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Dia de folga: aprendendo através da música 
 

Para acabar com esta achega à figura de Ricardo Carvalho Calero e depois de ter-nos 
mergulhado na ortografia galego-portuguesa, vamos afundar agora na fonética e vamos 
fazê-lo da mao de Ana Moura, fadista portuguesa, considerada a mais bem sucedida e 
premiada do século XXI, tendo vendido mais de um milhom de discos no mundo todo. 
 
Neste vídeo podes ouvir umha moito linda música da Ana Moura, intitulada "Dia de folga". 
Num primeiro momento, podes pensar num dia onde os trabalhadores e as trabalhadores 
nom vam trabalhar para protestar por algum aspecto da sua relaçom laboral que nom 
acham bem. Contodo, um dia de folga, é um dia onde as pessoas folgam, nom trabalham, 
estám folgando porque é feriado e nom tenhem que ir trabalhar. 
 
Ouve a música e tenta preencher as lacunas que aparecem no texto da sua letra que 
aparece ao pé do vídeo. 
 
 Ligazón ao vídeo: https://youtu.be/KjN0BoDO_Sw 

 

 Pé de vídeo de Ana Moura:  Moura’ Available Everywhere Now! iTunes: 
http://po.st/faL2mh Spotify: http://po.st/dnojt4 MEO Music: http://po.st/wepvTq Realizadora 
/ Director : Joana Areal Fotografia / DOP : Duarte Domingos Editor / Editor : Sérgio Pedro 
Produzido por / Produced by: Corinne Berthier Correção de Cor / Color Correction : David 
Tutti Download or stream the single below: iTunes: http://po.st/faL2mh Spotify: 
http://po.st/S2o6VV MEO Music: http://po.st/C77uwJ Follow Ana Moura: 
https://www.facebook.com/anamoura https://twitter.com/ana_moura 
https://instagram.com/anamourafado/ Music video by Ana Moura performing Dia de Folga 
(C) 2015 Universal Music Portugal, S.A. http://vevo.ly/FGXSmA Best of Ana Moura: 
https://goo.gl/x8qvxh Subscribe here: https://goo.gl/ffazh1 

 
 
   Cuestionario: pregunta com resposta curta. 
 
Pregunta 1: Preenche com a palavra que falta: 
 
     Manhã na minha ruela, sol pela ..............… 

     O senhor jeitoso dá tréguas ao berbequim 
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https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fpo.st%2Fdnojt4&v=KjN0BoDO_Sw&event=video_description&redir_token=HX2D2EUXJ5QMLjBouPoEmfOKWj58MTU4OTA0NDM2NkAxNTg4OTU3OTY2
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fpo.st%2FwepvTq&v=KjN0BoDO_Sw&event=video_description&redir_token=HX2D2EUXJ5QMLjBouPoEmfOKWj58MTU4OTA0NDM2NkAxNTg4OTU3OTY2
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fpo.st%2FfaL2mh&v=KjN0BoDO_Sw&event=video_description&redir_token=HX2D2EUXJ5QMLjBouPoEmfOKWj58MTU4OTA0NDM2NkAxNTg4OTU3OTY2
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fpo.st%2FS2o6VV&v=KjN0BoDO_Sw&event=video_description&redir_token=HX2D2EUXJ5QMLjBouPoEmfOKWj58MTU4OTA0NDM2NkAxNTg4OTU3OTY2
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Pregunta 2: Preenche com a palavra que falta:  
O galo descansa, ri-se a ................. 
Hoje não há birras, a tudo diz que sim 

 
Pregunta 3: Preenche com a palavra que falta:  

O casal em guerra do segundo andar 
Fez as pazes, está lá fora a ................. 

  
 

Pregunta 4: Preenche com a palavra que falta:  
Cada dia é um bico d’obra 
Uma carga de ................. faz-nos falta renovar 
Baterias, há razões de sobra 
Para celebrarmos hoje com um fado que se empolga 
É dia de folga! 

 
Pregunta 5: Preenche com a palavra que falta:   

Sem pressa de ar ................., saia, saltos, rímel 
Vou descer à rua, pode o trânsito parar 
  

Pregunta 6: Preenche com a palavra que falta:  
O guarda desfruta, a fiscal não multa 
Passo e o turista, faz por não ................. 

 
Pregunta 7: Preenche com a palavra que falta:   

Dona Laura hoje vai ler o ................. 
Na cozinha está o esposo de avental 

 
Pregunta 8:  Preenche com a palavra que falta:   

Cada dia é um bico d’obra 
Uma carga de trabalhos, faz-nos falta ................. 
Baterias, há razões de sobra 
Para celebrarmos hoje com um fado que se empolga 
É dia de folga! 

 
 
 
 
 
 
Pregunta 9: Preenche com a palavra que falta:   

Folga de ser-se quem se é 
E de fazer tudo porque tem que ser 
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Folga para ao menos uma vez 
A vida ser como nos ................. 

 
Pregunta 10: Preenche com a palavra que falta:   

Cada dia é um bico d’obra 
Uma carga de trabalhos, faz-nos falta renovar 
Baterias, há razões de sobra 
Para a ................. ir de volta e o fado celebrar 
 

Pregunta 11: Preenche com a palavra que falta:  
Cada dia é um bico d’obra 
Uma carga de trabalhos, faz-nos falta renovar 
Baterias, há razões de sobra 
Para ................. hoje com um fado que se empolga 
É dia de folga 
  
Este é o fado que se empolga 
No dia de folga! 
No dia de folga! 
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