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[Personalidades da atualidade cultural e artística /  

Zeitgenössische Persönlichkeiten in Kultur und Kunst] 

 

 

1. Preenche as tabelas seguintes com personalidades associadas a diferentes domínios da 
vida cultural e artística do mundo lusófono e germanófono: 

1.1 Países lusófonos: 

Personalidades País de origem Domínio cultural 
   
   
   
   
   
   
   

 

1.2 Países germanófonos: 

Personalidades País de origem Domínio cultural 
   
   
   
   
   
   
   

 

1.3 Compara as personalidades que indicaste com as dos teus colegas. Que personalidades são 
iguais? Quais são diferentes? 
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2. Lê as biografias das seguintes personalidades lusófonas: 

Malangatana Valente Ngwenya nasceu em Matalana, no distrito de 
Marracuene, em Moçambique, no dia 6 de Junho de 1936. Frequentou 
a Escola da Missão Suíça, em Matalana, onde aprendeu a ler e a 
escrever em ronga. Encerrada a escola protestante, transita para a da 
missão católica em Bulázi, onde conclui a terceira classe rudimentar e 
parte depois para Lourenço Marques, onde arranja emprego como 
criado de crianças. Foi “apanhador de bolas” e criado de mesa no 
Clube de Lourenço Marques, frequentando pela elite colonial. 
Ficou famoso pelas histórias que conta através da sua pintura. “ a 
pintura é aquilo que sou e que faço. É a minha forma de ver o 
mundo.” 
 
http://naul.wordpress.com/2010/02/24/malangatana-o-percurso-de-um-pintor-poeta-e-
humanista-1marco-11h-auditorio-1/  
 

 

Joana Vasconcelos é provavelmente a artista contemporânea 
portuguesa mais conhecida nos dias que correm. Nome incontornável 
da sua geração, tem um estilo próprio para se expressar: usando 
materiais diversos do quotidiano cria formas que nos são 
simultaneamente estranhas e familiares. Vasconcelos nasceu em Paris 
em 1971 mas estudou, vive e trabalha em Lisboa. Em 2000 venceu o 
prémio EDP Novos Artistas e em 2006 o prémio "The Winner Takes 
It All". Expõe, regularmente, em Portugal e no estrangeiro, desde 
meados da década de 1990.  

http://obviousmag.org/archives/2010/04/joana_vasconcelos_tradicao_e_modernidade.
html#ixzz2LjNnq3D2 

 

http://www.fotolog.com/maria_brito_63/
94660485/ 

Cesária Évora (Mindelo, 27 de agosto de 1941 — Mindelo, 17 de 
dezembro de 2011) foi a cantora de maior reconhecimento 
internacional de toda história da música popular cabo-verdiana. 
Apesar de ser bem sucedida em diversos outros géneros musicais, 
Cesária Évora foi maioritariamente relacionada com a morna, por isso 
também foi por vezes apelidada "rainha da morna". Era conhecida 
como a diva dos pés descalços. 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1ria_%C3%89vora  
 

 
2.1 Indica a que domínio da vida cultural pertencem as três personalidades tratadas nos 
textos: 

Personalidade País de origem Domínio cultural 

Malangatana   

Joana Vasconcelos   

Cesária Évora   

http://taniaadam.wordpress.com/2011/01/17/malangatana-o-%e2%80%98crocodilo%e2%80%99-de-matalane/�
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2.2  Assinala com um  X se as afirmações seguintes acerca de Malangatana são verdadeiras (V) 
ou falsas (F):  

 
Verdadeiro        Falso 

a) Os seus quadros contam histórias.  

b) Malangatana exprime o que sente através das pinturas.  

c) Malangatana é um  pintor  angolano 

 
2.3 Responde às seguintes perguntas acerca de Joana Vasconcelos: 

 
 a) Quem é Joana Vasconcelos? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

b) Quais os materiais que a artista plástica Joana Vasconcelos usa nas suas obras?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2.4 Responde às questões que se seguem a propósito de Cesária Évora: 

 
a) Como ficou conhecida Cesária Évora? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

b) De que país lusófono é originária a cantora? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

c) Que ritmo musical se associa a Cabo Verde? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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3. Lê e escuta a seguinte canção de Cesária Évora, em crioulo de Cabo-Verde, e tenta traduzi-la 
para português:  

Sodade 
Cesária Évora 

Tradução 

Quem mostra' bo                         
Ess caminho longe? 
Quem mostra' bo 
Ess caminho longe? 
Ess caminho 
Pa São Tomé 

Sodade sodade 
Sodade 
Dess nha terra Sao Nicolau 

Si bô 'screvê' me 
'M ta 'screvê be 
Si bô 'squecê me 
'M ta 'squecê be 
Até dia 
Qui bô voltà 

Sodade sodade 
Sodade 
Dess nha  

 

 

3.1  Que dificuldades sentiste?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
3.2 Sabes o que é um Crioulo? Lê as seguintes informações em Português e em Alemão. 

Crioulo Kreolen 

Os crioulos são línguas naturais, de formação 
rápida, criadas pela necessidade de expressão e 
comunicação plena entre indivíduos inseridos em 
comunidades multilingues relativamente estáveis. 
(…) 

Chamam-se de base portuguesa os crioulos cujo 
léxico é, na sua maioria, de origem portuguesa. 
No entanto, do ponto de vista gramatical, os 

Als Kreolen bezeichnet man die Nachkommen 
jener Menschen, die aus Afrika in die 
europäischen Kolonien und insbesondere nach 
Amerika verschleppt wurden. Dadurch ergaben 
sich verschiedene kulturelle und ethnische 
Mischgesellschaften, die kreolisch genannt 
wurden oder werden. 

Der Begriff Kreole wurde in der frühen 

http://letras.mus.br/cesaria-evora/
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crioulos são línguas diferenciadas e autónomas. 
Sendo a língua-base aquela que dá o léxico, 
podemos encontrar crioulos de diferentes bases: 
de base inglesa (como o Krio da Serra Leoa), de 
base francesa (como o crioulo das Seychelles), de 
base árabe (como o Kinubi do Uganda e do 
Quénia) ou outra. 

(in: http://cvc.instituto-
camoes.pt/hlp/geografia/crioulosdebaseport.html) 

Kolonisierung Westafrikas durch die 
portugiesische Krone, insbesondere auf den 
Kapverdischen Inseln und in Guinea-Bissau 
geprägt und leitet sich aus dem portugiesischen 
„Crioulo“ und dem spanischen „Criollo“ ab, die 
beide auf dem Verb „criar“ (aufziehen, 
heranziehen, züchten) basieren. „Crioulos“ und 
„Criollos“ waren also „Zöglinge“.  

(in: http://de.wikipedia.org/wiki/Kreolen)  

 

3.3 Escreve a tua própria definição de Crioulo, com base nas informações presentes nos dois 
textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 O que concluis acerca das vantagens de dominar várias línguas no acesso à 
informação?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kreolen
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4. Faz corresponder as seguintes personalidades lusófonas e germanófonas aos diferentes 
domínios culturais: 

Sérgio Godinho ●  

 

Franz Kafka ● 

 

Vieira da Silva ●  

 

Herman José ● 

 

Maria de Medeiros ●  

 

Cristiano Ronaldo ● 

● Literatura

Mariza ●  

 

Michael Schumacher ● 

● Desporto

Pepetela ●  

 

Günter Grass ● 

● Cinema e Teatro

José Saramago ●  

 

Felipe La Féria ● 

● Música

Gebrüder Grimm ●  

 

Mia Couto ● 

 

Fettes Brot ●  

 

Elis Regina ● 

 

 

[Laura Leibold / Dana Rebelo – CEPE Alemanha] 


