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PORTUGAIS 
Baccalauréat Technologique LV1 

EXEMPLES D’EXERCICES 

DOCUMENT N°1 

 

 

O triunfo dos pastéis de nata na Expo Xangai  
 
 

A cafetaria-restaurante do pavilhão de Portugal na Expo 2010 vendeu diariamente 
mais de 2000 pastéis de nata, o que confirma que o doce é um dos ex-líbris1 da gastronomia 
portuguesa na China. 

O pão de ló também sai bem, mas não se compara ao pastel de nata.  

Introduzido no continente há cerca de uma década, o pastel de nata (pu shi dan ta, 
expressão que significa, literalmente, "tarte de ovo de estilo português") é uma das 
especialidades da Júlia Food Co, a empresa de Xangai que trabalha para a cafetaria-
restaurante do pavilhão português. 

5 

10 

15 

A Júlia Food Co2 tem mais de 30 lojas em Xangai, com cozinheiros de Macau, mas 
para a Expo 2010 contratou o chefe Bruno Magro, que trabalhava num dos raros restaurantes 
de cozinha portuguesa em Pequim. 

A cafetaria-restaurante serve também caldo verde, bifanas, moelas, frango e outros 
pratos típicos, além de bicas, cerveja e vinho. 

O pavilhão de Portugal, situado à entrada da Praça Europa, é um edifício de 2000 
metros quadrados, revestido de cortiça, que evidencia os 500 anos de relações com a China e 
a atual aposta portuguesa nas energias renováveis. 

 

http://pptple-viajandoemportugues.blogspot.fr/p/gastronomia.html 

 

 20 

                                                     

 

 

 
1 Ex‐líbris : emblema 
2 Julia Food Co Ltd é uma empresa que possui a famosa cadeia de lojas Lilian Cake Shop em Xangai. A 

empresa contribuiu para a promoção da gastronomia portuguesa em Xangai. 

 

 

http://pptple-viajandoemportugues.blogspot.fr/p/gastronomia.html
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DOCUMENT N°2 25 

Nem os chineses lhes resistem 
 

 
 

 30 

É um hábito comum entre nós: uma bica e um pastel de nata. Um programa apetitoso 
e bem português que é repetido do outro lado do mundo.  

Na China, por exemplo, o pastel de nata é um dos doces mais apreciados e prova 
disso foi o enorme sucesso na Xangai 2010, a exposição universal. Diz quem lá esteve que a 
par da cortiça que revestia o Pavilhão de Portugal, e que os visitantes “roubavam” das 35 

paredes, o pastel de nata concentrou as atenções dos visitantes.  

Bruno Magro foi um dos "chefs" portugueses presentes na exposição e comprova3 o 
êxito de 2010. “Foi uma procura diária que excedeu as nossas expectativas. Foi bom pelo 
sucesso e para a imagem de Portugal mostrar que temos bons produtos. Foi um pouco a 
divulgação da nossa marca.” 40 

A procura era muita e o espaço de cafetaria existente tornou-se pequeno. Assim 
sendo, dois meses depois da abertura da exposição, e junto ao espaço português, foi instalada 
uma esplanada com capacidade para 60 lugares. O sucesso foi ainda maior. 

Bruno Magro, que vive há cinco anos em Xangai, garante que o produto já não era 
novidade em 2010. “Na China, já são de conhecimento geral os pastéis de nata. Macau está 45 

muito ligada à China e a tradição portuguesa que ainda existe em Macau acabou por passar 
para a China continental”, conta o "chef" português. 

Mas atenção: se for à China e provar um pastel, provavelmente vai encontrar 
algumas diferenças. Segundo o "chef", o doce teve de se adaptar à “cultura local, para ter 
sucesso, sem nunca se desviar das nossas raízes”. O pastel “chinês” tem menos açúcar e na 50 

maioria das vezes é servido ainda quente, imediatamente após4 ter sido confeccionado. 

O pastel de nata ganhou asas, ultrapassou fronteiras e adaptou-se aos paladares5 
locais. E o potencial de negócio traduz-se em números: chegaram a ser vendidos 14 mil 
pastéis de nata num só dia na Xangai 2010. 

 55 

Renato Duarte, http://rr.sapo.pt, 7/02/2012 

                                                      
3 Comprovar : confirmar 
4 Após : depois de 
5 O paladar : le goût 

http://rr.sapo.pt/


TYPES D’EXERCICES POSSIBLES 

 

Les questionnaires seront à formuler en portugais par les enseignants 

Compréhension de l’écrit  (Typologie d’exercices) 

1. Résumé (en une phrase) de la thématique des deux documents. 

2. Transcription d’expressions ou éléments (en déterminer le nombre pour chaque texte) qui 

illustrent cette thématique.       

3. Eléments de repérage. Choix de la réponse exacte  parmi plusieurs propositions :  

Exemples : 
 

a. A cafetaria do pavilhão português vendeu diariamente...: 
a) Mais de 1000 pastéis de nata. 
b) Mais de 2000 pastéis de nata. 
c) Mais de 3000 pastéis de nata. 

 
b. A empresa que fornece os pastéis de nata chama-se...: 

a) “pu shi dan ta” 
b) “Xangai” 
c) “Júlia Food Co” 

 
c. Devido ao sucesso...: 

a) Foi aberta outra cafetaria no pavilhão português. 
b) Foi instalada uma esplanada com 60 lugares. 
c) Foram contratados mais empregados. 

 
4. Vrai ou faux, à partir des deux documents.  
 
Exemple : apoiando-se nos dois documentos, diga se as afirmações seguintes estão certas ou 
erradas? Justifique com uma frase ou uma expressão.  

 
a) Os pastéis de nata são fornecidos por uma empresa portuguesa. 
b) A cafetaria dos pavilhão português não serve unicamente pastéis de nata. 
c) Os chineses jà conheciam os pastéis de nata. 
d) Durante toda a exposição Xangai 2010 foram vendidos 14 mil pastéis de nata. 
e) Para Bruno Magro, o sucesso dos pastéis de nata na Xangai 2010 foi inesperado. 
f) O pastel de nata servido na China é um pouco diferente do português. 
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5. A partir des deux documents, présentation du « chefe » Bruno Magro. Transcription 
d’éléments significatifs du texte (en déterminer le nombre). 
 
6. Chercher dans les deux documents les éléments (en déterminer le nombre) pouvant être 

considérés comme des atouts pour le commerce portugais en Chine. 
 

Expression écrite : (Types de questions possibles) 

1. Tâche de niveau  B1 

À partir des indications données, le candidat rédige un texte construit prenant appui sur des 
événements, des faits ou des prises de position qu'il aura identifiés dans les documents servant de 
support à l'épreuve de la compréhension. 

      (Faire réaliser au candidat un texte comportant un acte concret de communication langagière.) 
 
Quer participar na próxima Exposição Universal que poderia realizar-se em São Paulo, no Brasil 

em 2020. O tema é “Força da diversidade. Harmonia para o crescimento” e fica ligado à proteção 

do ambiente (combate às mudanças climáticas, políticas ambientais, novos sistemas de produção e 

distribuição de energia...)  

      Redija uma curta carta para concorrer a um emprego no pavilhão de Portugal, indicando: 

- as qualidades que possui; 

- as atividades que pretende exercer; 

- o tipo de produto ou o projeto que gostaria de promover. 

 

2. Tâche de niveau  B2 

Le candidat construit une argumentation personnelle à propos d'un thème en relation avec les documents 
servant de supports à l'évaluation de la compréhension de l'écrit  

 

Tal como o chefe Bruno Magro, gostaria de ir trabalhar para o estrangeiro? Quais as vantagens e 

os inconvenientes de tal projeto? Justifique sua opinião. 

 


