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A Lusofonia no Mundo  
 

 

 
 
 

O Encontro de Amigos no Rio de Janeiro,  ao pé da estátua do 

Cristo Redentor 
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O Mundo Lusófono  (CD2-44) 

 
 
 

 
 
 

 

Os países de língua oficial portuguesa são:  

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe 

e Timor Leste. 

O Português também é língua oficial na Região Administrativa Especial de Macau. 

Os países lusófonos estendem-se por vários continentes e abrangem um número 

impressionante de falantes da língua portuguesa, cerca de 240 milhões.  

O português é a quinta língua mais falada no mundo e é língua de ensino obrigatório 

em vários países: Argentina, Espanha, República do Congo, Uruguai, Venezuela e 

Zâmbia. 
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República Popular de Angola  (CD2-45) 

É um dos maiores produtores de petróleo.  

Até 1975 foi uma colónia portuguesa, ficando independente a partir dessa data. 

  
 

 

 

Dados sobre Angola 

 População: 18.5 milhões (NU, 2009)  

 Capital: Luanda  

 Área: 1.25 milhões  km2 

 Línguas principais: Português (oficial), Umbundu, Kimbundu, Kikongo  

 Religião maioritária: Cristianismo 

 Esperança de vida: 45 anos (homens), 49 anos (mulheres) (UN)  

 Moeda:  kwanza (o dólar americano e o euro são as moedas preferidas e mais  

usadas pelos estrangeiros. É importante levar alguns euros ou dólares,  

sobretudo em notas pequenas) 

 Principais exportações: petróleo, diamantes, minerais, café, peixe, madeira  

 Internet: .ao  

 Código telefónico internacional: + 244 

 Clima: semi-árido no sul e ao longo da costa até Luanda; no norte, estação seca  

e fresca de Maio a Outubro; estação quente e húmida de Novembro a Abril. 

 Temperatura média: entre os 20 e os 33 graus centígrados, sendo mais fresco  

de Junho a Setembro. 
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(CD2-46) 

 Passaporte e Visto: É necessário o passaporte válido, visto e bilhete de volta. 

Comida angolana: Além da comida tradicional angolana que consiste em arroz, 

mandioca, peixe ou carne, é possível encontrar nas cidades mais turísticas comida 

asiática, indiana, assim como as mais populares cadeias de “fast food”. 

Os restaurantes são, em geral, muito caros para os estrangeiros. 

Na sociedade angolana é considerado uma descortesia recusar comida que lhe 

oferecem. De acordo com a tradição, as mulheres cozinham e os homens são 

reponsáveis pela bebida. 

Os transportes Públicos:  (CD2-47) 

   “Táxis” angolanos 

Praticamente não existem. 

É impossível apanhar um táxi, porque este serviço não existe. Há apenas carrinhas 

(azuis e brancas) que fazem o papel tradicional dos táxis, mas são coletivas. 

Normalmente os melhores hotéis fornecem serviço de carro com motorista aos 

turistas. Se tem a sorte de ter em Angola alguém conhecido, é melhor avisá-lo do dia e 

hora da sua chegada para ele o ir buscar ao aeroporto! 

O trânsito é sempre intenso e conduzir em Luanda exige muita paciência e perícia! 

Feriados: Angola tem 14 feriados nacionais e religiosos, além dos feriados móveis, 

como a Páscoa e o Carnaval. Conte com, pelo menos, um  feriado todos os meses, por 

vezes mais do que um. 

1 jan. 4 jan. 26 jan. 4 fev. 8 mar. 4 abr. 1 maio 25 maio 1 junho 

17 set. 2 nov. 11 nov. 25 dez. 31 dez. Páscoa Carnaval   
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(CD2-48)  

Brasil 

República Federativa do Brasil 

O Brasil é uma república federativa e presidencialista e fica localizado na América do 

Sul. 

Foi colónia portuguesa desde 1500 até 1822, ano em que se tornou independente. 

O Brasil é o único país de língua portuguesa no continente americano. 

 

Dados sobre o Brasil 

População: cerca de 190 000 000 de habitantes 

Capital: Brasília 

Área: 8 514 876 599 Km2 

Língua oficial: português 

Religião: predominantemente a religião católica 

Moeda : o real 

Principais exportações: aeronaves, equipamentos elétricos, automóveis, têxteis, 

produtos agrícolas, etc. 
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Clima: é sobretudo tropical, embora varie de região para região 

Temperatura média: 25º 

  Brasília, Catedral 

O turismo   (CD2-49) 

O Brasil é um dos países com maior número de turistas internacionais e nacionais. A 

beleza e a variedade das paisagens, da fauna e da flora, não esquecendo as magníficas 

praias faz com que seja um dos destinos turísticos mais desejados. 

O turismo é reponsável por 7% dos empregos diretos e indiretos na economia 

brasileira. 

  Rio de Janeiro, Cristo Rei 

Feriados: 

O Brasil tem oito feriados fixos e três feriados móveis. 

Feriados fixos: 

1º jan. 21 abr. 1º maio 7 set. 2 nov. 12 out. 15 nov. 25 dez. 

 

Feriados móveis: 

Carnaval (4 dias) Sexta-feira santa Corpo de Deus 
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 Carnaval no Rio de Janeiro 

Desporto  (CD2-50) 

O futebol é, sem dúvida, o desporto mais popular do Brasil que já ganhou muitas taças 

e prémios internacionais e mundiais. 

Nas lutas marciais é já internacionalmente conhecida a forma de luta que se chama 

“capoeira”. 

A “capoeira” é uma arte marcial que teve origem nas lutas dos escravos brasileiros. 

 

Comida  (CD2-51) 

A culinária brasileira é rica e variada por ter sido inspirada na culinária europeia, mas 

também na dos povos indígenas e africanos. 

Hoje em dia é possível encontrar vestígios da influência culinária dos vários povos 

imigrantes, como por exemplo, italianos, alemães e até japoneses. 

Normalmente o pequeno almoço (no Brasil chamado café da manhã) consta de café 

com leite, pão, bolos e fruta, tal como em Portugal. 

A refeição básica dos brasileiros consta de arroz com feijão que pode ser 

acompanhado de carne. 

A culinária brasileira é realmente riquíssima e saborosa e varia muito de região para 

região. 
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Moçambique  (CD2-52) 

É um dos países mais bonitos de África. 

Foi uma antiga colónia portuguesa e ganhou a independência em 1975.  

               

 

    

DADOS SOBRE A REPÚ BLICA DE MOÇAMBIQUE 

  

 População: 22.9 milhões (NU, 2009)  

 Capital: Maputo  

 Área: 812,379  km2  

 Principais línguas: Português (oficial), Makua-Lomwe, Swahili, outras línguas  

indígenas 

 Principais religiões: Cristianismo,  Islão, religiões indígenas 

 Esperança de vida: 47 anos (homens), 49 anos (mulheres) (NU)  

 Moeda: metical (plural meticais)  (É preferível usar o dólar americano ou o euro.  

Leve consigo algumas notas.) 

 Exportações principais: marisco e algodão   

 Internet : .mz  

 Código telefónico internacional: +258 

 
Passaporte e Visto: 

Deve contactar uma embaixada para informação, uma vez que há mudanças das regras 

permanentemente. Convém pedir o Visto com pelo menos duas a três semanas de 

antecedência. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Maputo_International_Airport_20071001.j
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  O Mercado em Maputo 

 

O clima  (CD2-53) 

Moçambique tem um clima subtropical húmido.  

Em Maputo o clima é sobretudo seco com uma estação das chuvas curta de novembro 

a março. O mês mais quente é janeiro e o mais fresco é julho. 

As temperaturas médias andam entre os 13 e os 30 graus centígrados. 

 

Feriados: 

Há onze feriados nacionais. 

1 jan. 3 fev. 7 abr. 1 mai. 25 mai. 25 jun. 7 set. 25 set. 19 out. 10 nov. 25 dez. 

 

 

A comida moçambicana  (CD2-54) 

Há muita influência da culinária portuguesa. O pequeno-almoço é como um tradicional 

pequeno-almoço português: café ou chá, fruta e pão ao estilo português. 

Os pregos (uma sandes típica portuguesa que consiste em bife de vaca no pão) são 

muito populares em todo o lado. 
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O marisco é fresco e abundante e é servido normalmente com arroz ou batatas fritas. 

A cerveja local é ótima! 

 

 

Influência portuguesa em Moçambique. 

 

Os transportes públicos (CD2-55) 

 chapa 

Os famosos “chapas” são o transporte coletivo mais popular. Os turistas poderão 

alugar um carro ou pedir a um amigo que lhes dê boleia! 

 

 

 

 

 


