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Kontinental English
For the Serious Traveller

Para aprender línguas, você precisa de professores 
e de um treinador. Primeiro, os professores guiam-no através 
do labirinto de uma nova gramática com centenas de palavras 
desconhecidas. Mais tarde, depois de dominar o básico, o seu 
treinador ajudá-lo-á a descobrir os princípios da aprendizagem de 
línguas e a conceber uma estratégia de aprendizagem adaptada 
às suas necessidades. Nós, Patricia Bourcillier e Bernd Sebastian 
Kamps, seremos o seu treinador.

Vamos começar com um dos princípios básicos 
da aprendizagem de línguas na idade adulta: leia enquanto ouve 
e ouça enquanto lê! No Capítulo 2, explicaremos o contexto 
anatómico para esta recomendação. A sua tarefa para hoje:

• abrir www.kontinentalenglish.com/pt001 
• iniciar o áudio 
• Leia e ouça Holy Shit pelo menos três vezes
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0. Iremos treiná-lo 

Para aprender uma língua, necessita de professores e de uma 
equipa de formadores. Primeiro, os professores guiam-no  
através do labirinto de uma nova gramática com centenas de 
palavras desconhecidas. Mais tarde, quando tiver dominado o 
básico, irá descobrir com os seus formadores, os princípios da 
aprendizagem de línguas e desenvolver uma estratégia de 
aprendizagem adaptada às suas necessidades. 

Bem-vindo ao Kontinental English!  

Iremos treiná-lo. 

Vá para a página 18. 

Patricia Bourcillier & Bernd Sebastian Kamps 

29 Janeiro 2022 
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Season 1 
Episode 1: Holy Shit 

Cagliari, capital da Sardenha, no primeiro andar de um edifício no 
histórico bairro da Marina. O Leonardo passou a noite na casa do seu 
avô Sebastiano. 

 

Episode 2: Kill Facebook 

O Leonardo está na varanda do apartamento no bairro da Marina. Ele 
liga à Hannah. A Hannah é uma estudante parisiense de 22 anos. Ela 
está em Cagliari para um curso Erasmus de nove meses.  

 

Episode 3: MI6 

Hannah e Francesco (o ex-namorado de Martina, uma estudante de 
arquitectura de Milão de 24 anos) encontram-se no mercado de San 
Benedetto. 

 

Episode 4: Abortion 

A Martina e o Alejandro passam por baixo das arcadas da Via Roma. A 
Martina é uma mulher da Sardenha de 25 anos. O Alejandro é um 
espanhol de 22 anos, de Sevilha.  

 

Episode 5: Weed 

O avô Sebastiano e a avó Beatrice, de origem francesa, falam sobre o seu 
neto. 

 

http://www.aamazon.es/dp/3942687674
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Episode 6: Coitus interruptus 

A Hannah e o Francesco deixaram o mercado e encontraram-se em 
frente a uma grande pastelaria. 

 

Episode 7: Digital Detox 

O Leonardo e o Jan antes de uma reunião do projecto “Kill Facebook”. O 
Jan é um adolescente holandês de 18 anos e um grande fã das redes 
sociais. 

 

Episode 8 – My belly 

A Martina e o Alejandro deixam o consultório do médico. Atravessam a 
Via Roma até à pequena marina. 

 

Episode 9 – Grains and Sun 

A Beatrice lê em voz alta um excerto de um manual de língua francesa 
que ela e o Sebastiano publicaram quando eram jovens. 

 

Episode 10 – Adieu Britannica 

Abril, Sábado, 11 horas. A Martina conduz um velho Fiat 500. Há seis 
pessoas no carro. Ela fala com Raquel, uma madrilena de 24 anos. De 
repente, a Raquel aponta para o Britannica. 
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1. Holy Shit  

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Merda! 

. Cagliari, capital of Sardinia, on 
the second floor of a building in 
the historic Marina district. 
Leonardo spent the night at his 
grandfather Sebastiano’s home. 

Cagliari, capital da Sardenha, 
no primeiro andar de um 
edifício no histórico bairro da 
Marina. O Leonardo passou a 
noite na casa do seu avô 
Sebastiano. 

S Leonardo, wake up! Leonardo, acorda! 

L Please, Grandpa, let me sleep. I 
have a very bad headache. 

Por favor, avô, deixa-me 
dormir. A minha cabeça dói-
me muito. 

S Yeah, you’ve been smoking 
again! 

Sim, tens andado a fumar 
outra vez! 

L Of course not, Grandpa. I don’t 
like tobacco. 

Claro que não, avô. Eu não 
gosto de tabaco. 

S But you like smoking weed. Mas tu gostas de fumar 
erva. 

. He takes out the rest of a joint 
from an ashtray. 

Tira o resto de um charro de 
um cinzeiro. 

S I told you a hundred times 
that you have to know how to 
manage marijuana. How do 
you want to study if you can’t 
concentrate and... 

Já te disse centenas de vezes 
que tens de saber como 
lidar com a erva. Como é 
que queres estudar se não te 
consegues concentrar e... 

L Stop it, I know the song. Weed 
prevents me from 
concentrating and softens my 
brain. In short, I will never be 
a brilliant student. 

Pára com isso, eu conheço a 
música. A erva impede-me 
de me concentrar e amolece 
o meu cérebro. Resumindo, 
nunca serei um bom 
estudante. 

http://www.kontinentalenglish.com/enpt
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S Bullshit! I didn’t say anything 
like that. Weed will not 
interfere with your studies 
and will not prevent you from 
becoming a good doctor, but 
on the one condition that you 
exercise moderation! Come on, 
get dressed! It’s 11 o’clock. 

Tretas! Eu não disse nada 
disso. A erva não vai 
interferir com os teus 
estudos e não te vai impedir 
de seres um bom médico, 
mas só se não exagerares. 
Vá lá, veste-te! São 11 horas. 

L What? 11 o’clock? Damn it, I 
had an appointment with 
Hannah. 

O quê? 11 horas? Merda, eu 
tinha um compromisso com 
a Hannah. 

S Before that, go to the balcony. Antes disso, vai  à varanda. 

L What is so important to see 
there? 

O que é que tão importante 
de se ver? 

S There is a cruise ship that 
dropped anchor at the 
entrance to the harbour. 

Há um navio de cruzeiro 
ancorado na entrada do 
porto. 

. Leonardo goes out onto the 
balcony which overlooks the roofs 
of the Marina, the port and the 
Angels Gulf. 

O Leonardo vai à varanda com 
vista para os telhados da 
Marina, do porto e do Golfo dos 
Anjos. 

L So what? E depois? 

S That cruise ship is full of 
English people. It is in 
quarantine and not allowed to 
enter the port. 

Esse navio está cheio de 
ingleses. Está em 
quarentena e não pode 
entrar no porto. 

L What happened? O que é que aconteceu? 

S They say they have an Ebola 
case on board. 

Eles dizem que têm um caso 
de Ébola a bordo. 

L Holy shit! C’um caraças! 

 

http://www.aamazon.es/dp/3942687674
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Abreviaturas 

adj adjective  adjectivo 

adv adverb  advérbio 

conj conjunction  conjunção 

expr expression  expressão 

interj interjection  interjeição 

n noun  substantivo 

pl plural  plural 

prep preposition  preposição 

pron pronoun  pronome 

v verb  verbo 
 

Palavras 

holy adj santo 
shit n merda  
Holy shit! expr Merda! C'um caraças! 
capital n capital  
second adj segundo  
floor n andar 
building n edifício  
historic adj histórico  
district n bairro  
spend (spent, spent) passar 
night n noite  
grandfather n avô  
wake up (woke, woken) acordar 
let (let, let) deixar 
sleep (slept, slept) dormir  
bad adj mau, forte 
headache n dor de cabeça 
smoke v fumar 
of course adv claro 
tobacco n tabaco 

http://www.kontinentalenglish.com/enpt
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weed n erva 
take (took, taken) tirar 
joint n charro 
ashtray n cinzeiro 
tell (told, told) dizer, contar 
hundred adj cem 
know (knew, known) saber, conhecer 
manage v lidar, gerir 
marijuana n marijuana 
concentrate v concentra-se 
weed n relva 
prevent v prevenir 
soften v amolecer 
brain n cérebro 
in short adv resumindo 
Bullshit! interj Tretas! 
like prep como 
interfere with v interferir com 
become (became, become) tornar-se  
good adj bom 
doctor n médico 
on the one condition  na condição de  
moderation n moderação 
exercise moderation  não exagerar 
get dressed (get, get) vestir-se 
Damn it! Maldito! 
appointment n compromisso 
important adj importante 
see (saw, seen) ver  
cruise ship n navio de cruzeiro 
drop anchor ancorar 
entrance n entrada 
harbour n porto 
port n porto 
balcony n varanda 
overlook v olhar para 
roof n telhado 

http://www.aamazon.es/dp/3942687674
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angel n anjo 
gulf n golfo 
full adj cheio 
people n pessoas 
quarantine n quarentena 
allow v permitir 
enter v entrar 
happen v acontecer 
case n caso 
on board adv a bordo 
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Treino 1: Compreensão da Leitura e Compreensão 
Auditiva 
Para aprender uma língua, necessita de professores e de uma equipa de 
formadores. Primeiro, os professores guiam-no  através do labirinto de 
uma nova gramática com centenas de palavras desconhecidas. Mais 
tarde, quando tiver dominado o básico, irá descobrir com os seus 
formadores, os princípios da aprendizagem de línguas e desenvolver 
uma estratégia de aprendizagem adaptada às suas necessidades. 

Nós, Patricia Bourcillier e Bernd Sebastian Kamps, iremos treiná-lo. 

* * * 

Comecemos por um dos princípios básicos da aprendizagem de 
línguas para adultos: leia ouvindo e escute lendo! No 
Capítulo 2, explicamos o contexto anatómico desta 
recomendação. A sua tarefa para hoje: 

1. Abrir www.KontinentalEnglish.com/enpt001     

2. Iniciar o áudio  

3. Ler e ouvir o Holy Shit pelo menos três vezes  

 

P.S. Se estiver a ouvir o áudio num computador, use as setas horizontais 
para avançar ou recuar alguns segundos e a barra de espaço para ligar 

ou desligar o áudio. 

 

http://www.aamazon.es/dp/3942687674
http://www.kontinentalenglish.com/enpt001
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Europe: Casteddu, Sardinia 

 
 

The Sky over Casteddu 
Flying Publisher 2009, ISBN 978-3-924774-64-6, 42 pages 

Free PDF: http://www.KontinentalEnglish.com/sky 

Four Seasons over Casteddu 
Flying Publisher 2010, ISBN 978-3-924774-65-3, 36 pages 

Free PDF: www.KontinentalEnglish.com/4seasons 

  

  

http://www.kontinentalenglish.com/enpt
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2. Kill Facebook  

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Mata o Facebook 

. Leonardo is on the balcony of 
the Via Principe Amedeo 
apartment. He dials Hannah’s 
number. Hannah is a 22-year-
old French student from Paris.  
She is in Cagliari for a 9-month 
Erasmus course. 

O Leonardo está na varanda do 
apartamento no bairro da 
Marina. Ele liga à Hannah. A 
Hannah é uma estudante 
parisiense de 20 anos. Ela está em 
Cagliari para um curso Erasmus 
de nove meses.  

L Hannah, is that you? I’m 
calling from my grandpa’s 
cell phone. I just woke up. 

Hannah, és tu? Estou a ligar 
do telemóvel do meu avô. 
Acabei de acordar. 

H Well that’s just great! We 
had an appointment at 9 
o’clock. I’ve been trying to 
call you for two hours! 

Oh, ótimo! Tínhamos um 
compromisso às 9 horas. Estou 
a tentar ligar-te há duas 
horas! 

L My phone was dead. Sorry. O meu telemóvel está sem 
bateria. Desculpa. 

H Sorry, huh! As always, 
you’re never on time. Make 
up your mind, man:  does 
the meeting on climate 
change interest you or not? 
We are preparing for next 
Friday’s march. Damn, don’t 
you understand that our 
future is on the line? 

Desculpa, huh! Como de 
costume, nunca chegas a 
horas. Decide-te: estás ou não 
interessado na reunião sobre 
as alterações climáticas? 
Estamos a preparar-nos para a 
manifestação na próxima 
sexta-feira. Merda, não 
entendes que o nosso futuro 
está em jogo? 

http://www.kontinentalenglish.com/enpt
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L Stop screaming! I will go to 
the meeting next week. By 
the way, have you heard 
about the English ship? 

Pára de gritar! Eu vou à 
reunião na próxima semana. 
Já agora, já ouviste falar do 
navio inglês? 

H Everyone is talking about it. 
There’s a bit of a panic in 
town since a patient from 
the ship was taken to Is 
Mirrionis hospital by 
helicopter.  

Todos estão a falar sobre isso. 
Há um pouco de pânico por 
todaa cidade desde que um 
paciente do navio foi levado 
para o hospital Is Mirrionis de 
helicóptero. 

L Panic? Pânico? 

H People say there are 
patients escaping from the 
hospital. Do you think it’s 
serious? What’s going to 
happen now? 

As pessoas dizem que os 
pacientes estão a fugir do 
hospital. Achas que é grave? O 
que é que vai acontecer 
agora? 

L No idea. Não faço ideia. 

H By the way, if you had 
woken up earlier, you could 
have accompanied Martina 
to the doctor. 

Além disso, se tivesses 
acordado mais cedo, podias 
ter acompanhado a Martina 
ao médico. 

L So she decided to abort? Então ela decidiu fazer um 
aborto? 

H Didn’t you expect that? Não estavas à espera? 

L Sure I did, but I know 
someone who is going to be 
furious. 

Claro que sim, mas eu conheço 
alguém que vai ficar furioso.  

H Kevin’s opinion doesn’t 
matter and Martina has 
probably made the right 
choice. 

A opinião do Kevin não 
importa e a Martina 
provavelmente fez a escolha 
certa. 

L And now? Então o que se segue? 

http://www.aamazon.es/dp/3942687674
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H Come on, get moving. If you 
hurry, you will arrive in 
time for the presentation of 
the Kill Facebook project. It’s 
at noon at the MEM*.  I 
have to go to San Benedetto 
market with Francesco. 

Anda lá, mexe-te. Se te 
despachares, vais chegar a 
tempo para a apresentação do 
projecto Kill Facebook. É ao 
meio-dia no MEM*.  Eu tenho 
de ir ao mercado de San 
Benedetto com o Francesco. 

L Go to the market? To do 
what? 

Ir ao mercado? Para quê? 

H To buy food, for example. 
Did you forget our picnic in 
Chia? 

Para comprar comida, por 
exemplo. Esqueceste-te do 
nosso piquenique em Chia? 

L Oh no! Our picnic at the 
beach! Completely forgot! Is 
it tomorrow or the day 
after? 

Oh, meu Deus! O nosso 
piquenique na praia! Eu 
esqueci-me completamente. É 
amanhã ou depois de 
amanhã?  

H Tomorrow, pea brain. Come 
on, hurry up now! Let’s Kill 
Facebook! 

Amanhã, idiota, vamos lá, 
despacha-te! Vamos matar o 
Facebook! 

 * MEM: Mediateca del 
Mediterraneo, via Mameli 164, 
Cagliari, Sardinia, Italy, Europe, 
Planet Earth, Solar System, Local 
Bubble, Orion–Cygnus Arm, Milky 
Way, Local Group 

* MEM: Mediateca del 
Mediterraneo, via Mameli 164, 
Cagliari, Sardenha, Itália, 
Europa, Planeta Terra, Sistema 
Solar, Bolha Local, Braço Orion-
Cygnus, Via Láctea, Grupo Local 
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Palavras 

kill v matar 
dial v marcar 
cell phone n telemóvel 
try (tried, tried) tentar 
dead adj morto; sem bateria 
always adv sempre 
be on time phrase chegar a horas 
meeting n reunião 
climate change n alterações climáticas 
prepare v preparar 
march n manifestação 
understand (understood, 
understood) 

entender / compreender 

future n futuro 
be on the line phrase estar em jogo 
scream v gritar 
next adj próximo 
week n semana 
by the way phrase já agora 
ship n navio 
everyone pron todos 
a bit adv um pouco 
town n cidade 
since conj desde  
patient n paciente 
hospital n hospital 
helicopter n helicóptero 
escape v fugir 
accompany v acompanha 
decide v decidir 
abort v abortar 
expect v esperar 
sure interj claro que sim 
someone pron alguém 
furious adj furioso 
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opinion n opinião 
matter v importar 
probably adv provavelmente 
right adj certo 
choice n escolha 
come on! interj anda lá! 
move v mover-se 
get moving expr mexer-se 
hurry v despachar-se 
arrive v chegar 
presentation n apresentação 
project n projecto 
at noon adv ao meio-dia 
I have to go eu tenho de ir 
market n mercado 
buy (bought, bought) comprar 
food n comida 
for example adv por exemplo 
completely adv completamente 
forget (forgot, forgotten) esquecer, esquecer-se 
picnic n piquenique 
beach n praia 
tomorrow adv amanhã 
pea n ervilha 
brain n cérebro 
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Treino 2: Olho + ouvido  
No Treino 1, introduzimos a máxima “Leia ouvindo e escute lendo!” 
Esta recomendação é baseada na anatomia. Em primeiro lugar, a 
linguagem só chega ao cérebro através dos olhos e ouvidos. Em 
segundo lugar, a informação que chega ao cérebro a partir dos 
olhos (leitura) e dos ouvidos (audição) é processada em áreas 
diferentes. A informação dos olhos percorre o comprimento do 
cérebro antes de ser processada na parte posterior (Figura 2.1). 
Em contraste, a informação dos ouvidos é processada 
diretamente por cima dos ouvidos (Figura 2.2). 1  Se treinar 
apenas uma destas áreas, cria um desequilíbrio interessante, ao 
qual voltaremos mais tarde. De facto, apenas ler ou apenas ouvir 
seria como treinar sóa sua perna esquerda ou só a sua perna 
direita. Isto não é uma boa preparação para um concurso de 
100m. 

A sua missão hoje:  

1. Leia e ouça o Kill Facebook pelo menos 3 vezes: 
www.KontinentalEnglish.com/enpt002    

2. Leia e ouça o texto de Holy Shit pelo menos duas vezes: 
www.KontinentalEnglish.com/enpt001    

Acaba de descobrir outro princípio de aprendizagem de línguas: 
a repetição. Leia e escute até 

– Compreende que som corresponde a que palavra 
– Conhece o significado de todas as palavras 
– Terá memorizado a ortografia das palavras 

* * * 

                                                                 
1  As técnicas de imagem mostram que após a activação do córtex visual 
primário (Figura 2.1) e auditivo (Figura 2.2), muitas regiões de todos os 
lóbulos cerebrais (frontal, parietal, occipital e temporal), bem como o 
cerebelo estão envolvidos na nossa capacidade de produzir e compreender 
a linguagem. 
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P.S. Se as suas competências linguísticas forem bastante 
rudimentares, aprenda silenciosamente no início, isto é, sem 

repetir palavras e frases em voz alta. Mais tarde 
explicaremos as razões para isto. 

 

 

  
Figura 2.1 - Leitura. A informação 
do olho percorre todo o cérebro no 
eixo longitudinal e é processada na 
parte de trás do cérebro, no 
chamado lóbulo occipital, acima do 
pescoço (ver também Sistema 
Visual).  
 

Figura 2.2 - Ouvir. A informação do 
ouvido é processada na região 

temporal do cérebro, 
imediatamente acima do ouvido, 

no que é conhecido como o lóbulo 
temporal (ver também Sistema 

auditivo).  
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3. MI6  

 { Audio: www.BSK1.com/pt } MI6 

. Hannah and Francesco (Martina’s 
ex-boyfriend, a 24-year-old 
architecture student from Milan) 
meet at the San Benedetto market. 

Hannah e Francesco (o ex-
namorado de Martina, uma 
estudante de arquitectura de 
Milão de 24 anos) encontram-se 
no mercado de San Benedetto. 

H What a motherfucker, that 
Leonardo. He missed the 
meeting for Friday’s 
demonstration. 

O Leonardo é um filho da 
puta. Ele não apareceu para 
a reunião de sexta-feira.  

F Still high? Outra vez pedrado?  

H I’m afraid so. It can’t go on like 
this. He’s messing up 
completely! 

Receio bem que sim. Ele não 
pode continuar assim. Ele 
está completamente fodido! 

F Forget it! For now, we should 
be thinking of fruit and 
vegetables. Tomorrow at Chia 
we can lay into him. By the 
way: any news about the cruise 
ship? 

Esquece! Por agora, vamos 
pensar em fruta e vegetais. 
Amanhã, em Chia, vamos 
gritar com ele. A propósito, 
alguma notícia sobre o 
cruzeiro? 

H Yeah, it’s the “Britannica 
Tropica”, 5,000 people on 
board. Almost all of English 
nationality. 

Sim, é o “Britannica 
Tropica”. 5.000 pessoas a 
bordo. Quase todos são 
ingleses. 

F So there will be 5,000 dead 
tourists? 

Então haverá 5.000 turistas 
mortos?  
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H Of course not! Leonardo told 
me that Ebola does not spread 
like the flu. Direct contact is 
required. 

Claro que não! O Leonardo 
disse-me que o Ébola não é 
transmitido como a gripe. 
Precisas de contacto directo.  

F So you’d have to sleep with 
someone, like AIDS? 

Tens de dormir com alguém, 
como com a SIDA? 

H Unfortunately not. Ebola is 
more easily transmitted. To 
become contaminated, you 
just have to come into contact 
with bodily fluids – blood, 
saliva, urine, semen, sweat, 
faeces, vomit. 

Infelizmente, não. O ébola é 
mais facilmente 
transmíssivel. Para ficares 
infetado só precisas de 
entrar em contacto com 
fluídos corporais: sangue, 
saliva, urina, sémen, suor, 
fezes, vómitos. 

F Do we know anything about 
the patient? 

Sabemos alguma coisa sobre 
o paciente? 

H Apparently, he’s an ex-MI6 
officer. 

Aparentemente, ele é um 
ex-oficial do MI6. 

F What is MI6? O que é o MI6? 

H The British Secret Services. 
Three weeks ago he returned 
from an epidemic-ridden area. 

Inteligência britânica. Há 
três semanas regressou de 
uma zona assolada pela 
epidemia.  

F Really? Talking about fluids – 
what wine should we buy? 

A sério? Por falar em 
líquidos: que vinho estamos 
a beber? 

H Santadi red is not bad. Or do 
you prefer white? 

Santadi tinto não é mau, ou 
preferes um branco?  

F I’d rather have red. Now take 
care of the fruit and the 
vegetables. I’ll get the bread 
and cheese. 

Eu prefiro o tinto. Agora, 
cuida da fruta e dos 
legumes. Eu compro pão e 
queijo. 

H Okay. See you later. Está bem, até logo. 
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. Hannah walks away, then turns 
around. 

Ele afasta-se e dá meia volta. 

H By the way, why didn’t you go 
to the doctor with Martina? 

A propósito, porque não 
foste ao médico com a 
Martina? 

 

Palavras 

architecture n arquitetura 
boyfriend n namorado 
student n estudante 
Milan n Milão 
motherfucker n filho da puta 
miss v faltar 
demonstration n demonstração 
still adv outra vez 
high adj pedrado 
I’m afraid so interj receio bem que sim 
go on (went, gone) continuar 
mess up v estar fodido / estragar 
think (thought, thought) pensar  
fruit n fruta 
vegetables n pl vegetais 
lay into v gritar 
news n notícia 
almost adv quase 
nationality n nacionalidade 
tourist n turista 
spread (spread, spread) transmitir / espalhar 
flu n gripe 
direct adj direto 
contact n contacto 
required adj necessário 
sleep (slept, slept) dormir  
AIDS n SIDA 
unfortunately adv infelizmente 
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Ebola n Ebola 
easily adv facilmente 
transmit v transmitir 
become contaminated ficar infectado 
come (came, come) vir 
bodily adj corporal 
blood n sangue 
saliva n saliva 
urine n urina 
semen n sémen 
sweat n suor 
faeces n fezes 
vomit n vómito 
apparently adv aparentemente 
officer n agente 
secret adj secreto 
secret services n serviços secretos 
three weeks ago há três semanas 
return v voltar 
epidemic n epidemia 
area n zona 
epidemic-ridden area adj zona assolada pela epidemia 
really? interj a sério? 
wine n vinho 
red adj vermelho; aquí: tinto 
prefer v preferer 
white adj branco 
rather adv de preferência 
take care of (took, taken) cuidar de 
bread n pão 
cheese n queijo 
see you later interj até logo 
walk away v afastar-se 
then adv então 
turn around v dar a volta 
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Treino 3: Repetições múltiplas  
Por favor, oiçam este áudio: www.BSK1.com/s99cn. Não se 
compreende muito e isso não é surpresa. Seria muito mais 
surpreendente se compreendesse claramente cada palavra na 
seguinte versão: www.BSK1.com/s99pt. Uma pessoa chinesa 
teria, claro, a experiência oposta. O primeiro áudio é tão claro 
como a água na praia de Chia na Sardenha, enquanto a versão 
portuguesa lhe soa sem estrutura – como soa a outros 7 mil 
milhões de pessoas na Terra. 

Repitamos: não é o primeiro áudio que nos deve fazer pensar, 
mas o segundo. O que é que se passa no nosso cérebro que 
traduz 10 segundos de material fonológico numa sequência clara 
de significados? Como deciframos em tempo real (ou melhor, 
como deciframos o nosso cérebro, porque não fazemos qualquer 
esforço e não contribuímos com nada) uma corrente sonora de 
31 palavras incompreensível para quase todos os seres humanos?  

Vamos adiar esta discussão. Em vez disso, tome nota de algumas 
boas notícias e de outras não tão boas. A boa notícia é que em 
menos de um ano, qualquer pessoa é capaz de compreender, 
palavra por palavra, ficheiros áudio de várias horas de chinês 
(ou qualquer outra língua), como se fossem frases? em 
português. Por “qualquer pessoa” entendemos não só todos os 
jovens, mas também os adultos “maduros”, por exemplo, 
pessoas nos seus 60 e 70 anos.  

A má notícia é que a compreensão espontânea em piloto 
automático, isto é, sem pensar, requer muita repetição, tanto 
em jovens como em adultos.  
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O seu dever hoje é 

1. Ler e ouvir o MI6 pelo menos 3 vezes 
http://www.KontinentalEnglish.com/enpt003      

2. Ler e ouvir o Episódio 1, Holy crap, pelo menos duas 
vezes: www.KontinentalEnglish.com/enpt001    

3. Ler e ouvir o Episódio 2, Kill Facebook, pelo menos duas 
vezes: www.KontinentalEnglish.com/enpt002    

No próximo episódio, colocaremos por ordem as suas repetições. 
Para tal, utilizamos uma folha de cálculo, por exemplo Google 
Sheets. Instale-o no seu telemóvel, tablet ou computador:  

Loja Play do Google: https://bit.ly/30huxTn 

App Store: https://apple.co/3HkUJ02 

* * * 

Transcrições de áudio 

1. 上次我在一家酒店说我要水饺, 那个卖小吃的女孩还以为我

要睡觉呢. 很生气.2 

2. A última vez que pedi ravioli cozido num restaurante, a empregada 
dos aperitivos pensou que eu lhe estava a pedir para “ir para a cama”. 
Ela ficou furiosa. 

 

                                                                 
2 Fonte: Chinês. Assimil 2016. Lição 99, página 555. Amazonas: 
https://www.amazon.com/dp/2700571061 
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Europe: Berlin, Deutschland 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/chancellery-berlin-9971 
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4. Abortion 

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Aborto 

. Martina and Alejandro walk 
together under the arcade of 
Via Roma. Martina is a 25-year-
old journalist from Sardinia. 
Alejandro is a 22-year-old 
Spanish guy from Seville.  

A Martina e o Alejandro passam 
por baixo das arcadas da Via 
Roma. A Martina é uma mulher 
da Sardenha de 25 anos. O 
Alejandro é um espanhol de 22 
anos, de Sevilha.  

A Have you thought it 
through? 

Já pensaste bem no assunto? 

M Yes. Sim. 

A Did you tell Francesco about 
it? 

Já falaste com o Francesco 
sobre isto? 

M No.  He has nothing to do 
with it. 

Não, não tem nada a ver com 
isto. 

A But he’s the father. Mas ele é o pai. 

M No, he is not the father since 
there will be no child. Let’s 
say he could have been the 
father if we had planned to 
live together. 

Não, ele não é o pai porque 
não vai haver filhos. Digamos 
que ele poderia ter sido o pai 
se tivéssemos planeado viver 
juntos.  

A So, you didn’t plan to stay 
together? 

Então não tinham intenção de 
ficar juntos?  

M Not at all. Never. And even if 
we had, do you think that 
this is the right time to have 
a child – 25 years old and no 
secure job? Do you see 
yourself with a kid to raise? 

De forma alguma. Nunca. E 
mesmo que tivéssemos, achas 
que este é o momento certo 
para ter um filho – 25 anos de 
idade e sem emprego seguro? 
Vês-te com um filho para 
criar? 

A Actually no. Na verdade, não. 
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. A street vendor offers a special 
edition of the local newspaper, 
The Islander’s Union. Alejandro 
buys a copy. Headline: “Panic 
aboard the Britannica Tropica”. 

Um vendedor de rua oferece uma 
edição especial do jornal local, A 
União dos Ilhéus. O Alejandro 
compra uma cópia. Cabeçalho: 
“Pânico a bordo do Britannica 
Tropica”. 

A Can you imagine the panic! 
They say that some people 
tried to abandon ship and 
swim ashore. 

Imagina o pânico. Diz-se que 
algumas pessoas tentaram 
deixar o barco e nadar até à 
costa. 

M So what? O que aconteceu? 

A They were caught by the 
police and brought back to 
the ship. 

Foram apanhados pela polícia 
e levados de volta para o 
navio. 

M What does the newspaper 
say? 

O que é que diz o jornal?  

A The Englishman who is 
suspected of having Ebola 
was born in June 1964. Ex-
secret agent, converted into 
an arms dealer, fell ill a week 
ago. A group of twenty 
passengers took care of him 
during the crossing. 

O inglês suspeito de ter o 
Ébola nasceu em Junho de 
1964. Ele era um antigo agente 
secreto, que se tornou 
traficante de armas e adoeceu 
há uma semana. Um grupo de 
vinte passageiros tomou conta 
dele durante a travessia.  

M Twenty people are therefore 
potentially infected. 

Por isso, vinte pessoas estão 
potencialmente infetadas. 

A It’s possible! It would be 
better if the Britannica 
bunked off. Don’t you agree? 

É possível! Seria melhor se a 
Britannica se afastasse. Não 
estás de acordo? 
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. They arrive in front of a large 
red building. A bronze plaque 
indicates a doctor’s office. 

Chegam em frente a um grande 
edifício vermelho. Uma placa de 
bronze indica um consultório 
médico. 

M Here we are. Are you coming 
with me? 

Aqui estamos nós. Vens 
comigo? 

  

Palavras 

under prep abaixo de 
arcade n arcada 
25-year-old de 25 anos 
together adv juntos 
journalist n jornalista 
pregnant adj grávida 
guy n homen 
think through (thought, thought) pensar bem 
nothing pron nada 
father n pai 
since conj porque 
child (pl. children) n criança 
he could have been podia ter sido 
live v viver 
stay together v ficar juntos 
not at all adv não, de forma alguma 
never adv nunca 
even if conj mesmo que 
secure adj seguro 
job n emprego 
kid n criança 
raise v criar 
actually adv na verdade 
street n rua 
vendor n vendedor 
offer v oferecer 
special adj especial 
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edition n edição 
local adj local 
newspaper n jornal 
copy n cópia 
islander n ilhéu 
union n união 
headline n cabeçalho 
imagine v imaginar 
abandon v deixar/abandoner 
swim (swam, swum) nadar  
ashore adv em terra 
catch (caught, caught) apanhar 
bring back (brought, brought) levar de volta  
Englishman n Inglês 
suspect v suspeitar 
he was born nasceu 
June n junho 
ex-secret agent n antigo agente secreto 
converted adj tornou-se 
arms dealer n traficante de armas 
fall (fell, fallen) cair 
fall ill adoecer 
week n semana 
a week ago há uma semana 
group n grupo 
twenty adj vinte 
during prep durante 
crossing n travessia 
therefore adv por isso 
potentially adv potencialmente 
infected adj infectado 
possible adj possível 
it would be better if seria melhor se 
bunk off v afastar-se 
agree v estar de acordo 
in front of prep em frente de 
large adj grande 
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bronze adj (de) bronze 
plaque n placa 
indicate v indicar 
office n consultório, escritório 
here we are! interj aqui estamos nós! 
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Treino 4: Google Sheets  
Quando se estuda um episódio (ler o texto e ouvir o áudio duas, 
três, quatro, até cinco vezes), isto é, uma sessão de um 
capítulo. Como irá fazer centenas de sessões nos próximos 
meses, necessitará de documentação precisa, por exemplo com o 
Google Sheets3.  

Com o Google Sheets, terá sempre uma visão geral de 

– o que fez, 

– o que se faz, 

– o que irá fazer nos próximos dias e meses. 

A imagem seguinte (Figura 4.1 na página seguinte) mostra os 
primeiros 15 dias de aprendizagem do chinês na vida da Mónica, 
uma amiga da Sardenha (ver também o ciclo completo dos 
primeiros 50 dias deste curso básico: www.bsk1.com/monica). 
Como as primeiras lições são muito curtas, a Mónica pode fazer 
as primeiras cinco lições a 11 de janeiro. A 12 de janeiro, ela 
aprendeu primeiro as lições 6 e 7 e depois começou do início até 
à terceira lição. O processo é semelhante ao jogo “Mensch 
ärgere Dich nicht“ alemão: a intervalos regulares, é levado de 
volta à estaca zero. O que é irritante no jogo é, no nosso caso, 
uma estratégia vencedora. Mais tarde irá adaptá-lo às suas 
necessidades individuais.  

Documentar o seu progresso diário numa folha de trabalho dá 
estrutura aos seus estudos. Abra o modelo 
www.bsk1.com/KEWorksheet e faça uma cópia pessoal. Registe 
os minutos diários por sessão ou coloque um simples “x” para 
marcar uma sessão completa. Uma folha de trabalho atualizada 
diariamente é altamente motivadora. 

 

                                                                 
3 Google Play Store: https://bit.ly/30huxTn   
   App Store: https://apple.co/3HkUJ02  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mensch_%C3%A4rgere_Dich_nicht
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Figura 4.1 - Ficha de trabalho da estudante Monica 
(www.bsk1.com/monica). Note-se que os primeiros textos do livro 
utilizado (Assimil Chinese) são muito curtos e podem ser revistos em 
poucos minutos. 
 

Terá reparado que acabámos de introduzir dois novos conceitos: 
o quotidiano e a flexibilidade! Quotidiano significa que a 
aprendizagem de uma nova língua deve fazer parte da sua 
rotina diária! A ideia de que se pode aprender uma língua numa 
ou duas horas por semana é obsoleta. Mais tarde, quando tiver 
analisado a amplitude do material noutra língua, o estudo diário 
tornar-se-á uma evidência.  

O termo flexibilidade refere-se ao ritmo das repetições. Depois 
de ler e ouvir o texto Aborto pelo menos 3 vezes, pode agora 
escolher entre  

1. Passar ao episódio seguinte (5: Weed) e talvez até ao episódio 
seguinte (6: Coitus interruptus)  

ou 

2. Voltar à estaca zero com uma nova série de Holy Shit, Kill 
Facebook, MI6, etc.  

No futuro, decide se e quantos episódios novos quer adicionar a 
cada volta. O importante é que volte regularmente ao início e 
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comece com o episódio 1, Holy Shit. A “reciclagem” contínua das 
lições já aprendidas é um pré-requisito para passar da Fase I 
para a Fase II do seu curso de línguas. Descubra o que isto 
significa no próximo episódio. 
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Europe: Roma, Italia 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/rome-landmark-italy-architecture-6207755 
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5. Weed  

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Erva 

. Grandfather Sebastiano and 
Grandmother Béatrice (of 
French origin) talk about their 
grandson. 

O avô Sebastiano e a avó 
Beatrice, de origem francesa, 
falam sobre o seu neto. 

S Leonardo worries me. 
Since the beginning of the 
year, he has not been the 
same. 

O Leonardo preocupa-me. 
Ele não tem sido o mesmo 
desde o início do ano. 

B The drug trial he’s been 
involved in is no picnic*. 
Then there’s this thing 
with Hannah. Was it really 
a good idea to move in with 
her when they’ve been in 
crisis for a year? 

O processo de drogas em que 
ele esteve envolvido não é 
brincadeira*. E depois há 
esta coisa com a Hannah. 
Será uma boa ideia ir viver 
com ela quando eles estão 
em crise há um ano? 

S In any case, he can’t really 
focus on his studies 
anymore. 

De qualquer forma, ele já 
não se consegue concentrar 
nos estudos. 

B To study well, you have to 
be serene, and to be serene 
it’s better to know if you 
have a relationship with 
someone or not.  

Para estudares bem, tens de 
estar sereno, e para estares 
sereno é melhor saberes se 
tens ou não uma relação 
com alguém. 

S Not to mention his 
“regular” anxieties. He is 
very afraid of the future. 

Já para não falar das suas 
ansiedades “normais”. Ele 
tem muito medo do futuro. 

B Ah yes! Living serenely in 
today’s world is an art. 

Viver com serenidade no 
mundo de hoje é uma arte. 
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S Lack of serenity isn’t any 
excuse to get high several 
times a week. Do me the 
favor of speaking to him 
about this. 

A falta de serenidade não é 
desculpa para ficares 
pedrado várias vezes por 
semana. Faz-me um favor e 
fala com ele sobre isso. 

B If only he would smoke 
less! 

Se ao menos ele fumasse 
menos! 

S You mean, like us, in the 
good old days? 

Queres dizer, como nós, nos 
bons velhos tempos? 

B Not everything was rosy, 
not by a long shot. Utopias, 
struggles... 

Não era tudo cor-de-rosa, 
longe disso. As utopias, as 
lutas... 

S We’ve not lost all the 
battles. Thanks to us, 
society has evolved.  

Não perdemos todas as 
batalhas. Graças a nós, a 
sociedade evoluiu. 

B And women have obtained 
the right to abortion and 
lesbians and gays can 
marry. 

E as mulheres obtiveram o 
direito ao aborto e lésbicas e 
gays podem casar. 

. Beatrice takes a book from the 
library and shows it to 
Sebastiano. 

A Beatrice leva um livro da 
biblioteca e mostra-o ao 
Sebastiano. 

S Look, the first foreign 
language book we wrote! 
Almost 40 years ago! Do 
you remember the text 
about legalizing 
marijuana? 

Olha, o primeiro livro de 
línguas que alguma vez 
escrevemos! Há quase 40 
anos atrás, lembras-te do 
texto sobre a legalização da 
marijuana? 

B Can you read it to me? Consegues lê-lo para mim? 
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. 
* Leonardo had picked up a 
young couple hitchhiking and 
was about to drop them off in 
Via Roma when suddenly a car 
of the Carabinieri appeared. A 
search of the girl’s backpack 
revealed 12 bricks of hashish. 
Later, when they searched the 
girl’s house, the Carabinieri 
discovered 200 grams of 
cocaine, a precision balance 
and packaging material. 

* Leonardo apanhou um 
jovem casal à boleia e estava 
prestes a deixá-los na Via 
Roma quando de repente 
apareceu um carro da 
polícia. Uma busca na 
mochila da rapariga revelou 
12 paus de haxixe. Quando 
mais tarde revistaram a casa 
da rapariga, a 
políciadescobriu 200 gramas 
de cocaína, uma balança de 
precisão e material de 
embalagem. 

Palavras 

grandmother n avó 
French adj francês 
origin n origem 
grandson n neto 
worry v preocupar 
beginning n início 
year n ano 
same adj mesmo 
trial n processo/julgamento 
involved adj envolvido 
thing n coisa 
move in v ir viver / mudar-se para  
in any case adv de qualquer forma 
focus v concentrar-se 
not…anymore adv já não 
serene adj sereno 
mention v mencionar 
not to mention expr já para não falar de 
regular adj regular, normal 
anxiety n ansiedade 
be afraid of expr ter medo de 
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today adv hoje 
world n mundo 
art n arte 
lack n falta 
excuse n desculpa 
get high (get, get) ficar pedrado 
several adj vários 
favour n favor 
speak (spoke, spoken) falar 
if only interj se ao menos 
smoke v fumar 
less adv menos 
mean (meant, meant) querer dizer 
old adj velho 
day n dia 
rosy adj cor-de-rosa 
not by a long shot expr longe disso 
utopia n utopia 
struggle n luta 
lose (lost, lost) perder 
battle n batalha 
thanks to prep graças a 
society n sociedade 
evolve v evoluir 
woman n (pl. women)  mulher 
obtain v obter 
right n direito 
lesbian n lésbica 
gay n gay 
marry v casar 
book n livro 
library n biblioteca 
show v mostrar 
first adj primeiro 
foreign adj estrangeiro 
language n língua 
write (wrote, written) escrever 
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text n texto 
legalizing legalização 
read (read, read) ler 
pick up v dar boleia 
couple n casal 
hitchhike v apanhar boleia 
be about to expr estar no ponto de 
drop v aqui: deixar 
appear v aparecer 
search n busca 
backpack n mochila 
reveal v revelar 
brick n pau 
later adv mais tarde 
search v revistar / procurar 
house n casa 
discover v descobrir 
gram n grama 
cocaine n cocaína 
precision n precisão 
balance n balança 
packaging n embalagem 
material n material 
 

 

http://www.kontinentalenglish.com/enpt


5. Weed  |  59 

 

 

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687674 

Treino 5: Fase I, fase II, fase III 
É tempo de dividir a sua aventura linguística em três fases: 

1. Fase I: Leitura e audição simultâneas. Na primeira 
fase, enquanto lê e ouve. compara-se, constantemente, 
o texto com a tradução portuguesa.  

2. Fase II: Foco na escuta. O objectivo da Fase II é 
compreender um áudio apenas ouvindo-o, sem ler o 
texto. 

3. Fase III: Um exercício ainda mais difícil, que nós 
reservamos para apresentar mais tarde.  

Sem o saber, por Holy Shit, já completou a fase I. Após três ou 
quatro repetições, conhece o texto tão bem que já não precisa da 
tradução. Holy Shit está agora na fase II. A sua tarefa na fase II :  

Nas semanas seguintes, repita Holy Shit e os 
outros textos tantas vezes quantas forem 
necessárias (sessão 5, sessão 6, sessão 7, etc.) 
até compreender o áudio palavra a palavra 
(como se fosse uma história que estava a ouvir 
em portugûes) sem ler o texto, com os olhos 
fechados. 

Na fase II, ganhará uma ilha de total compreensão numa 
língua estrangeira. (Será esta a primeira vez na sua vida?) Com 
isto queremos dizer compreensão “irrefletida” do que ouve – 
sem esforço, inconscientemente e ainda com clareza. Tal feito 
pode parecer inalcançável, especialmente se pensarmos em 
línguas como o chinês, japonês ou hindi. No entanto, qualquer 
pessoa pode fazê-lo, incluindo você.  
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Imediatamente perguntará 

1. Quantas sessões preciso para compreender um áudio 
em língua estrangeira, palavra a palavra e sem pensar, 
como se fosse português? 

2. Quanto tempo devem durar estas sessões? Dias, 
semanas ou meses? 

E também há outra pergunta: porque é tão difícil compreender 
as pessoas que falam outra língua?  
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6. Coitus interruptus  

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Coito interrompido 

. Hannah and Francesco left 
the market and find 
themselves in front of a large 
pastry shop. 

A Hannah e o Francesco deixaram o 
mercado e encontraram-se em 
frente a uma grande pastelaria. 

H Why didn’t you go with 
Martina to the doctor? 

Porque é que não foste com a 
Martina ao médico?  

F You know, we’re not really 
together anymore. I 
suggested to accompany 
her but she preferred to go 
with Alejandro. 

Sabes, nós já não estamos 
realmente juntos. Eu ofereci-me 
para ir com ela, mas ela preferiu 
ir com o Alejandro. 

H Well, well… bem, bem... 

F No, there is nothing 
between them. By the way, 
do you know how an 
abortion is done? 

Não, não se passa nada entre 
eles. A propósito, sabes como é 
um aborto? 

H The doctor will probably 
ask Martina if she is sure 
she wants an abortion and 
explain the different 
methods. After which 
Martina will have to wait 
seven days. Then she will 
go to the hospital. 

O médico irá provavelmente 
perguntar à Martina se ela tem 
a certeza que quer fazer um 
aborto e explicar os diferentes 
métodos. Depois a Martina terá 
de esperar sete dias. Depois ela 
irá para o hospital. 

F Different methods of 
abortion? 

Diferentes métodos de aborto? 
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H She will have to choose 
between the abortion pill 
and instrumental abortion. 
Having said that, couldn’t 
you have been more 
careful? Getting a girl 
pregnant at your age is 
really irresponsible!  

Ela terá de escolher entre a 
pílula abortiva e um aborto 
instrumental. Dito isto, não 
podias ter tido mais cuidado? 
Engravidar uma rapariga na tua 
idade é realmente 
irresponsável! 

F Normally I use a condom, 
but when I don’t have one I 
withdraw.  But that day, it 
didn’t work. As for 
Martina, she always 
refused to take the pill. 

Normalmente uso um 
preservativo, mas quando não o 
tenho, retiro-o. Mas nesse dia, 
correu mal. Quanto à Martina, 
ela sempre se recusou a tomar a 
pílula. 

H You are real dummies! Vocês são mesmo parvos! 

. Hannah points to the 
shopping bag. 

A Hannah aponta para o saco das 
compras. 

H Show me! What did you 
buy? 

Mostra-me! O que é que 
compraste? 

F A huge buffalo mozzarella, 
a dry Oliena sausage, semi-
mature sheep’s cheese, 
fresh Sinai goat cheese and 
carasau bread. And you ? 

Uma enorme mozzarella de 
búfalo, uma salsicha seca de 
Oliena, um queijo de ovelha 
semi-curado, um queijo de 
cabra fresco do Sinai e pão de 
carasau. E tu?  

H Endives, carrots, fennel, 
celery branches and some 
tomatoes. 

Endívia, cenouras, funcho, aipo 
e alguns tomates. 

F No fruit? Nenhumafruta? 

H You know, there isn’t much 
this season. But I found 
strawberries that we can 
sprinkle with lemon juice. 

Sabes, não há muito nesta 
época. Mas eu encontrei alguns 
morangos e vamos salpicá-los 
com sumo de limão. 

http://www.aamazon.es/dp/3942687674


66  |  www.kontinentalenglish.com/enpt  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

F Great! What time do we 
meet tomorrow for the 
picnic? 

Ótimo! A que horas é que nos 
encontramos amanhã para o 
piquenique? 
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Palavras 

coitus interruptus n coito interrompido 
leave (left, left) deixar 
find (found, found) encontrar  
they find themselves eles  encontram-se 
pastry n pastelaria 
shop n loja 
pastry shop n pastelaria 
suggest v sugerir, propor 
between prep entre 
do (did, done) fazer  
ask v perguntar 
explain v explicar 
different adj diferente 
method n método 
after prep depois  
after which depois disso 
wait v esperar 
seven adj sete 
choose (chose, chosen) escolher 
pill n comprimido 
instrumental adj instrumental 
having said that  dito isto 
careful adj cuidado 
more careful mais cuidado 
girl n rapariga 
age n idade 
irresponsible adj irresponsável 
normally adv normalmente 
use v usar 
condom n preservativo 
withdraw (withdrew, withdrawn) retirar 
work v trabalhar 
as for prep quanto a 
refuse v recusar 
real adj real 
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dummy n parvo 
point to v apontar 
shopping bag n saco das compras 
huge adj enorme 
buffalo mozzarella n mozzarella de búfala 
dry adj seco 
Oliena n aldeia na Sardenha 
sausage n salsicha 
mature adj maduro 
semi-mature adj semi-curado 
sheep n ovelha 
fresh adj fresco 
Sinai n aldeia na Sardenha 
goat n cabra 
carasau bread n pão de carasau 
endive n endívia 
carrot n cenoura 
fennel n funcho 
celery branch n aipo 
some adj alguns 
tomato n tomate 
much n muito 
season n época 
strawberry n morango 
sprinkle v salpicar 
lemon n limão 
juice n sumo 
meet (met, met) encontrar 
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Treino 6: “Monstros” da leitura  
Ouvir é mais difícil do que ler devido à rapidez e 
irreversibilidade da língua falada. Quando se ouve uma pessoa, 
ouve-se entre duas a quatro palavras por segundo. Se não se 
compreender o significado de uma palavra-chave, a frase 
permanecerá incompreensível para sempre. Então só verá as 
luzes traseiras de um comboio de alta velocidade. Terão perdido 
aquele comboio.  

Contudo, quando estiver a ler, pode parar o comboio em 
qualquer altura. Pode permanecer em certas palavras durante o 
tempo que precisar – 5, 10, 15, 20, 25 segundos – até ter 
verificado, adivinhado ou recordado o seu significado. Além 
disso, depois de ler um texto várias vezes, tem pistas subtis para 
compreender, tais como o número de letras numa palavra, a sua 
posição na página (canto superior esquerdo? canto inferior 
direito?), a sua proximidade com outras palavras, etc. Aqueles 
que aprendem alemão recordarão desde a primeira leitura que 
“Aschenbecher”, uma palavra que é um pouco mais longa que as 
outras e começa com um “A” maiúsculo, significa, dependendo 
da língua materna, cendrier, posacenere, cenicero, cinzeiro ou 
ashtray. A diferença entre ler e ouvir não é trivial. Enquanto que 
para ler, basta um conhecimento aproximado das palavras, para 
ouvir, é preciso conhecer quase todas as palavras (~100%! ).  

Lembre-se também que  

1. É uma pessoa que gosta de ler; 

2. A leitura é uma das suas atividades favoritas e tem vindo 
a fazê-lo há décadas; 

3. Lê mais depressa em cada década da sua vida do que na 
década anterior. 

No decurso da sua vida tornou-se um ‘monstro da leitura’. No 
seu cérebro há um caminho rápido  para a linguagem escrita. 
Tem a capacidade de ler e compreender um texto em língua 
estrangeira após apenas algumas revisões. Ouvir é um assunto 
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diferente. Serão necessárias muitas mais sessões (7? 10? ainda 
mais?) antes que consiga compreender um áudio, palavra por 
palavra com os olhos fechados. Além disso, terá de distribuir as 
sessões por várias semanas, porque o seu cérebro precisa de 
tempo para se renovar. Assim, é apenas após semanas e meses 
que se pode esperar alcançar um entendimento totalmente 
automático e irrefletido. 

Alguém objetará que é inaceitável fazer 10 sessões para um 
capítulo, especialmente porque em cada sessão algumas frases 
são repetidas 3, 4, 5 vezes ou mais. É realmente necessário ouvir 
certas frases dezenas de vezes? Por isso, em breve teremos de 
definir o que queremos dizer com “falar uma língua”. Mas 
primeiro, vamos ter um dia de recolha e resumir o progresso 
feito em apenas 6 episódios. O que se conseguiu em tão pouco 
tempo é um começo sólido. Estamos orgulhosos de si. 
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7. Digital Detox  

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Desintoxicação digital 

. Leonardo and Jan before a 
meeting of the “Kill Facebook” 
project. Jan is an 18 years old 
Dutch kid and a great fan of 
social media. 

O Leonardo e o Jan antes de uma 
reunião do projecto “Kill 
Facebook”. O Jan é um 
adolescente holandês de 18 anos e 
um grande fã das redes sociais. 

J Leonardo, you’re not serious! 
Spending an entire day at 
the beach without taking 
photos? Without posting 
anything on the internet? 

Leonardo, não podes estar a 
falar a sério! Um dia inteiro na 
praia sem tirar fotografias? 
Sem publicar nada na 
internet? 

L Listen Jan, everyone agreed 
on that. At our picnic there 
will only be one cell phone – 
mine. In case of emergency. 
Everyone else will leave their 
cell phones at home. 

Olha, Jan, todos nós 
concordámos com isso. 
Haverá apenas um telemóvel 
no nosso piquenique: o meu. 
Em caso de emergência. Todos 
os outros deixarão o seu 
telemóvel em casa. 

J But it’s stupid and totally un-
real. You are not going to 
change the world by 
spending a day without a cell 
phone! 

Mas isto é estúpido e 
totalmente fora de contacto 
com a realidade. Não vais 
mudar o mundo porque 
ficamos sem telemóvel 
durante um dia. 

L And you?  What do you bring 
to the world by posting a 
selfie every day on 
Instagram? 

O que é que contribuis para o 
mundo ao colocares uma 
fotografia no Instagram todos 
os dias?  

J What do you care? Porque é que te importas? 
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L Drop it! If we don’t start with 
something, we will never 
change anything. 

Esquece! Se não começares 
com alguma coisa, nunca 
mudarás nada.  

J What exactly do you want to 
change? 

O que é que queres mudar 
exactamente? 

L Reduce the influence of 
social networks. Facebook, 
Twitter, YouTube, 
Instagram, Snapchat and 
Tiktok do not invite real 
exchange and solidarity. 
They are the enemy of 
mankind! 

Diminui a influência das redes 
sociais. Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, 
Snapchat e Tiktok não 
contribuem para uma 
verdadeira troca e 
solidariedade. É o inimigo da 
humanidade. 

J But you must be joking! 
Networks are the future, it’s 
progress! They allow us to be 
at the center of the world! 
Look at me! I already have 
over 10,000 followers. Soon, I 
will make a living on social 
media. No need to waste 
time with studies anymore! 

Mas tu estás a brincar! As 
redes são o futuro, são o 
progresso.  Permitem-nos ser 
o centro do mundo. Olha para 
mim! Eu já tenho mais de 
10.000 seguidores. Em breve 
estarei a ganhar a vida com as 
redes sociais. Ja não há 
necessidade de perder tempo 
com estudos! 

L Well, Mr. Influencer, the 
meeting is starting. By the 
way, why did you show up? 
Normally you are loyal to 
your tribe. 

Muito bem, Sr. Influenciador, 
a reunião está a começar. A 
propósito, porque é que estás 
aqui? Normalmente, és leal à 
tua tribo. 

J To say that we should not 
kill Facebook. 

Para dizer que não devemos 
matar o Facebook. 
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Palavras 

Dutch adj holandês 
kid n miúdo 
fan n fã  
social media n redes sociais 
entire adj inteiro 
photo n foto 
post v publicar 
mine pron o meu 
in case of expr em caso de 
emergency n emergência 
everyone else n todos os outros 
at home adv em casa 
stupid adv estúpido 
totally adv totalmente 
un-real adj fora da realidade, irreal 
change v mudar 
selfie n selfie 
What do you care? Porque é que te importas? 
Drop it! interj esquece! 
start v começar 
something adv algo 
exactly adv exatamente 
reduce v diminuir, reduzir 
influence n influência 
social networks n redes sociais 
invite v  
exchange n troca 
solidarity n solidariedade 
enemy n inimigo 
mankind n humanidade 
joke v brincar 
progress n progresso 
center n centro 
already adv já 
over prep aqui: mais de 
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follower n seguidor 
make (made, made) fazer  
make a living expr ganhar a vida 
need n necessidade 
no need to não há necessidade de 
waste v desperdiçar; waste time: perder 

tempo 
show up v aparecer 
loyal adj leal 
tribe n tribo 
say (said, said) dizer 
we should not não devemos 
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Treino 7: Dia da recolha 
Nos últimos 6 episódios, aprendeu os princípios básicos da 
aprendizagem de línguas: 

1. Aprender com os seus olhos e ouvidos. Ler ouvindo e 
ouvir lendo. Se pensa que todos os estudantes de 
línguas hoje conhecem e respeitam este princípio, está 
enganado. Assim, poderá dar bons conselhos. 

2. Repetições múltiplas. Cada texto tem de ser revisto 
várias vezes. Isto não é uma surpresa, pois a repetição é 
essencial para a aquisição de todos os conhecimentos, 
não só no campo das línguas estrangeiras. 

3. Documentação com Google Sheet. Esta folha de 
trabalho trouxe ordem à sua prática 

4. A superioridade da leitura sobre a audição. Como a 
maioria das pessoas (mais de 90%?), é um “monstro” da 
leitura. 

5. Fases I, II e III. O domínio de um texto pode ser 
dividido em três fases. Na fase II, compreenderá um 
texto ao ouvir, palavra por palavra, sem ter de o ler.  

Nos próximos episódios, iremos definir objetivos que poderá 
considerar alcançar no futuro. Um primeiro objetivo pode ser 
compreenderperfeitamente 40 minutos de uma nova língua, só 
ouvir, sem ler o texto correspondente. Quarenta minutos 
correspondem a cerca de 20 textos do Kontinental English. Este 
seria um passo importante: 

1. Dominar as primeiras 1000 palavras 

2. Um excelente domínio da ortografia  

3. Uma compreensão intuitiva das principais regras 
gramaticais  

4. Uma base sólida para uma excelente pronúncia 
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5. A descoberta de um método robusto que lhe permitirá 
aprender outras línguas no futuro (porque aprendeu 
como este método é eficaz; que o sucesso é rapidamente 
visível, que tem uma boa pronúncia, etc.) 

Mas primeiro, decidirá se quer ser Roger Federer, Serena 
Williams ou um tenista regional de 68 anos.  
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Europe: Amsterdam, Nederland 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/de/photos/geb%C3%A4ude-boot-urban-amsterdam-

stadt-6822998  
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8. My Belly  

 { Audio: www.BSK1.com/pt } A minha barriga 

. Martina and Alejandro come 
out of the doctor’s office. They 
cross Via Roma to reach the 
small marina. 

A Martina e o Alejandro deixam o 
consultório do médico.  
Atravessam a Via Roma até à 
pequena marina. 

A So, still determined? Então, ainda estás 
determinada? 

M Yes, more than ever. Sim, mais do que nunca. 

A Am I dreaming or did the 
doctor try to convince you to 
keep the baby? 

É imaginação minha ou o 
médico tentou convencer-te a 
ficar com a criança? 

M I had that impression too. Eu também tive essa 
impressão.  

. They walk for a moment 
without speaking along the 
quay, where the boats are 
moored. 

Caminham por um momento sem 
falar ao longo do cais, onde os 
barcos estão ancorados. 

A Are you okay? Estás bem? 

M Yep, I’m fine. But I still feel 
weird. I never imagined that 
my first pregnancy would 
end up like this. 

Sim, eu estou bem. Mas eu 
ainda me sinto estranha. 
Nunca pensei que a minha 
primeira gravidez terminasse 
assim.  

A Kevin told me that he 
doesn’t understand why you 
want to have an abortion. 

O Kevin disse-me que não 
compreendia porque querias 
fazer um aborto. 
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M Kevin is an idiot. Besides, 
when women talk about 
contraception or abortion, 
guys had better be quiet. The 
same in parliaments. It’s up 
to us to decide. Fetuses do 
not grow in your belly.  

O Kevin é um idiota. Além 
disso, quando as mulheres 
falam de contraceção ou 
aborto, os homens devem 
calar-se. É o mesmo nos 
parlamentos. Cabe-nos a nós 
decidir. Os fetos não crescem 
na tua barriga. 

A You’ve turned into a true 
feminist! 

Tornaste-te uma feminista e 
tanto! 

M It makes me mad. Obviously I 
would have preferred to be 
pregnant with a man who 
loves me, a man I love, and 
at a time when we would 
have had the means to raise 
the child. 

Deixa-me furiosa. Obviamente 
que teria preferido estar 
grávida de um homem que me 
ama, de um homem que eu 
amo, e numa altura em que 
nos podíamos ter dado ao luxo 
de criar esta criança.  

A In short, abortion is not a 
joking matter. But it is still a 
human being! 

Resumindo, o aborto não é 
divertido. Trata-se sempre de 
um ser humano. 

M Are you on to this too? Stop 
it with this moralistic 
bullshit! You know very well 
that at this stage a fetus is 
still only the outline of a 
human being. I am in my 
fifth week of pregnancy. 
What do you think your 
“human being” looks like? 

Também te estás a meter nisto 
agora? Deixa-te de tretas 
moralistas! Sabes muito bem 
que nesta fase um feto ainda é 
apenas o esboço de um ser 
humano. Estou na minha 
quinta semana de gravidez. 
Como é que achas que é este 
teu ser humano? 

A Actually, I don’t know. Para te dizer a verdade, não 
sei. 
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M It is as big as a lentil and 
looks like a larva. Come on, 
be reasonable! We are not in 
the Middle Ages and the 
Inquisition is long over. Let 
us decide alone, please! 

É tão grande como uma 
lentilha e parece uma larva. 
Vá lá, sê razoável! Isto não é a 
Idade Média e a Inquisição já 
acabou há muito. Deixa-nos 
decidir sozinhas, por favor. 

 

Palavras 

belly n barriga 
come out (came, came) sair, deixar 
cross v atravessar 
reach v chegar 
small adj pequeno 
determined adj determinado 
more adv mais  
more than ever mais do que nunca 
dream (dreamt, dreamt or 
dreamed, dreamed) 

sonhar 

convince v convencer 
keep (kept, kept) ficar com 
baby n bebé 
impression n impressão 
too adv também 
along prep ao longo de 
boat n barco 
moored adj ancorado 
are you okay? estás bem? 
yep interj sim 
I’m fine eu estou bem 
weird adj estranho 
pregnancy n gravidez 
end up v terminar 
idiot n idiota 
besides adv além disso 
be quiet estar calado 
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parliament n parlamento 
it’s up to us cabe-nos a nós 
fetus n feto 
grow (grew, grown) crescer  
turn into v transformar-se 
feminist n feminista 
mad adj louco 
obviously adv obviamente 
love v amar 
at a time numa altura 
means n pl meios, dinheiro 
matter n matéria, assunto 
be no joking matter não ser divertido 
human adj humano  
being n ser 
human being n ser humano 
Are you on to this too? também te estás a meter nisto 

agora? 
moralistic adj moralista 
stage n fase 
outline n esboço 
fifth adj quinto 
look like parecer-se 
big adj grande 
as big as tão grande como 
lentil n lentilha 
larva n larva 
reasonable adj razoável 
Middle Ages n pl Idade Média 
Inquisition n Inquisição 
be over vi + adj acabar 
long adv há muito 
alone adv sozinho 
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Treino 8: Federer + Williams 
“Leia ouvindo e ouça lendo!”; múltiplas repetições; Google Sheets; 
fase I, II, III – em apenas alguns dias deu um salto qualitativo na 
sua gestão de línguas estrangeiras. 

Agora vamos definir os seus possíveis objetivos. Os níveis de 
linguagem que se pode alcançar são tão diferentes como o jogo 
de ténis de Roger Federer e um jogador amador não classificado 
de 68 anos. Numa escala de 1 a 50, o homem mais velho teria um 
único ponto. Numa língua estrangeira, um ponto significa que 
pode dizer “olá”, “adeus”, “obrigado” e talvez mais 50 frases 
para pedir uma cerveja ou gaguejar “Gostaria de ter sexo 
consigo”. Aprender ou ensinar estas competências básicas é 
insuportavelmente aborrecido. Se as suas ambições são 
limitadas ao nível 1, o Kontinental English não é o método certo 
para si. Feche este livro imediatamente e tente outros métodos, 
por exemplo, DuoLinguo.  

Com o Kontinental English, ajudamos viajantes conscientese 
migrantes para os quais as línguas estrangeiras são um desafio 
mais complexo. Os viajantes conscientes acabarão por:  

• Ler jornais e livros; 

• Compreender as notícias e documentários televisivos; 

• Comunicar facilmente em pares ou grupos.  

Por outras palavras, o Kontinental English permitir-lhe-á 
aproximar-se do nível de Roger Federer e Serena Williams a 
longo prazo. Passará de uma criança pequena (que não fala) a 
uma pessoa que pode comunicar com o mundo de forma lúdica, 
tanto oralmente como por escrito.  
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Nos próximos episódios 

• Faremos um inventário das ferramentas essenciais 
para uma viagem até ao nível 50; 

• Quantificamos o tempo que deve dedicar a esta 
aventura; 

• Decidirá por si próprio qual o objetivo compatível com 
a sua disponibilidade diária. Quantificará a 
quantidade de tempo – 15, 30, 45, 60 minutos ou mais – 
que pode dedicar à sua nova língua todos os dias.  

Mas primeiro, vamos simplificar a prática da audição. Se ouvir 
os áudios de Kontinental English no seu computador, terá notado 
um detalhe irritante: por vezes é aborrecido reposicionar o 
cursor de áudio quando se quer ouvir de novo uma frase difícil. 
Isto distrai do que deveria ser a sua única actividade: ler e ouvir. 
É por isso que no próximo episódio vamos apresentar-lhe uma 
aplicação Android que simplificará a audição. A aplicação foi 
programada por Stephan Kamps, irmão de Bernd Sebastian. 
Iniciar o download em http://www.bsk1.com/ke. Como todo o 
material de aprendizagem do Kontinental English, a aplicação é 
gratuita. Não pergunte porquê. 
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Europe: Bruxelles, Belgique 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/brussels-square-city-belgium-hdr-519965/ 
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9. Seeds and Sun  

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Sementes e sol 

. Beatrice reads aloud an excerpt 
from a French manual she and 
Sebastiano published when they 
were young. 

A Beatrice lê em voz alta um 
excerto de um manual de 
língua francesa que ela e o 
Sebastiano publicaram quando 
eram jovens. 

B - I don’t understand: cigarettes 
and alcohol are drugs, right? 

- Não percebo: os cigarros e 
o álcool são drogas, não são? 

 – Of course, and in addition, 
they cause a lot of illnesses. 

- Claro, para além disso, 
causam muitas doenças. 

 – And why doesn’t the state 
ban them like it does with 
other drugs? Especially when 
you think there is evidence 
that alcohol and cigarettes are 
far more harmful than hashish 
and marijuana. 

- Então porque é que o 
Estado não os proíbe como 
faz com outras drogas? 
Especialmente quando está 
provado que o álcool e os 
cigarros são muito mais 
nocivos que o haxixe e a 
marijuana. 

 – That’s simple. The state 
cannot tax marijuana, it’s too 
easy to grow. For your annual 
consumption, you just need to 
plant a few seeds, water them 
and have enough sun. 

- É simples. O Estado não 
pode taxar a marijuana, é 
demasiado fácil de cultivar. 
Para o teu consumo anual, 
só precisas de plantar 
algumas sementes, regá-las 
e dar-lhes sol suficiente. 

. Beatrice puts down the book. A Beatrice pousou o livro. 

B Almost 40 years later, nothing 
has changed. Sebastiano, are 
there many countries where 
you have the right to grow 
weed in your garden? 

Quase 40 anos mais tarde, 
nada mudou. Sebastiano, há 
muitos países onde é 
permitido o cultivo de erva 
no jardim? 
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S Very few. Still, weed is less 
harmful than alcohol or 
tobacco. Tobacco can cause a 
number of complications: 
impotence, heart attack, 
stroke, lung cancer. This is not 
the case with marijuana, but 
that said, it is not without its 
dangers either. 

Muito poucos. No entanto, a 
erva é menos prejudicial do 
que o álcool ou o tabaco. O 
tabaco pode causar uma 
série de complicações: 
impotência, ataque 
cardíaco, AVC, cancro do 
pulmão. Este não é o caso da 
marijuana, mas dito isto, 
também não é sem os seus 
perigos. 

B For example? Por exemplo? 

S Irritation of the lungs, 
increased heart rate, 
paranoia… 

Irritação pulmonar, 
aumento do ritmo cardíaco, 
paranóia? 

B Are you referring to our 
friends who have become 
paranoid after decades of 
smoking marijuana? There 
were only a few. 

Referes-te aos nossos 
amigos que ficaram 
paranóicos depois de 
fumarem marijuana durante 
décadas? Houve apenas 
alguns. 

S Fortunately. But today it’s 
different: weed is no longer 
weed. Today’s weed can be 
much stronger than what we 
used when we were young. So, 
yes, today, there’s a risk of 
addiction that didn’t exist in 
our day.  

Felizmente. Mas hoje é 
diferente: a erva já não é 
erva. A erva de hoje pode 
ser muito mais forte do que 
a erva que usávamos quando 
éramos jovens. Portanto, 
sim, existe hoje um risco de 
vício que não existia no 
nosso tempo. 

B You mean if we were young, 
we wouldn’t be able to handle 
weed? 

Estás a dizer que se 
fossemos jovens não 
seríamos capazes de lidar 
com erva? 

S Maybe not. Talvez não. 

http://www.aamazon.es/dp/3942687674


92  |  www.kontinentalenglish.com/enpt  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

B I must be dreaming! You 
cannot be telling me that you 
are for the ban? 

Não acredito! Não me estás a 
dizer que és a favor da 
proibição? 

S The potency of today’s 
marijuana might be the one 
reason to keep the ban in 
place. 

A potência da marijuana de 
hoje poderia ser a única 
razão para manter a 
proibição em vigor. 

B My God? What’s happening to 
us? We’re having old people’s 
conversations. 

Oh, meu Deus, o que é que 
nos está a acontecer? 
Estamos a ter conversas de 
velhos. 

S So what? Are we in our 
twenties? 

E depois? Estamos na casa 
dos vinte anos? 

 

Palavras 

seed n semente 
sun n sol 
read aloud (read, read) ler em voz alta  
excerpt n excerto 
manual n manual 
publish v publicar 
when conj quando 
young adj jovem 
cigarette n cigarro 
alcohol n álcool 
drug n droga 
in addition adv além disso 
cause v causar 
a lot of muitos 
illness n doença 
state n Estado 
ban v proibir 
other adj outro 
especially adv especialmente 
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evidence n evidência 
far adv longe 
harmful adj nocivo 
far more harmful muito mais nocivo 
hashish n haxixe 
simple adj simples 
cannot = can not  
tax v taxar 
easy adj fácil 
annual adj anual 
consumption n consumo 
just adv apenas, só 
plant v plantar 
few adj alguns 
water v regar 
enough adj suficiente 
put down (put, put) pousar  
many adj muitos 
country n país 
garden n jardim 
however adv no entanto 
number n número 
a number of uma série de 
complication n complicação 
impotence n impotência 
heart attack n enfarte 
stroke n AVC (acidente vascular 

cerebral), golpe 
lung n pulmão 
cancer n cancro 
that said adv dito isto 
without prep sem 
danger n perigo 
not…either também não 
irritation n irritação 
increased adj aumento de 
heart n coração 
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heart rate n ritmo cardíaco 
paranoia n paranóia 
refer to v referir-se a 
friend n amigo 
paranoid adj paranóico 
decade n década 
fortunately adv felizmente 
problem n problema 
strong adj forte 
stronger mais forte 
risk n risco 
addiction n vício 
exist v existir 
if we were se nós fôssemos 
be able to ser capaz de 
we wouldn’t be able to não seríamos capazes de 
handle v lidar com 
maybe adv talvez 
maybe not talvez não 
ban n proibição 
potency n potência 
might be aqui: poderia ser 
reason n razão 
keep in place (kept, kept) aqui: manter em vigor 
God n Deus 
conversation n conversa 
twenties n vinte anos 
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Treino 9: A aplicação KE  
Instalar a aplicação Kontinental English a partir da Play Store do 
Google, de preferência num tablet ou, em falta, num telemóvel 
(link directo: www.bsk1.com/ke). Se tiver apenas um iPhone, 
por favor leia a nota de rodapé. 4  

Após a instalação, a aplicação começa a recitar o texto na coluna 
da esquerda. Se quiser alterar a língua do texto na coluna da 
direita, faça un clique longo no botão no canto inferior 
esquerdo do ecrã (Figura 9.1). 

 

 
Figura 9.1 - A aplicação Kontinental English. Após a instalação (ligação 
direta: www.bsk1.com/ke), fazer um clique longo sobre o botão no canto 
inferior esquerdo do ecrã. Depois clique na língua à sua escolha.  
 

                                                                 
4 Se não tiver um tablet Android ou telemóvel, este poderá ser o momento 
certo para comprar um (sistema operativo: pelo menos 4,4). Encontrará 
dispositivos usados por menos de 50 euros. Não hesite, mesmo que nunca 
tenha considerado comprar um dispositivo Android antes, pois será um dos 
melhores investimentos para a sua aprendizagem de línguas estrangeiras. 
Mais importante, um dispositivo Android permitir-lhe-á utilizar o EarMemory2 
mais tarde (ver página xxx para mais informações).  
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Comece por descarregar os capítulos da primeira temporada  
(capítulos 1 a 10). Para o fazer, clicar no ícone do menu (ver na 
figura 9.2 os três pontos verticais no canto superior direito), 
selecionar “Download”, depois “Download Season 1”.  

Quando a descarga estiver concluída, voltar ao ecrã anterior e 
clicar no botão no canto inferior esquerdo. Encontre a pasta  
KontinentalEnglish e abra um ficheiro áudio.  

 

  
Figura 92 - Para descarregar os áudios de Kontinental English clique no 
ícone do menu (os três pontos verticais no canto superior direito do ecrã) e 
seleccione Download.  
 

A utilização do Kontinental English é extremamente simples:  

1. Utilize o botão flutuante no meio do ecrã para passar à 
frase seguinte (clique longo: voltar à frase anterior). 

2. O botão no canto superior direito do ecrã é utilizado 
para parar as repetições. Um indicador verde na parte 
superior do ecrã indica que o áudio está a tocar 
normalmente. Clique novamente no botão para reativar 
as repetições.  

3. Ao clicar longamente no botão no canto superior 
direito do ecrã, pode ajustar a velocidade do áudio. Um 
valor de 1,0 é a velocidade normal. 
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4. Ao clicar longamente no botão no canto inferior 
direito do ecrã, pode inserir uma pausa entre as 
repetições. Os valores são dados em milissegundos. Um 
valor de 1000 corresponde a uma pausa de um segundo. 

5. Clicar no botão no canto superior esquerdo do ecrã 
leva-o para o capítulo seguinte. Um longo clique volta 
ao capítulo anterior. 

Note-se também que um clique em qualquer ponto do texto irá 
remeter o áudio para  a primeira frase do parágrafo 
correspondente. Pelo contrário, um clique longo leva a frase 
atual ao início do ecrã. 

A aplicação Kontinental English é um repeat player que repete 
frases ou meias frases sem parar. Isto torna a prática da audição 
mais flexível. Enquanto anteriormente ouvia um áudio do 
princípio ao fim, agora pode repetir frases individuais e, além 
disso, adaptar o número de repetições à dificuldade de uma 
frase. No futuro, concentrar-se-á, portanto, em frases mais 
difíceis, especialmente as que contêm muitas palavras novas. As 
frases mais “tortuosas” podem exigir muitas repetições antes de 
poder  

1. Compreender qual é o som que corresponde a qual 
palavra; 

2. Lembrar-se do significado das palavras ; 

3. Recordar a ortografia correta. 

Sim, ouvirá algumas frases 10 ou 15 vezes. Para frases 
complexas, isto é bastante normal. 
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Europe: Wien, Österreich 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/vienna-stephansdom-stephansplatz-3880488/ 
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10. Adieu Britannica 

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Adeus Britannica 

. April, Saturday, 11 a.m. Martina 
drives an old Fiat 500. There are 
six of them inside the car. She 
speaks with Raquel, a 24-year-old 
woman from Madrid. Suddenly, 
Raquel points to the Britannica. 

Abril, Sábado, 11 horas. A 
Martina conduz um velho Fiat 
500. Há seis pessoas no carro. 
Ela fala com Raquel, uma 
madrilena de 24 anos. De 
repente, a Raquel aponta para 
o Britannica. 

R Look at the smoke! The cruise 
ship is moving. Stop the car! 

Olha para o fumo! O 
cruzeiro está em 
movimento. Pára o carro! 

. Martina stops the car at the edge 
of the lagoon with the flamingos. 

A Martina pára o carro na 
beira da lagoa dos flamingos. 

M You’re right, the Britannica is 
leaving the port. 

Tens razão, a Britannica está 
a deixar o porto.  

R It was high time that the 
English left. They had nothing 
more to do here. Besides, they 
are permanent pissers. 

Já era tempo de os 
britânicos se irem embora. 
Eles não tinham mais nada 
para fazer aqui. Além disso, 
são uns palhaços. 

M You’re a bit strong. Think of 
all the passengers trapped on 
that ghost ship! 

Estás a ser demasiado 
duro!Pensa em todos os 
passageiros presos naquele 
navio fantasma!  

R Yeah, okay. But it is still a 
cruise ship and as Leonardo 
says: “These boats are a real 
mess”. They pollute to high 
heaven. And wherever they 
go, they spoil the lives of the 
locals. 

Sim, pois é. Mas continua a 
ser um cruzeiro, e como diz 
o Leonard: “Estes navios são 
um verdadeiro desastre. Eles 
poluem muito. E para onde 
quer que vão, arruínam a 
vida dos habitantes. 
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 She sings on the air of the 
Marseillaise: 

Ela canta a Marselhesa: 

R Aux armes, les enfants ! 
Coulons les pavillons ! (To 
arms, children! Let’s sink the 
ships!) 

Aux armes, les enfants ! 
Coulons les pavillons ! (Às 
armas, rapazes! Vamos 
afundar os navios!) 

M Stop it! Once decommisioned 
in a port, cruise ships could be 
useful. Let’s convert them 
instead! 

Pára com isso! Uma vez 
desmontados num porto, os 
cruzeiros podem ser úteis. 
Vamos antes convertê-los!  

R I wonder what they can be 
useful for. 

Pergunto-me para que 
poderão eles ser usados? 

M What if we transformed them 
into social housing? 

Que tal convertê-los em 
habitação social? 

R I didn’t know you were so 
radical, Martina. What a great 
idea! Social housing and 
student rooms! Finally, a bit of 
a diversity! 

Eu não sabia que eras tão 
radical, Martina. Que grande 
ideia! Alojamento social e 
quartos de estudantes. 
Finalmente um pouco de 
diversidade! 

M In addition, the companies 
would have the obligation to 
keep the ships in good 
condition for 30 years to pay 
for all the damage they 
caused. 

E as companhias seriam 
obrigadas a manter os 
navios em boas condições, 
durante 30 anos, para pagar 
por todos os danos que 
causaram. 

R Say, are your ideas on the 
climate that strong? 

As tuas ideias sobre o clima 
são todas tão mordazes? 

M You will see when we are in 
Paris… 

Vais ver quando chegarmos 
a Paris... 
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Palavras 

April n abril 
Saturday n sábado 
drive (drove, driven) conduzir 
there is há (sing.) 
there are há (pl.) 
six of them em seis 
inside adv em, dentro de 
suddenly adv de repente 
look at v olhar 
car n carro 
edge n beira 
lagoon n lagoa 
flamingo n flamingo 
it was high time expr já è tempo 
nothing more pron mais nada 
here adv aqui 
permanent  adj permanente 
pisser n mijo; aqui: palhaço 
trapped adj preso 
ghost ship n navio fantasma 
mess n desastre/confusão 
pollute v poluir 
high adj alto 
heaven n céu 
to high heaven expr aqui: muito 
wherever adv para onde quer que 
go (went, gone) ir  
spoil v arruinar/mimar 
local n habitante 
sing (sang, sung) cantar 
air n melodia 
Marseillaise n Marselhesa 
sink (sank, sunk) afundar  
decommission v desmontar 
useful adj útil 
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convert v converter 
wonder v perguntar-se 
what if conj e se 
transform v converter 
social housing n habitação social 
radical adj radical 
room n quarto 
social adj social 
company n empresa 
obligation n obrigação 
condition n condição 
pay (paid, paid) pagar 
damage n danos 
idea n ideia 
virulent adj mordaz 
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Treino 10: Cala-te! 
Num dos primeiros episódios, aconselhamo-lo a começar por 
ouvir os textos sem os repetir em voz alta. Este conselho vai 
contra os conselhos de muitos professores. Os professores 
normalmente pedem-lhe para repetir palavras e frases logo na 
primeira hora de um curso de línguas. Isto é como pedir a um 
recém-nascido que diga “múmia”!  

Se estiver num curso de línguas, terá dificuldade em evitar este 
exercício. É diferente se se estiver a estudar sozinho. Nesse caso, 
é melhor aprender primeiro em silêncio. A nossa sugestão contra-
intuitiva é: aprenda em silêncio durante algumas semanas (e 
mesmo durante alguns meses, se tiver paciência). Isto tem a 
vantagem de dar ao seu cérebro tempo para absorver os sons e a 
“musicalidade” da nova linguagem. Lembre-se que o seu cérebro 
tem de coordenar dezenas de músculos para que os seus lábios, 
língua e boca possam reproduzir corretamente as palavras. 
Estes movimentos são muito parecidos com uma série de saltos 
acrobáticos numa atuação de dança. A acrobacia não pode ser 
aprendida em duas horas. 

Adiar o momento em que se abre a boca é também uma questão 
de estilo. Seja realista: quando se começa a aprender uma 
língua, não se compreende muito, ou mesmo nada. Porquê – 
mão no coração! – quer falar a todo o custo se não compreender 
a resposta? Portanto, comece a ouvir os outros e tente 
compreender o que têm a dizer e o que pode aprender com eles. 
Seja paciente e modesto! Chegará o momento em que você 
também começará a partilhar os seus pensamentos, sentimentos 
e preocupações. Mas por agora, não façam barulho! Receberá até 
um bónus: uma pronúncia mais autêntica. 
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Europe: Zürich, Schweiz 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/bridge-church-lake-river-6594460/ 
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Season 2 
Episode 11: Let’s go to Paris 

Seis horas da tarde. A Hannah e o Kevin, um estudante de direito 
francesa de 25 anos, encontram-se por acaso em frente à estação 
Cagliari.  

 

Episode 12: Chia Beach  

Três carros chegam a um parque de estacionamento vazio a 500 metros 
de uma imensa praia. Dezasseis pessoas saem e começam a esvaziar os 
porta-bagagens. Vanessa, que conhece bem o local, dirige toda a gente. 

 

Episode 13: Mobile phone at sea 

O Leonardo arranca o telemóvel das mãos do Jan e vai para o mar até 
aos joelhos. Ele segura o telefone por uma ponta e ameaça atirá-lo para 
a água.  

 

Episode 14: The dunes of Chia 

O silêncio de Chia é interrompido pelos gritos estridentes de uma dúzia 
de jovens que correm em direcção ao mar. Alguns mergulham nas 
ondas; outros nadam para longe. Os mais cautelosos não nadam. O Jan 
chama a Inês, uma estudante de biologia portuguesa de 20 anos. 
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Episode 15: Thirty Years in the Mines 

Tim, um estudante de medicina alemão de 23 anos, deixa o grupo e 
acena a Leonardo para se juntar a ele. Eles andam ao longo da praia. 
Pequenas ondas lambem a areia. É um dia sem vento. 

 

Episode 16: Little secrets from Italy 

Depois do piquenique, o Leonardo coloca os restos no frigorífico e Kevin 
separa o lixo. A Inês serve o último copo de vinho. Entretanto, a 
Vanessa está prestes a dar ao Tim a sua primeira lição de cozinha 
italiana. 

 

Episode 17: The idiot 

O Kevin aproxima-se da Martina e pergunta se ele pode falar com ela. 
Ela hesita, depois segue-o. 

 

Episode 18 – Danger to Democracy 

Enquanto a Martina e o Kevin estavam a conversar, o Jan e a Raquel 
sentaram-se em frente à pequena ilhota que fica a cerca de 100 metros 
da praia. Irritado, o Jan começou a cavar um buraco na areia com o seu 
pé. 

 

Episode 19 – The demonstration 

São dez horas da noite. O Francesco chega à casa na Via San Saturnino 
que a Hannah tem vindo a partilhar com o Leonardo, a Inês e o Tim há 
já alguns meses.  
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Episode 20 – Martina 

O Leonardo e o Alejandro chegam à Tiffany, um pequeno café-bar no 
bairro da Marina. Cerca de vinte pessoas estão a fazer fila para uma 
mesa. Os nossos amigos estão no fim da fila. O Leonardo pede conselhos 
a Alejandro, um estudante de ciências informáticas e um génio da 
programação. 
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11. Let’s go to Paris 

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Vamos a Paris 

. Six o’clock in the afternoon. 
Hannah and Kevin, a 25-year-
old French law student, meet by 
chance in front of the Cagliari 
station.  

Seis horas da tarde. A Hannah e o 
Kevin, um estudante de direito 
francesa de 25 anos, encontram-
se por acaso em frente à estação 
Cagliari.  

H What are you doing here? O que estás aqui a fazer? 

K I put a friend on the train to 
the airport. He is returning 
to Seville. 

Eu levei um amigo ao comboio 
para o aeroporto. Ele vai 
voltar para Sevilha. 

. Kevin rubs his hands. Kevin esfrega as mãos. 

K In two weeks, it will be our 
turn. 

É a nossa vez dentro de quinze 
dias. 

 

* * * 

Encontrará o episódio completo 

1. na aplicação gratuita do Kontinental English: 
www.bsk1.com/ke  

2. Na edição impressa do Kontinental English: 
www.amazon.es/dp/3942687674  
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Palavras 

six o’clock adv às seis  
afternoon n tarde  
law n direito, lei  
by chance adv por acaso 
station n estação  
put (put, put) pôr; aqui: levar 
train n comboio  

 

* * * 

Pode encontrar a lista completa de palavras na edição em papel 
do Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687674. 
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Treino 11: A “massa” de uma língua 
Vejamos a língua que melhor conhece: português. Que língua é 
esta que tem absorvido, estudado e amado desde que nasceu? 
Antes de mais, dezenas de milhares de palavras. Aprendeu estas 
palavras:  

1. Nos primeiros anos, ouvindo e falando cuidadosamente 
– primeiro algumas palavras, depois frases de duas ou 
três palavras, depois frases mais complexas. 

2. Durante a longa escolaridade, aprendeu, dia após dia, 
ano após ano, em média cerca de 10 novas palavras por 
dia; 

3. Mais tarde, no trabalho ou na universidade, com 
milhares de palavras técnicas.  

Hoje, após décadas de construção regular de vocabulário, 
conhece mais de 50.000 palavras portugesas5.  

Vamos chamar a esta enorme quantidade de palavras a massa de 
uma língua. Imagine uma pedra do tamanho de uma toranja em 
cima da mesa à sua frente. A toranja está fora do seu cérebro. 
Antes de poder dominar outra língua, esta massa deve entrar no 
seu cérebro. O conceito de massa linguística irá mais tarde 
ajudar-nos a quantificar o estudo de línguas estrangeiras. A 
palavra massa dividida pelo número de palavras que se pode 

                                                                 
5 Não só conhece o significado de milhares de palavras, como também 
desenvolveu uma pronúncia confiante, uma ortografia justa a perfeita e um 
sentido de gramática quase infalível. Para exprimir um pensamento, uma 
pergunta ou um comando, pode facilmente mover dezenas de músculos. 
Movimenta-se uma ou ambas as mãos precisamente para escrever com 
uma caneta ou em teclados diferentes. Ainda criança e totalmente 
despreocupado, assimilou a gramática portuguesa sem conhecer todas as 
regras. No entanto, o enriquecimento do seu cérebro com dezenas de 
milhares de palavras durante os primeiros 20 anos da sua vida é, sem 
dúvida, a maior realização individual. Um grande obrigado ao sistema 
educativo português! 
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aprender numa hora dará um valor aproximado do número de 
horas necessárias para passar o vocabulário de aprendizagem.  

Não há dúvida de que o número de palavras que conhece numa 
língua estrangeira determina o seu nível. Quanto mais palavras 
souber, melhor será. Com 2000 palavras, será melhor do que 
alguém que conhece apenas 1000 palavras. Expresso em 
números, esta declaração traduz-se da seguinte forma:  

 

25 000 > 20 000 > 15 000 > 10 000 > 5 000 > 2 000 > 1 000 

 

Para se deslocar de forma lúdica para outra língua, é preciso 
cerca de metade das palavras que se conhecem em português, 
ou 25.000. Como cerca de 40% das palavras são variantes de 
outras palavras e podem ser facilmente deduzidas (por exemplo, 
economia -> económica), estimamos que o número de palavras a 
aprender é de cerca de 15.0006. Por comparação, este número é 
cerca do dobro do que lhe foi pedido para aprender nos últimos 
8 anos nas aulas de línguas. 

Tem razão em fazer estas três perguntas: 

1. É realmente possível atingir um nível noutra língua 
próximo do da sua própria língua materna? Resposta: 
Sim. Não só em uma língua estrangeira, mas também 
em várias. 

2. Como é possível alcançar noutra língua o que 
alcançámos em 20 anos de vida familiar, jardim-de-
infância, escola e universidade? Resposta: comprimindo o 
tempo. Discutiremos como fazer isto em pormenor no 
episódio xxx. 

                                                                 
6   Este valor de 15.000 é indicativo e não importa se o corrige para 13.000 
ou 17.000 palavras. O que é importante é a ordem de grandeza: terá de 
aprender mais de 10.000 palavras e não apenas alguns milhares. 
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3. É possível quantificar o número de horas de 
aprendizagem necessárias para atingir um nível 
próximo do da língua materna? Resposta: sim.  

Então tudo é fácil? Será tudo viável? De repente, duvida da 
necessidade de tal perfeição e faz mais três perguntas: 

1. Preciso de 15.000 palavras para tirar um mês de férias? 
Resposta: Não. 

2. Tenho de aprender 15.000 palavras para fazer um curso 
Erasmus de 6 meses? Resposta: não. 

3. Tenho de aprender 15.000 palavras para me tornar um 
professor de línguas? A resposta: nem sequer isso!  

Então quem precisaria de aprender 15.000 palavras? São as 
pessoas que vivem fora do seu país de origem, os ‘expatriados’. É 
pouco provável que esteja prestes a embarcar numa nova vida 
de expatriado ao ler isto. No entanto, mesmo que passe o resto 
da sua vida num país lusófono é útil conhecer o caminho para a 
fluência noutra língua. Então vamos fingir durante algumas 
semanas que decidiu mudar-se para um país onde não fala a 
língua. Se mais tarde, apesar dos seus sonhos, preferir ficar em 
casa, conhecerá pelo menos os mecanismos que permitem que 
até os adultos aprendam uma língua próxima da perfeição. 
Poderá então, se necessário, adaptar esta perícia a projectos 
linguísticos mais pequenos e menos ambiciosos. Não serão 
menos satisfatórios e desafiantes. 
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Europe: København, Danmark 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/town-port-nyhavn-copenhagen-boats-6162987 
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12. Chia Beach 

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Praia da Chia 

. Three cars arrive in an empty 
parking lot 500 meters from a 
huge beach. Sixteen people get 
out and start emptying their 
trunks. Vanessa (V), who knows 
the place well, directs everyone. 

Três carros chegam a um 
parque de estacionamento 
vazio a 500 metros de uma 
imensa praia. Dezasseis 
pessoas saem e começam a 
esvaziar os porta-bagagens. 
Vanessa, que conhece bem o 
local, dirige toda a gente. 

V Careful with the cooler! Don’t 
spill the dessert! And, above 
all, don’t break my parasol! 

Cuidado com a geleira! Não 
entornes a sobremesa! E 
acima de tudo, não partas 
o meu guarda-sol! 

R You’re such a klutz, Jan!  És tão desastrada, Jan!  

 

* * * 

Encontrará o episódio completo 

1. na aplicação gratuita do Kontinental English: 
www.bsk1.com/ke  

2. Na edição impressa do Kontinental English: 
www.amazon.es/dp/3942687674  
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Palavras 

empty adj  vazio 
parking lot n parque de estacionamento 
meter n metro  
sixteen adj dezasseis  
get out (get, get) sair  
empty v esvaziar 
trunk n porta-bagagens 

 

* * * 

Pode encontrar a lista completa de palavras na edição em papel 
do Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687674. 
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Treino 12: O teste do saca-rolhas 
As 15.000 palavras que os expatriados precisam são – sejamos 
honestos – uma quantidade colossal. A cena seguinte ilustra a 
enormidade deste desafio: 

São três horas da manhã e está a dormir 
profundamente. Não me ouve quando entro no seu 

quarto e aproximo-me lentamente da sua cama. Quando 
eu de repente acendo a luz e o agarro pelo ombro, salta 
da cama, assustado e em pânico. Eu aponto para algo e 

pergunto-lhe: “O que é isso? 

 

 
 

Responde, segundo a sua língua materna, “Um saca-
rolhas, um Korkenzieher, um cavatappi, un tire-

bouchon, um sacacorchos, a corkscrew! “  

“Ótimo”, digo eu, e volta para a cama, fecha os olhos e 
adormece após alguns momentos, satisfeita.  

 

http://www.kontinentalenglish.com/enpt


12. Chia Beach  |  123 

 

 

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687674 

Porque é que encenámos este encontro surrealista noturno? 
Para ilustrar como conhece as palavras: espontaneamente, nas 
situações mais extremas e sem pensar. E é exactamente assim 
que se deve conhecer as palavras de outra língua: intuitiva e 
explosivamente.  

Para conseguir tal espontaneidade na compreensão de coisas e 
conceitos, as palavras têm de ser apresentadas ao seu cérebro 
muitas vezes. Raramente uma exposição é suficiente, por 
exemplo quando, à noite, numa rua calma e deserta, se ouve 
subitamente o grito estridente de uma mulher: “Aiuto! 
“(italiano para ‘ajuda’). Durante as próximas horas, esta palavra 
ecoará no seu cérebro centenas de vezes. Sem nunca ter de o 
reaprender, aiuto ficará gravado na sua memória para o resto da 
sua vida. 

Infelizmente, para a grande maioria de 15.000 palavras, não há 
um caminho rápido  entre o mundo exterior e a sua memória 
interior. Assim, para passar no teste do saca-rolhas, terá de 
apresentar a maior parte das palavras ao seu cérebro dezenas de 
vezes.  

Em alguns episódios, verá quantas horas de aprendizagem 
deverá permitir transferir 15.000 palavras para a sua memória e 
ancorá-las firmemente ali. Mas primeiro vamos ver se podemos 
e quanto podemos aliviar a carga, porque para algumas línguas 
podemos dar um desconto substancial nas 15.000 palavras. 
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Europe: Stockholm, Sverige 

 
 

Credit: 
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13. Mobile Phone at Sea 

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Telemóvel no mar 

. Leonardo snatches the mobile 
phone from Jan’s hands and 
enters the sea knee-deep. He 
holds the phone by one end and 
threatens to throw it into the 
water.  

O Leonardo arranca o 
telemóvel das mãos do Jan e 
vai para o mar até aos joelhos. 
Ele segura o telefone por uma 
ponta e ameaça atirá-lo para 
a água.  

L I told you to leave your phone 
in Cagliari. No reason to have 
it here. You’ll see what will 
happen. The fish will feast. 

Eu disse-te para deixares o 
telemóvel em Cagliari. Não 
há razão para o teres aqui. 
Vais ver o que vai 
acontecer. Os peixes vão 
festejar. 

J You idiot! Give me my phone 
back now! 

Idiota! Devolve-me já o 
meu telemóvel! 

 

* * * 

Encontrará o episódio completo 

1. na aplicação gratuita do Kontinental English: 
www.bsk1.com/ke  

2. Na edição impressa do Kontinental English: 
www.amazon.es/dp/3942687674  
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Palavras 

snatch v arrancar 
sea n mar 
knee n joelho  
deep adj profundo/fundo  
knee-deep  até aos joelhos 
hold (held, held) segurar 
end n fim; aqui: ponta 

 

* * * 

Pode encontrar a lista completa de palavras na edição em papel 
do Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687674. 
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Treino 13: Desconto em 15.000 palavras? 
Felizmente, algumas línguas exigem menos de 15.000 palavras 
para se tornar num expatriado eloquente. Veja-se, por exemplo, 
a palavra inglesa evolution. Em italiano, espanhol, português e 
francês corresponde a evoluzione, evolución, evolução e évolution. 
Muitas destas palavras, frequentemente derivadas do latim, 
podem ser aprendidas num curto espaço de tempo.  

Para compreender quantas palavras realmente novas se deve 
aprender – palavras que não podem ser derivadas nem da língua 
materna nem de línguas aprendidas mais tarde – uma breve 
anamnese é tudo o que é necessário:  

1. Qual é a sua língua materna?  

2. Que língua quer aprender? 

3. Que outras línguas já aprendeu? 

a. E a que nível chegou nestas línguas? 

Com esta informação, os bons professores são capazes de 
estimar quanto das 15.000 palavras podem ser reduzidas. No 
pior dos casos, uma pessoa quer aprender uma língua que é 
completamente diferente de qualquer outra língua que conhece. 
Para europeus, os hindi, japoneses ou chineses são exemplos 
típicos. Nestas línguas, poucas palavras são semelhantes àquelas 
que conhece. A consequência: redução zero.  

No outro extremo do espectro, encontrará línguas que estão 
intimamente relacionadas umas com as outras. Se pedir a um 
francês de 17 anos que não saiba italiano para consultar um 
dicionário italiano, ele poderá dizer-lhe imediatamente o 
significado de cerca de 6.000 palavras. Depois explica-lhe como 
as palavras latinas evoluíram de formas diferentes – mas muitas 
vezes reconhecíveis – entre o francês e o italiano, ele será capaz 
de adivinhar o significado de quase 10.000 palavras. Os 
descendentes do Império Romano – italianos, espanhóis, 
portugueses, franceses e, em menor medida, romenos – 
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navegam assim em águas familiares quando aprendem as 
línguas dos seus vizinhos de há 2000 anos atrás. Os italianos, 
espanhóis, portugueses e franceses beneficiam assim de uma 
redução de quase 10.000 palavras quando aprendem as suas 
respectivas línguas irmãs. O mesmo se aplica aos falantes de 
línguas germânicas como o alemão, holandês, dinamarquês, 
norueguês e sueco. 

Para os europeus ocidentais e centrais, bem como para as 
pessoas que vivem no continente americano, podemos definir, 
grosso modo, as seguintes reduções: 

• 50% a 66% para línguas estreitamente relacionadas. 
Número de palavras a aprender: 5,000 a 7,500; 

• 33% de redução para o inglês, onde quase todas as 
palavras são de origem germânica e românica. Número 
de palavras a aprender: 10.000; 

• Nenhuma redução para quase todas as outras línguas. 
Número de palavras a aprender: 15.000. 

Pense agora em quantas palavras poderia aprender numa hora e 
continuaremos esta discussão no episódio 17. Mas antes disso, 
há o segundo dia de colheita, depois uma conversa maliciosa 
sobre o que chamamos talento linguístico, e finalmente uma 
breve introdução à sua próxima aplicação de língua estrangeira: 
Ear2Memory. 
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Europe: Oslo, Norge 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/oslo-norway-city-opera-opera-house-963510 
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14. Swimming in April 

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Banho em Abril 

. The silence of Chia is pierced by 
the shrill cries of a dozen 
youngsters running towards the 
sea. A few dive into the waves; 
others swim away. The more 
cautious don’t swim. Jan calls 
out to Inês, a 20-year-old 
Portuguese biology student. 

O silêncio de Chia é 
interrompido pelos gritos 
estridentes de uma dúzia de 
jovens que correm em 
direcção ao mar. Alguns 
mergulham nas ondas; outros 
nadam para longe. Os mais 
cautelosos não nadam. O Jan 
chama a Inês, uma estudante 
de biologia portuguesa de 20 
anos. 

J Inês, aren’t you going to 
swim? 

Inês, não vais nadar? 

I I’m not crazy! Did you hear 
them screaming? The water 
must be ice cold. No, that’s 
not my thing. I only swim in 
July and August, that’s it. 

Eu não sou louca! Ouviste-
os gritar? A água deve 
estar gelada. Não, não é 
para mim. Eu só vou nadar 
em Julho e Agosto, e só. 

J How long will you stay in 
Sardinia? 

Quanto tempo vais ficar na 
Sardenha? 

 

* * * 

Encontrará o episódio completo 

1. na aplicação gratuita do Kontinental English: 
www.bsk1.com/ke  

2. Na edição impressa do Kontinental English: 
www.amazon.es/dp/3942687674  
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Palavras 

silence n silêncio  
pierce v perfurar; aqui: interromper 
shrill adj estridente 
cry n grito 
dozen n dúzia  
youngster n jovem 
a few pron alguns  

 

* * * 

Pode encontrar a lista completa de palavras na edição em papel 
do Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687674. 
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Treino 14: Dia da Colheita 2 
Esta segunda semana de Kontinental English Treino reafirmou a 
quem nos dirigimos: viajantes «conscientes, expatriados e 
imigrantes, ou seja, pessoas para quem as línguas estrangeiras 
são um desafio fundamental. Os viajantes conscientes aspiram a 
ler jornais e livros, a compreender notícias e documentários 
televisivos e a manter uma conversa em pares ou em grupos sem 
esforço. 

Esta semana também descobriu a aplicação Kontinental English. É 
um repeat player que repete frases curtas uma e outra vez. No 
futuro, será capaz de adaptar o número de repetições à 
dificuldade das frases. Ouça as frases mais complicadas até 
compreender que som corresponde a que palavra, o que as 
palavras significam e como são escritas.  

 

 
 

Além disso, compreendeu como é extraordinariamente 
“volumoso” aprender uma nova língua.  Nunca esquecer o teste 
do saca-rolhas noturno. Cada uma das milhares de palavras que 
vai aprender deve ser permanentemente pregada, soldada, 
implantada no seu cérebro. A ideia de que, como verá mais tarde, 
a aprendizagem de uma língua estrangeira é quantificável pode 
dar-lhe conforto.  
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Europe: Helsinki, Finland 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/helsinki-cathedral-architecture-4984737  
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15. Thirty Years in the Mines 

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Trinta anos nas minas 

. Tim, a 23-year-old German 
medical student, walks away 
from the group and beckons 
Leonardo to join him. They walk 
along the beach. Small waves 
lick the sand. It’s a windless day. 

Tim, um estudante de 
medicina alemão de 23 anos, 
deixa o grupo e acena a 
Leonardo para se juntar a ele. 
Eles andam ao longo da praia. 
Pequenas ondas lambem a 
areia. É um dia sem vento. 

L So how did our little Jan 
behave at the Kill Facebook 
meeting? 

Então, como se comportou 
o nosso pequeno Jan na 
reunião do Kill Facebook? 

T Always equal to himself. 
Excited, very enthusiastic, a 
magnificent devil’s advocate. 

Sempre o mesmo. Excitado, 
muito entusiasmado, um 
magnífico advogado do 
diabo. 

L Did he manage to blow up the 
meeting as he had 
announced? 

Será que ele conseguiu dar 
cabo da reunião como 
anunciou? 

 

* * * 

Encontrará o episódio completo 

1. na aplicação gratuita do Kontinental English: 
www.bsk1.com/ke  

2. Na edição impressa do Kontinental English: 
www.amazon.es/dp/3942687674  
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Palavras 

thirty adj  trinta  
mine n mina 
German adj alemão  
beckon v acenar 
join v juntar 
lick v lamber 
sand n areia  

 

* * * 

Pode encontrar a lista completa de palavras na edição em papel 
do Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687674. 
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Treino 15: “Talento linguístico”? 
Muitas pessoas acreditam que existem dons linguísticos – ou, o 
contrário, défices – que tornam mais fácil ou mais difícil a 
aprendizagem de uma língua. Uma pessoa ‘dotada’ poderia, 
dizem, aprender outra língua duas, três ou quatro vezes mais 
depressa do que a pessoa comum. A realidade é provavelmente 
mais trivial e não mais impressionante do que a variação natural 
do comprimento de um pénis ereto no Homo sapiens (ver Figura 
15.1 e o artigo da Wikipédia Human penis size). 

O cérebro humano é pré-programado para a assimilação de 
línguas. As crianças mostram também que os nossos cérebros 
estão igualmente prontos para aprender qualquer língua, e 
dentro de um período de tempo comparável. Até prova em 
contrário, é, portanto, aconselhável manter o pressuposto de 
que todos os seres humanos têm capacidades linguísticas, mais 
ou menos, equivalentes que, tal como o comprimento do pénis 
acima mencionado, não diferem geralmente em mais de ±20%. 
Se um estudante precisa de 60 horas para compreender um 
áudio de 45 minutos de chinês, palavra por palavra (sem ler o 
texto, claro), os seus amigos mais lentos podem ter de estudar 
um pouco mais, digamos 70 horas, enquanto os mais rápidos o 
conseguirão em 50 horas. Com estas pequenas diferenças, todos 
ficarão felizes – tal como com as diferenças subtis entre um 
pénis e outro. 

http://www.kontinentalenglish.com/enpt
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_penis_size


15. Thirty Years in the Mines  |  141 

 

 

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687674 

Ilustração -15.1 Como é 
feita a medição? Medição 
científica do pénis ereto.7 
Comprimento médio: 13,1 
cm. Neste estudo, 90% 
dos pénis tinham mais de 
10,3 cm de comprimento 
e menos de 15,7 cm de 
comprimento. 8  
 

 

 

  

                                                                 
7 Vedi anche: Nick Evershed. What is the average penis size? Find out with 
this interactive graphic. The Guardian, March 5, 2015: 
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/mar/05/what-is-the-
average-penis-size-find-out-with-this-interactive-graphic. Accessed 
November 26, 2021. A fabulous Penis length nomogram… 
8 Veale D, Miles S, Bramley S, Muir G, Hodsoll J. Am I normal? A systematic 
review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and 
circumference in up to 15,521 men. BJU Int 2015; 115:978-86. Free full-text 
article: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bju.13010/full. Accessed 
September 25, 2018. 
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Europe: Baile Átha Cliath, Éire 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/library-books-dublin-ireland-2507902   
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16. Little Secrets from Italy 

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Pequenos segredos de Itália 

. After the picnic, Leonardo puts 
the leftovers in the cooler, and 
Kevin sorts out the waste. Inês 
serves the last drop of wine. 
Meanwhile, Vanessa is about to 
give Tim his first Italian cooking 
lesson. 

Depois do piquenique, o 
Leonardo coloca os restos no 
frigorífico e Kevin separa o 
lixo. A Inês serve o último 
copo de vinho. Entretanto, a 
Vanessa está prestes a dar ao 
Tim a sua primeira lição de 
cozinha italiana. 

V Your first lesson, Tim, 
cooking pasta.  

A tua primeira lição, Tim, 
cozinhar massa.  

T Cooking pasta? Are you 
kidding? Nothing’s easier. 
You boil some water and then 
throw the pasta in. After the 
time indicated on the packet, 
you drain it and serve it 
directly onto the plates. 
Everyone adds as much sauce 
as they like. 

Cozinhar a massa? Estás a 
brincar? Nada poderia ser 
mais fácil. Cozes um pouco 
de água e depois deitas a 
massa. Depois do tempo 
indicado na caixa, escorres 
e serves diretamente nos 
pratos. Todos acrescentam 
a quantidade de molho que 
gostam. 

. The Sardinians burst out 
laughing. 

Os Sardinianos desatam a rir. 

 

* * * 

Encontrará o episódio completo 

1. na aplicação gratuita do Kontinental English: 
www.bsk1.com/ke  

2. Na edição impressa do Kontinental English: 
www.amazon.es/dp/3942687674  
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Palavras 

little adj pequeno  
secret n secreto  
leftovers n pl restos 
sort out v separar 
waste n lixo 
serve v servir  
drop n gota; aqui: copo 

 

* * * 

Pode encontrar a lista completa de palavras na edição em papel 
do Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687674. 
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Treino 16: Ear2Memory 
A aplicação Kontinental English (www.bsk1.com/ke; ver episódio 9) 
tornou a aprendizagem de línguas mais flexível, podendo agora 

1. Ouvir frases em loop ; 

2. Variar a duração dos intervalos entre as repetições; 

3. Alterar a velocidade do áudio. 

No entanto, notou que a aplicação não é perfeita. Um detalhe 
por vezes irritante é o comprimento dos chamados “cortes”, 
aqueles pedaços de áudio que são apresentados em loop. Por 
vezes, estes cortes são demasiado curtos, especialmente para 
frases simples, e por vezes, quando as frases têm muitas 
palavras desconhecidas, são demasiado longas. Seria mais 
eficiente ter uma aplicação que lhe permita cortar o áudio de 
acordo com as suas necessidades, para que os cortes 
correspondam ao seu nível atual de conhecimento e 
compreensão.  

Esta aplicação existe e chama-se Ear2Memory. Tal como a 
aplicação Kontinental English, Ear2Memory é um repeat player, 
mas mais flexível. Abrir a Google Play Store e descarregar a 
aplicação para um telemóvel ou tablet (ligação direta: 
www.bsk1.com/e2m; o dispositivo ideal desta vez é um 
telemóvel). Se tiver apenas um iPhone, leia a nota de rodapé. 9 

Após a instalação, clicar no botão no canto superior direito 
(Figura 16.1) e selecionar um áudio da pasta KontinentalEnglish, 
por exemplo, Kontinental English 001, o áudio de Holy Shit 
(www.Kontinentalenglish.com/enpt001).   

                                                                 
9  Se ainda não possuir um tablet Android ou telemóvel, é altura de obter um 
(sistema operativo 4.4 ou posterior). Estas poucas dezenas de euros são 
um excelente investimento para a aprendizagem de línguas.  
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Figura 16.1 – O ecrã de abertura do Ear2Memory. No canto superior 
direito, encontrará o botão “Folders” (pastas). Com um simples clique (um 
clique curto) pode aceder às diferentes pastas e audios no seu tablet ou 
telemóvel. Por outro lado, um clique longo leva-o para o Ear2Memory 
minimal mode (figura 16.2). 
 

Agora pedimos-lhe alguns minutos de paciência, porque 
estamos a chegar à página mais aborrecida deste manual. Antes 
de poder utilizar as características do Ear2Memory, tem de 
aprender a “cortar” o áudio. Se tem menos de 20 anos e cresceu 
com smartphones, pode fazer isto em menos de 30 segundos. Se 
não for da geração digital, especialmente se tiver mais de 35 
anos, demorará mais tempo.  

Para praticar o corte, clique longo no botão Folders e abra o modo 
minimal de Ear2Memory (figura 16.2).  
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Figura 16.2 – Ear2Memory modo mínimo.  
 

No meio do ecrã, vê-se o chamado BigButton. À esquerda da 
letra “A” está uma pequena bandeira apontada para a direita. 
Esta bandeira simboliza o início da próxima acção: “Se clicar em 
mim, começarei a gravar o primeiro corte. “  

Clique no BigButton no intervalo entre duas frases. A gravação é 
iniciada. A letra “B” aparece com uma bandeira apontada para a 
esquerda. Este símbolo diz-lhe: “Se clicar em mim, eu paro a 
gravação”.  

Após o segundo clique no BigButton, aparecerá um “X” – e o 
Ear2Memory começará a repetir em loop a parte de áudio (o 
“corte”) que acabou de definir. 

Quando tiver ouvido o corte um número de vezes suficientes, 
clique no BigButton uma terceira vez. Ear2Memory sai do laço e 
continua a reproduzir o áudio normalmente. O “A” aparece 
novamente. Ear2Memory está pronto para o próximo corte. 

Faça este exercício até ser capaz de recortar frases inteiras ou 
mesmo algumas palavras. É tão simples – clique 1, clique 2, 
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clique 3 – que até as crianças pequenas compreendem esta 
função em segundos. 

Para voltar ao ecrã principal, clique novamente com um clique 
longo no botão Folders. 

 

Ear2Memory oferece uma vasta gama de aplicações. A aplicação 

- Memoriza os seus “cortes” – só tem de cortar um 
áudio uma vez. 

- Tem um modo piloto automático que, dependendo das 
configurações, repete cada corte 2, 3, 4 ou mais vezes 
antes de passar para o seguinte. Esta característica é 
ideal para repetir áudio enquanto se realizam outras 
actividades, tais como conduzir, deslocar-se, cozinhar, 
fazer jogging, etc. 

- Pode abrandar ou acelerar a velocidade do áudio.  

- Pode apresentar os cortes numa ordem aleatória.  

- Tem um microfone que grava a sua voz e depois a 
reproduz em alternância com o original. 

Voltaremos a estes pontos mais tarde.  
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Europe: Oporto, Portugal 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/architecture-home-city-3314490 
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17. The Idiot 

 { Audio: www.BSK1.com/pt } O idiota 

. Kevin walks up to Martina and 
asks if he can talk to her. She 
hesitates, then follows him. 

O Kevin aproxima-se da 
Martina e pergunta se ele 
pode falar com ela. Ela hesita, 
depois segue-o. 

K Martina, please, why don’t 
you stop the massacre? 

Martina, por favor, porque 
não paras a matança? 

M What are you talking about? Do que é que estás a falar? 

K Suppressing a defenceless 
life. Face it, Martina, abortion 
is not an acceptable practice. 

Eliminar uma vida 
indefesa. Admite, Martina, 
o aborto não é uma prática 
aceitável. 

. Martina looks at Kevin in 
disbelief. 

A Martina olha para o Kevin 
com surpresa. 

 

* * * 

Encontrará o episódio completo 

1. na aplicação gratuita do Kontinental English: 
www.bsk1.com/ke  

2. Na edição impressa do Kontinental English: 
www.amazon.es/dp/3942687674  
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Palavras 

walk up to v aproximar-se de 
follow v seguir 
massacre n matança 
suppress v eliminar 
defenceless adj indefeso  
acceptable adj aceitável  
practice n prática  

 

* * * 

Pode encontrar a lista completa de palavras na edição em papel 
do Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687674. 
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Treino 17: Quantas horas por dia? 
Digamos que tem 10.000 palavras para memorizar e pode 
aprender uma média de 10 palavras numa hora. Ou seja, 1.000 
horas de aprendizagem. Uma hora para aprender 10 palavras (= 
6 minutos por palavra!) pode parecer muito tempo para poucas 
palavras. Mas lembre-se do teste do saca-rolhas e como tem de 
reconhecer (ouvir) e produzir (falar) todas as palavras: 
espontaneamente, em situações extremas e sem pensar. Antes 
de ter “fixado” uma palavra para o resto da sua vida, tem de a 
apresentar ao seu cérebro dezenas de vezes. Cada apresentação 
(enquanto lê, ouve, fala ou escreve) dura pouco tempo, mas no 
final, estes breves momentos somar-se-ão a vários minutos. 

Instalar mil horas de aprendizagem num ano de 365 dias é um 
empreendimento desportivo. Sejamos breves (ver também 
tabela 17.1): 

• Os estudantes de línguas devem estudar 3-5 horas por 
dia, 90-150 horas por mês. Após um ano, terão 
completado o seu programa de 10.000 palavras. 

• Aqueles que não estudam línguas e que ainda não estão 
a trabalhar não devem estudar durante menos de 90 
minutos por dia. Neste caso, serão necessários dois anos 
para aprender 10.000 palavras. 

• Aqueles que têm uma profissão raramente poderão 
estudar durante mais de 40-60 minutos por dia. 
Demorarão 3 a 4 anos. 

• Todos os outros esquemas – por exemplo, 20 minutos 
por dia ou 2 horas por semana – estão condenados ao 
fracasso. Aqueles que seguem este caminho nunca 
compreenderão nada, falarão mal e acabarão por 
desistir de tentar aprender outra língua. A desculpa 
mais comum é que não são bons em línguas. 
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Tabela 17.1 - Tempo de estudo diário 

 Minutos 
Estudante sério 240 (4 horas) 
Estudante 180 (3 horas) 
Não-estudante, não em 
emprego a tempo inteiro 

90  

Empregado 40-60  
 

Se aceitar um tempo de estudo diário de pelo menos 40 minutos, 
encontrará imediatamente outro obstáculo: onde encontra 
10.000 palavras? Neste momento, o Kontinental English oferece 
apenas 1200 palavras e mesmo com o volume 2 (incluindo os 
episódios 21 a 40; o seu lançamento dependerá do interesse 
gerado pelo volume 1), não chegará a mais de 2200 palavras. 
Portanto, teremos de procurar mais 8.000 palavras mais tarde. 
Mas por agora, o próximo episódio irá apresentar-lhe a Fase III 
do seu programa de aprendizagem. Aperte o cinto de segurança. 

 

P. S. Estudar uma língua estrangeira é como comer e dormir – fá-lo 
todos os dias. Seis dias por semana é bom, sete dias é melhor. Lembre-

se de como aprendeu a sua língua materna: Dia após dia, no meio de 
pessoas a falar, a discutir e a divertir-se. Ninguém teria ousado isolá-lo 

do mundo da língua e das palavras num porão escuro. Desde o 
nascimento que se ouve a sua língua materna todos os dias. Isto é 

exactamente o que fará com a sua segunda, terceira ou quarta língua. 
As línguas estrangeiras tornar-se-ão o seu pão do dia-a-dia.. 
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Europe: Seville, España 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/de/photos/plaza-spanisch-sevilla-spanien-1751442 
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18. Danger to Democracy 

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Perigo para a democracia 

. While Martina and Kevin were 
talking, Jan and Raquel sat down 
in front of the small islet about 
100 metres from the beach. 
Annoyed, Jan started to dig a 
hole in the sand with his foot. 

Enquanto a Martina e o Kevin 
estavam a conversar, o Jan e a 
Raquel sentaram-se em frente 
à pequena ilhota que fica a 
cerca de 100 metros da praia. 
Irritado, o Jan começou a 
cavar um buraco na areia 
com o seu pé. 

J Can you explain to me what 
you all have against social 
networks? 

Podes explicar-me o que é 
que todos vocês têm contra 
as redes sociais? 

R They are a danger to 
democracy. 

Elas são um perigo para a 
democracia. 

J What do you mean by that? O que queres dizer com 
isso? 

 

* * * 

Encontrará o episódio completo 

1. na aplicação gratuita do Kontinental English: 
www.bsk1.com/ke  

2. Na edição impressa do Kontinental English: 
www.amazon.es/dp/3942687674  
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Palavras 

democracy n democracia  
sit down (sat, sat) sentar-se 
annoyed adj zangado  
dig (dug, dug) cavar  
hole n buraco  
foot (pl: feet) pé  
bubble n bolha  

 

* * * 

Pode encontrar a lista completa de palavras na edição em papel 
do Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687674. 
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Treino 18: Fase III 
Compreender uma pessoa que fala três ou mais palavras por 
segundo requer um treino intensivo que o levará a automatizar 
a compreensão auditiva. 

Falar, ou seja, pronunciar fluentemente 2 ou 3 palavras por 
segundo, requer uma automatização igualmente intensiva. Só 
quando tiver armazenado muitas frases na sua memória interna 
é que poderá expressar-se noutra língua sem problemas.  

Tomemos uma frase do primeiro episódio, Holy Shit:  

‘Stop it, I know the song. Grass prevents me from 
concentrating and softens my brain. In short, I will 
never be a brilliant student.’ 

Pode desconstruir estas duas frases em uma dúzia de elementos: 

• stop it 

• I know 

• the song 

• grass 

• prevents me from 

• concentrating 

• and 

• softens 

• my brain 

• in short 

• I will never be 

• a brilliant student 

É surpreendente que a partir destes elementos pré-fabricados o 
seu cérebro seja capaz de formar duas frases completas “num 
piscar de olhos”. O pré-requisito, contudo, é que os elementos 
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pré-fabricados já estejam presentes no seu cérebro. E isto é 
precisamente o que requer uma formação intensiva. 

Além disso, por razões fisiológicas, é mais difícil falar do que 
ouvir. Para ouvir, basta um tímpano, três ossos minúsculos e a 
cóclea, que fazem parte do ouvido interno. Estas estruturas 
amplificam os sons e traduzem-nos em sinais eléctricos que o 
cérebro interpreta numa fração de segundo. Não há necessidade 
de mover um dedo. 

Em comparação, falar requer uma mecânica sofisticada. Para 
comunicar os pensamentos do seu cérebro ao mundo, tem de 
coordenar dezenas de músculos na laringe, faringe, bochechas, 
boca e língua. Colocar todos estes músculos na posição perfeita 
em poucos milissegundos é um feito acrobático que requer anos 
de prática. (Lembre-se que as crianças não começam a falar 
como adultos até terem 10 anos de idade.) Além disso, antes 
mesmo de realizar a sua acrobacia, precisa de decidir que ideias 
e mensagens quer comunicar, depois encontrar as palavras 
certas para as expressar e finalmente juntar tudo em frases que 
sigam as regras da gramática. A sua língua materna é uma das 
coisas mais complicadas que domina. Não há dúvida: falar é mais 
difícil do que ouvir. Produzir é mais difícil do que consumir. 

A tarefa para as próximas duas semanas é memorizar os 
primeiros 7 episódios do Kontinental English (Holy Shit, Kill 
Facebook, MI4, Abortion, etc.). Comece com Holy Shit. No início, 
basta recitar algumas frases de cor (ainda não é necessário 
recitar textos inteiros). No dia seguinte, aprenda as diferentes 
frases de Kill Facebook e repita Holy Shit. No terceiro dia, 
aprende-se as frases do MI6 e repete-se Holy Shit and Kill 
Facebook. Proceder de acordo com o mesmo modelo da fase II 
(ver também Treino 4:  página 49). Use o Google Sheets para 
documentar o seu progresso.  

A fase mais intensiva da sua aprendizagem de línguas já 
começou. 
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No episódio 13 vamos mostrar-lhe como Ear2Memory o ajudará 
a melhorar a sua boca, língua e lábios. Mas primeiro vamos falar 
de liberdade. 
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Europe: Milano, Italia 
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19. Suicide Generation  

 { Audio: www.BSK1.com/pt } A Geração Suicida 

. It´s ten o’clock in the evening. 
Francesco arrives at the house 
in Via San Saturnino that 
Hannah has been sharing with 
Leonardo, Inês and Tim for a 
few months.  

São dez horas da noite. O 
Francesco chega à casa na Via 
San Saturnino que a Hannah 
tem vindo a partilhar com o 
Leonardo, a Inês e o Tim há já 
alguns meses.  

F This house is really beautiful. 
You inherited it, didn’t you? 

Esta casa é muito bonita. 
Herdaste-a, não foi? 

H Yes, from my grandmother. 
But how sad! Rather than 
having the house, I’d prefer 
she were still alive. 

Sim, da minha avó. Mas que 
tristeza! Em vez de ter a 
casa, eu preferia que ela 
ainda estivesse viva. 

 

* * * 

Encontrará o episódio completo 

1. na aplicação gratuita do Kontinental English: 
www.bsk1.com/ke  

2. Na edição impressa do Kontinental English: 
www.amazon.es/dp/3942687674  
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Palavras 

suicide n suicídio  
generation n geração  
evening n noite  
share v partilhar  
inherit v herdar 
sad adj triste  
rather than conj preferia 

 

* * * 

Pode encontrar a lista completa de palavras na edição em papel 
do Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687674. 
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Treino 19: Ear2Memory ? Liberdade! 
Ear2Memory, a aplicação (ver episódio 16) que, entre outras 
coisas, poderá gravar a sua voz, irá em breve facilitar-lhe o 
estudo de línguas estrangeiras. Mas Ear2Memory oferece-lhe 
ainda mais: liberta-o do Kontinental English. Como a aplicação lhe 
permite cortar qualquer ficheiro de áudio MP3, pode agora 
utilizar material áudio de livros de texto de outras editoras. 
Ear2Memory dá-lhe uma escolha quase ilimitada de línguas.  

A colecção Assimil (www.assimil.com/fr) tem manuais de 
alemão, espanhol, italiano e francês (figura 19.1). Escolha livros 
da colecção sem custo (o que é obviamente uma falsa promessa, 
pois entretanto aprendeu que é sempre necessário um grande 
custo para aprender uma língua!). Os manuais Assimil não 
contêm listas de vocabulário, a gramática poderia ser mais bem 
estruturada e alguns textos parecem ter décadas de existência. 
(Ver o apêndice de um método da editora alemã Langenscheid 
que se aproxima do ideal de um manual de línguas: página 187). 
Por outro lado, os áudios Assimil são geralmente excelentes!  

Se tiver bons conhecimentos de francês, pode encontrar outros 
manuais de línguas excelentes publicados apenas em francês. 
Alguns exemplos: 

• Pocket: Langues pour tous, 40 leçons pour parler... - 
allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, le grec 
modern. 

• Pocket: Se perfectionner en anglais, espagnol, 
allemand, italien.  

• Pocket: ... au quotidien: anglais, americain, espanol. 
Excelentes áudios! As gravações estão entre as 
melhores do mundo! 

Aprender uma nova língua com livros de outra língua 
estrangeira não tem de o assustar. Não é apenas um desafio 

http://www.kontinentalenglish.com/enpt
https://www.assimilwelt.com/
http://www.assimil.com/fr
https://www.amazon.fr/Coffret-leçons-parler-allemand-livre/dp/2266189123
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-anglais-Livre/dp/2266212133
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-allemand-livre/dp/2266212125
https://www.amazon.fr/Coffret-Laméricain-quotidien-livre-2CD/dp/2266189034
https://www.amazon.fr/Coffret-Lespagnol-quotidien-livre-2CD/dp/2266189018


19. Suicide Generation  |  169 

 

 

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687674 

exequível, mas também um desafio divertido. Veja o apêndice 
na página 183 para mais informações. 

 

 
 

Figura 19.1 – Colecção sem custo da editora Assimil.  
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Europe: Marseille, France 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/marseille-d%c3%a9confinement-june-summer-

5271931  
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20. Martina 

 { Audio: www.BSK1.com/pt } Martina 

. Leonardo and Alejandro arrive at 
Tiffany’s, a small coffee bar in the 
Marina district. About twenty 
people are queuing for a table. Our 
friends get into the back of the 
line. Leonardo asks Alejandro, a 
computer science student and 
programming whiz, for advice.  

O Leonardo e o Alejandro 
chegam à Tiffany, um 
pequeno café-bar no bairro da 
Marina. Cerca de vinte 
pessoas estão a fazer fila para 
uma mesa. Os nossos amigos 
estão no fim da fila. O 
Leonardo pede conselhos a 
Alejandro, um estudante de 
ciências informáticas e um 
génio da programação. 

A What? Your grandparents want 
to publish a book without 
going through a publisher? At 
their age? 

O quê? Os teus avós 
querem publicar um livro 
sem passar por uma 
editora? Na idade deles? 

 

* * * 

Encontrará o episódio completo 

1. na aplicação gratuita do Kontinental English: 
www.bsk1.com/ke  

2. Na edição impressa do Kontinental English: 
www.amazon.es/dp/3942687674  
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Palavras 

coffee bar n café-bar  
queue v fazer fila 
computer n computador  
science n ciência  
computer science n ciências informáticas 
programming n programação  
whiz n génio 

 

* * * 

Pode encontrar a lista completa de palavras na edição em papel 
do Kontinental English: www.amazon.es/dp/3942687674. 
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Treino 20: Fase III 
Antes de lhe darmos alguns conselhos sobre a melhor forma de 
aprender um texto de cor, vamos analisar brevemente porque é 
mais fácil compreender uma língua (ouvir e ler) do que a 
produzir (falar e escrever).  

Se alguma vez aprendeu uma língua estrangeira e já não a 
pratica regularmente, terá reparado que após 10 anos até as 
palavras mais simples lhe escapam, como um “Bis bald!” 
alemán! (“Bis bald!”). No entanto, para sua surpresa, as suas 
capacidades de audição e leitura permaneceram quase intactas: 
compreende as notícias televisivas como antes, continua a ler 
jornais sem dificuldade. Parece que quando se compreende uma 
língua – tanto falada como escrita – não se esquece dela para o 
resto da vida, tal como não se esquece de andar de bicicleta. A 
nossa capacidade de falar, no entanto, está sujeita a uma erosão 
severa. Parece que é mais fácil entrar na linguagem no cérebro 
do que sair. 

Há pelo menos duas explicações para este fenómeno. A primeira 
é quantitativa. Toda a sua vida ouviu mais do que falou. No 
primeiro ano da sua vida, quando fez os seus primeiros sons 
pouco inteligíveis, já tinha um repertório de centenas de 
palavras que podia compreender sem qualquer problema. Mais 
tarde, na escola, na universidade e no trabalho, ouviu durante 
horas, geralmente sem contribuir com mais do que algumas 
palavras. E se não tiver incontinência logorreica, a audição é a 
forma dominante de funcionamento do seu cérebro na vida 
quotidiana. Assim que estiver num grupo de três ou mais 
pessoas, tenderá a ouvir em vez de falar. Quanto maior for o 
grupo, menos falará.  

A segunda razão é a diversidade da linguagem humana. As 
palavras que entram no seu cérebro quando ouve e lê são muito 
mais numerosas do que as que saem quando fala e escreve. Tem 
apenas uma vida para contar – a sua própria – enquanto outros 
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lhe dizem centenas, em lugares e circunstâncias diferentes. 
Conhece palavras, proferidas por populistas, fundamentalistas e 
fascistas, que nunca diria. Também conhece centenas ou 
milhares de palavras ditas por padres, rabinos e imãs que não 
pode usar porque, como homem iluminado, pensa que Deus e 
deuses só existem porque os nossos antepassados foram 
suficientemente sábios para os criar. A lista de inomináveis pode 
ser alargada a tudo o que se ouvir em diferentes profissões, 
regiões, grupos etários, etc. Devido à variabilidade infinita das 
biografias humanas – por vezes doentiamente feias, mas muito 
mais frequentemente criativas, estimulantes e refrescantes – 
conhece milhares de palavras que nunca proferiria. O que 
compreende sobre o mundo é infinitamente maior do que aquilo 
que pode e vai dizer sobre ele. 
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Europe: Frankfurt, Deutschland 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/buildings-skyscrapers-coast-boats-5440219  
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Season 3 
A terceira temporada com os capítulos 21 a 30 será 

publicada posteriormente. 

 

Episode 21: Ciúmes 

Será que Hannah e Raquel estão realmente apaixonadas? E se 
Alejandro só sabe metade da história? Estamos na casa que Hannah e 
Leonardo partilham com Inés e Tim. As duas mulheres estão no 
primeiro andar, no quarto da Hannah.  

 

Episode 22: Seca e furacões 

Leonardo veio visitar a sua avó. Eles estão inclinados na varanda com 
vista para o porto de Cagliari e para o Golfo dos Anjos. 

 

Episode 23: Reconhecimento Facial 

Tim e Leonardo estão sentados no terraço de um bar em Poetto. O sol 
acabou de se pôr na Bar del Diavolo. Uma brisa fresca pegou. Os dois 
companheiros estão a beber de um grande frasco uma bebida vermelha 
que é toda a fúria do momento. 

 

Episode 24: Os denunciantes 

Hannah e Alejandro chegam ao Bastião, uma grande praça no final de 
Castello, o antigo e nobre bairro da cidade. A vista da cidade e da Baía 
dos Anjos é de cortar a respiração. 
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Episode 25: Pesquisa 

Leonardo e Jan pararam no Corso Vittorio Emanuele para uma cerveja. 
Na rua, há mesas até onde os olhos podem ver. Um bar tem instalados 
altifalantes na rua.  

 

Episode 26: Missão a Paris 

Vanessa e Kevin foram comer uma pizza. Eles passam por baixo do arco 
de Palabanda, depois viram à esquerda num corredor estreito. O 
proprietário da pizzaria, educado como sempre, aponta-os para uma 
mesa no final do local. 

 

Episode 27: Blasfémia  

Estamos no apartamento de Beatriz e Sebastian. Um computador é 
colocado sobre a mesa de vidro. Sebastian convida Alejandro a sentar-
se. 

 

Episode 28: Sexta-feira do futuro em Casteddu 

Sexta-feira de manhã. Milhares de estudantes do ensino secundário 
chegam à Piazza Garibaldi. Eles carregam bandeiras e cantam. O sol 
está a brilhar. A polícia prepara-se para bloquear a Via Sonnino para a 
procissão. Francesco vê Martina e aproxima-se dela. 

 

Episode 29: Ligação chinesa  

Estamos em Paris. Hannah está sentada no terraço de um café em 
frente ao Folies Bergère. De repente, uma jovem mulher pára à sua 
mesa e oferece-lhe a mão. 

 

Episode 30: O proibido 

Beatrice e Sebastian estão à espera de uma chamada do seu amigo 
advogado. Hoje, um juiz tem de decidir sobre o caso dos doze tijolos de 
haxixe. 
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Apêndice 

Apêndice 1: Manuscritos de linguagem 
Encontrar um bom manual de linguagem não é fácil. Um manual 
moderno inclui, idealmente  

1. Ficheiros áudio  

2. Textos (transcrições de ficheiros áudio)  

3. Traduções de textos 

4. Listas de palavras 

Incompreensivelmente, ainda existem manuais de línguas sem 
ficheiros áudio. Num mundo com leitores de áudio em biliões de 
smartphones, isto é obsceno. Nunca os compre.  

Dos manuais vendidos com ficheiros áudio, a maioria não inclui 
uma tradução dos textos e, como resultado, você perde tempo 
precioso na compreensão do significado dos textos.  

Felizmente, existe uma lista positiva. Quase todos os manuais 
seguintes oferecem pelo menos áudio, texto e tradução. 

English native speakers 
• Assimil series: Chinese, Korean, French, German, 

Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish, and 
many more. 

Unfortunately, the chapters don’t include lists of 
newly presented words, grammar is short and some 
texts seem to be decades old. However, the audio files 
are generally excellent! 

Link: www.Assimil.com  

• Living Language | Complete edition series: Chinese 
(Mandarin), French, German, Italian, Japanese, 
Portuguese (Brazilian), Spanish and many more.  

http://www.aamazon.es/dp/3942687674
http://fr.assimil.com/methodes/french-216
http://www.assimil.com/
https://www.livinglanguage.com/languagelab/german
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Link: www.livinglanguage.com  

German native speakers 
• Langenscheidt-Sprachreihe ‘mit System’ – Englisch, 

Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, 
Niederländisch, Russisch, Griechisch, Norwegisch, 
Schwedisch, Dänisch, Tschechisch, Polnisch, Türkisch, 
Chinesisch, Latein, Arabisch.  

Diese Sprachreihe bietet Audiodateien mit normaler 
und langsamer Sprechgeschwindigkeit. Ein Beispiel 
für Text, Übersetzung, Wortliste und Glossar finden 
Sie auf Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.. 
Die Bände der ‘mit System’-Sprachreihe gehören zu 
den besten Sprachlehrbüchern der Welt! 

Link: www.langenscheidt.com  

• Assimil-Sprachreihe: Chinesisch, Englisch, 
Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, 
Russisch, Spanisch und einige weitere Sprachen.  

Link: www.assimilwelt.com  

• Langenscheidt-Sprachreihe ‘In 30 Tagen’ – 
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, 
Niederländisch, Schwedisch, Japanisch, Türkisch, 
Russisch. 

Link: www.langenscheidt.com  

French native speakers 
• Assimil – La methode intuitive, entre autres Chinois, 

Coréen, Français, Allemand, Italien, Japonais, 
Portugais, Russe, Espagnol, Suaheli. 

http://www.kontinentalenglish.com/enpt
http://www.livinglanguage.com/
https://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-mit-System-Sprachkurs-mit-Buch-4-Audio-CDs-1-MP3-CD-und-MP3-Download/978-3-468-80456-4
https://www.langenscheidt.com/
http://www.assimilwelt.com/
https://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-in-30-Tagen-Set-mit-Buch-2-Audio-CDs-und-Gratis-Zugang-zum-Online-Woerterbuch/978-3-468-28022-1
https://www.langenscheidt.com/
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Les chapitres n’incluent pas de listes de nouveaux 
mots, la grammaire est brève et certains textes 
pourraient dater de plusieurs décennies. Cependant, 
les fichiers audio sont dans l’ensemble EXCELLENTS! 

Lien: fr.assimil.com  

• Pocket: Langues pour tous, 40 leçons pour parler… – 
allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, le grec 
moderne. 

• Pocket: Se perfectionner en anglais, espagnol, 
allemand, italien.  

• Pocket: … au quotidien: anglais, americain, espanol. 
Excellent audios ! Ces enregistrements sont parmi les 
meilleurs du monde ! 

Italian native speakers 
• Assimil – Collana senza sforzo 

Cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese, 
russo, spagnolo, tedesco e altre lingue. 

www.assimil.it  

Spanish native speakers 
• Assimil – El método intuitivo 

Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués de Brasil, 
Ruso, Árabe, Catalán. 

fr.assimil.com  

http://www.aamazon.es/dp/3942687674
http://fr.assimil.com/
https://www.amazon.fr/Coffret-leçons-parler-allemand-livre/dp/2266189123
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-anglais-Livre/dp/2266212133
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-allemand-livre/dp/2266212125
https://www.amazon.fr/Coffret-Laméricain-quotidien-livre-2CD/dp/2266189034
https://www.amazon.fr/Coffret-Lespagnol-quotidien-livre-2CD/dp/2266189018
https://www.assimil.it/
https://www.assimil.it/
http://fr.assimil.com/methodes/5223-a-definir#super-pack-usb-livre-cd-audio-cle-usb
http://fr.assimil.com/
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Portuguese native speakers 
• Assimil – O método intuitivo 

Alemão, Espanhol, Francês, Italiano. 

fr.assimil.com  
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Apêndice 2: Langenscheidt mit System’ 
The Langenscheidt ‘mit System’ manuals (see page Fehler! 
Textmarke nicht definiert.) offer the perfect mix for efficient 
Ear2Memory learning (Audio + Transcription [= Text] + 
Translation + Word lists).  

 

Figure 19.1 (previous page) – ATTW package (Audio + Tanscription 
[= Text] + Translation + Word lists): Text. From Englisch mit System, 
Langenscheidt 2015, 352 pages. Reproduced with permission. 

http://www.aamazon.es/dp/3942687674
http://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-mit-System-Sprachkurs-mit-Buch-4-Audio-CDs-1-MP3-CD-und-MP3-Download/978-3-468-80456-4
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Figure 19.2 – ATTW package (Audio + Tanscription [= Text] + Translation 
+ Word lists): Translation. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 
352 pages. Reproduced with permission. 
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Figure 19.3 – ATTW package (Audio + Tanscription [= Text] + Translation 
+ Word lists): Word list. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 
352 pages. Reproduced with permission. 

 

http://www.aamazon.es/dp/3942687674
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Figure 19.4 – Glossary. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 
352 pages. Reproduced with permission. 
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Índice de palavras em inglês 

(it) looks like parece que 19 
25-year-old de 25 anos 4 
a bit adv um pouco 2 
a few pron alguns  14 
a long time ago há muito tempo 17 
a lot of muitos 9 
a number of uma série de 9 
a week ago há uma semana 4 
abandon v deixar/abandoner 4 
abort v abortar 2 
about prep sobre 16 
above all adv acima de tudo  12 
absolutely adv absolutamente  12 
acceptable adj aceitável  17 
access n acesso 14 
accompany v acompanha 2 
act v atuar 19 
actually adv na verdade 4 
add v ascrescentar  16 
addiction n vício 9 
admit v admitir 12 
advice n conselho 20 
advocate n advogado / defensor 15 
affordable adj acessível  20 
African n africano  17 
after prep depois  6 
after which depois disso 6 
afternoon n tarde  11 
age n idade 6 
agree on v concordar com 13 
agree v estar de acordo 4 
ahead of us prep à nossa frente 14 
AIDS n SIDA 3 
aim n objetivo 18 
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air n melodia 10 
airport n aeroporto  11 
alcohol n álcool 9 
alive adj vivo  19 
all over the world por todo o mundo 18 
all right interj muito bem  20 
allow v permitir 1 
almost adv quase 3 
alone adv sozinho 8 
along prep ao longo de 8 
already adv já 7 
always adv sempre 2 
among prep entre 17 
angel n anjo 1 
angry adj zangado  17 
announce v anunciar 15 
annoyed adj zangado  18 
annual adj anual 9 
anxiety n ansiedade 5 
apologize v pedir desculpa 11 
apparently adv aparentemente 3 
appear v aparecer 5 
appointment n compromisso 1 
April n abril 10 
arcade n arcada 4 
architecture n arquitetura 3 
are you okay? estás bem? 8 
Are you on to this too? também te estás a meter nisto 

agora? 
8 

area n zona 3 
arm n braço  17 
arms dealer n traficante de armas 4 
around prep à volta de  17 
arrange v marcar/organizar 20 
arrive v chegar 2 
art n arte 5 
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as big as tão grande como 8 
as for prep quanto a 6 
as many as tanto quanto 20 
as much as tanto quanto 16 
ashore adv em terra 4 
ashtray n cinzeiro 1 
ask v perguntar 6 
assembly n assembleia 15 
at a time numa altura 8 
at home adv em casa 7 
at least adv pelo menos  20 
at noon adv ao meio-dia 2 
at the moment neste momento 11 
atmosphere n atmosfera  15 
attraction n atração  11 
August n agosto  14 
baby n bebé 8 
backpack n mochila 5 
bad adj mau, forte 1 
bag n saco 12 
balance n balança 5 
balcony n varanda 1 
ban n proibição 9 
ban v proibir 9 
basic adj básico  16 
battle n batalha 5 
be able to ser capaz de 9 
be about to expr estar no ponto de 5 
be afraid of expr ter medo de 5 
be around estar 19 
be at risk correr o risco 20 
be done with v ter terminado  11 
be due to prep dever-se a 15 
be no joking matter não ser divertido 8 
be on the line phrase estar em jogo 2 
be on time phrase chegar a horas 2 
be over vi + adj acabar 8 
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be quiet estar calado 8 
be suspicious of  desconfiar 18 
be worth v expr valer a pena 17 
beach n praia 2 
beach towel n toalha (de praia) 12 
beating n espancamento 17 
beautiful adj belo, lindo 12 
beckon v acenar 15 
become (became, become) tornar-se  1 
become contaminated ficar infectado 3 
before adv antes de 16 
begin (began, begun) começar  17 
beginning n início 5 
behave v comportar-se  15 
being n ser 8 
believe v acreditar 20 
belly n barriga 8 
besides adv além disso 8 
bet (bet, bet) apostar 17 
between prep entre 6 
big adj grande 8 
billion adj bilião 15 
biology n biologia  14 
blood n sangue 3 
blow up v fazer explodir; aquí: dar cabo 

de 
15 

boat n barco 8 
bodily adj corporal 3 
boil v ferver 16 
boiling adj a ferver 16 
book n livro 5 
boring adj aborrecido  19 
bottom n fundo 18 
boyfriend n namorado 3 
brain n cérebro 1 
brain n cérebro 2 
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bread n pão 3 
break (broke, broken) partir 12 
breath of air n lufada de ar 15 
brick n pau 5 
bring back (brought, brought) levar de volta  4 
bronze adj (de) bronze 4 
bubble n bolha  18 
buffalo mozzarella n mozzarella de búfala 6 
build (built, built) construir  15 
building n edifício  1 
Bullshit! interj Tretas! 1 
bunk off v afastar-se 4 
burst out (burst, burst) rebentar  16 
buy (bought, bought) comprar 2 
by chance adv por acaso 11 
by the way phrase já agora 2 
call out v chamar 14 
call v chamar 20 
cancer n cancro 9 
cannot = can not  9 
capital n capital  1 
car n carro 10 
carasau bread n pão de carasau 6 
care about n preocupar-se com  19 
careful adj cuidado 6 
carrot n cenoura 6 
case n caso 1 
catch (caught, caught) apanhar 4 
Catholic adj católico  17 
cause n aqui: ideia 19 
cause v causar 9 
cautious adj cauteloso 14 
celebrity n celebridade  15 
celery branch n aipo 6 
cell n célula  17 
cell phone n telemóvel 2 
center n centro 7 
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century n século  17 
change someone’s mind fazer mudar a opinião de 

alguém 
20 

change v mudar 7 
character n caractere 18 
cheese n queijo 3 
child (pl. children) n criança 4 
choice n escolha 2 
choose (chose, chosen) escolher 6 
church n igreja  17 
cigarette n cigarro 9 
circulate v circular 18 
claim v afirmar 17 
climate change n alterações climáticas 2 
close adj perto 13 
closer adj mais perto  13 
clove n dente (de alho) 16 
coal n carvão  15 
cocaine n cocaína 5 
coffee bar n café-bar  20 
coitus interruptus n coito interrompido 6 
cold adj frio  12 
collar n colarinho  17 
come (came, come) vir 3 
come back v voltar 15 
come on! interj anda lá! 2 
come out (came, came) sair, deixar 8 
company n empresa 10 
compassion n compaixão 17 
complain n queixar-se 16 
completely adv completamente 2 
complication n complicação 9 
computer n computador  20 
computer science n ciências informáticas 20 
concentrate v concentra-se 1 
concerned adj preocupado  19 
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condition n condição 10 
condom n preservativo 6 
consumption n consumo 9 
contact n contacto 3 
container n recipiente 12 
context n contexto  15 
continue v continuar 15 
conversation n conversa 9 
convert v converter 10 
converted adj tornou-se 4 
convince v convencer 8 
cook v cozinhar 16 
cooking n cozinha  16 
cooler n geleira 12 
copy n cópia 4 
cost (cost, cost) custar 11 
country n país 9 
couple n casal 5 
crazy adj louco  14 
creative adj criativo  15 
cross v atravessar 8 
crossing n travessia 4 
cruise ship n navio de cruzeiro 1 
cry n grito 14 
cry out for v exigir 17 
crystal clear adj cristalino  12 
curious adj curioso  12 
damage n danos 10 
Damn it! Maldito! 1 
danger n perigo 9 
dark adj sombrio / escuro 15 
darken v escurecer 20 
day n dia 5 
dead adj morto; sem bateria 2 
decade n década 9 
decide v decidir 2 
decommission v desmontar 10 
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deep adj profundo/fundo  13 
defenceless adj indefeso  17 
deflect v desviar 11 
demo n demonstração  19 
democracy n democracia  18 
demonstration n demonstração 3 
depend v depender 20 
dessert n sobremesa  12 
destruction n destruição  15 
determined adj determinado 8 
detox n desintoxicação  13 
devil n diabo  15 
dial v marcar 2 
different adj diferente 6 
dig (dug, dug) cavar  18 
dinner n jantar  16 
direct adj direto 3 
direct v direcionar 12 
directly adv diretamente  16 
disappointed adj desapontado  12 
discover v descobrir 5 
discussion n discussão  11 
district n bairro  1 
dive v mergulhar 14 
divide v dividir  18 
diving n mergulho 12 
do (did, done) fazer  6 
doctor n médico 1 
dollar n dólar 15 
dozen n dúzia  14 
drain v escorrer 16 
dream (dreamt, dreamt or 
dreamed, dreamed) 

sonhar 8 

dream n sonho  15 
drive (drove, driven) conduzir 10 
drop anchor ancorar 1 
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Drop it! interj esquece! 7 
drop n gota; aqui: copo 16 
drop v aqui: deixar 5 
drop v deixar cair 12 
drug n droga 9 
dry adj seco 6 
dummy n parvo 6 
dune n duna  14 
during prep durante 4 
Dutch adj holandês 7 
easier adj mais simples  16 
easily adv facilmente 3 
easy adj fácil 9 
Ebola n Ebola 3 
edge n beira 10 
edition n edição 4 
Eiffel Tower n Torre Eiffel  11 
either … or ou ... ou 13 
elect v eleger 18 
elite n elite  18 
embryo n embrião  17 
emergency n emergência 7 
empty adj vazio 12 
empty v esvaziar 12 
end n fim; aqui: ponta 13 
end up v terminar 8 
end v acabar com 19 
endive n endívia 6 
enemy n inimigo 7 
energy n energia  16 
Englishman n Inglês 4 
enough adj suficiente 9 
enter v entrar 1 
enthousiastic adj entusiasmado  15 
entire adj inteiro 7 
entrance n entrada 1 
envelop v envolver 17 
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epidemic n epidemia 3 
epidemic-ridden area adj zona assolada pela epidemia 3 
equal adj igual  15 
escape v fugir 2 
especially adv especialmente 9 
even adv até  15 
even if conj mesmo que 4 
evening n noite  19 
everyone else n todos os outros 7 
everyone pron todos 2 
evidence n evidência 9 
evolve v evoluir 5 
exactly adv exatamente 7 
exasperated adj exasperado 17 
excellent adj excelente  15 
excerpt n excerto 9 
exchange n troca 7 
excited adj excitado 15 
excursion n excursão 14 
excuse n desculpa 5 
executive n líder 15 
exercise moderation  não exagerar 1 
exist v existir 9 
expect v esperar 2 
expect v esperar 12 
explain v explicar 6 
express v expressar 11 
ex-secret agent n antigo agente secreto 4 
eye n olho  16 
faeces n fezes 3 
fall (fell, fallen) cair 4 
fall ill adoecer 4 
family n família  19 
fan n fã  7 
fanciful adj extravagante 15 
far adv longe 9 
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far more harmful muito mais nocivo 9 
far too much  demasiado  11 
farfalle n farfalle  16 
father n pai 4 
favour n favor 5 
feast v festejar 13 
feminist n feminista 8 
fennel n funcho 6 
fertilization n fertilização  17 
fetus n feto 8 
few adj alguns 9 
few adj alguns  14 
fifth adj quinto 8 
fifthly quinto  16 
fight n combate, luta 12 
fin n barbatana  12 
finally adv finalmente  14 
find (found, found) encontrar  6 
fine adj muito bem  12 
fire n fogo  19 
first adj primeiro 5 
fish n peixe 12 
five hundred adj quinhentos  20 
fixed adj fixo  13 
flamingo n flamingo 10 
flood n inundação  19 
floor n andar 1 
flu n gripe 3 
fly v voar 11 
focus v concentrar-se 5 
folks n pl pessoas  19 
follow v seguir 17 
follower n seguidor 7 
food n comida 2 
foot (pl: feet) pé  18 
for a long time durante muito tempo 19 
for example adv por exemplo 2 
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foreign adj estrangeiro 5 
forget (forgot, forgotten) esquecer, esquecer-se 2 
fortunately adv felizmente 9 
fortune n fortuna 13 
fourth quarto 16 
French adj francês 5 
fresh adj fresco 6 
friend n amigo 9 
fruit n fruta 3 
full adj cheio 1 
fund v financiar 15 
funny adj engraçado  17 
furious adj furioso 2 
fusilli n fusilli  16 
future n futuro 2 
garden n jardim 9 
garlic n alho  16 
gay n gay 5 
gaze n olhar 13 
generation n geração  19 
German adj alemão  15 
get angry  ficar zangado  17 
get dressed (get, get) vestir-se 1 
get high (get, get) ficar pedrado 5 
get moving expr mexer-se 2 
get oneself to conseguir 20 
get out (get, get) sair  12 
get out of here! desaparece! 17 
get pregnant (get, get) ficar grávida 20 
ghost ship n navio fantasma 10 
girl n rapariga 6 
given prep dado/dada 11 
go (went, gone) ir  10 
go down the drain expr ir por água abaixo  18 
go on (went, gone) continuar 3 
go so far as to chegar ao ponto de 15 
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go swimming ir nadar 12 
go through (went, gone) passar por 20 
go to hell ir para o inferno 19 
go well (went, gone) correr bem  20 
goat n cabra 6 
God n Deus 9 
good adj bom 1 
grab n agarrar  17 
gram n grama 5 
grandchildren n pl netos  19 
grandfather n avô  1 
grandmother n avó 5 
grandparents n pl avós  19 
grandson n neto 5 
group n grupo 4 
grow (grew, grown) crescer  8 
grow up (grew, grown) crescer 14 
gulf n golfo 1 
guy n homen 4 
ham n presunto  12 
hand n mão  11 
hand v entregar 16 
handle v lidar com 9 
happen v acontecer 1 
happy adj contente, feliz 11 
harbour n porto 1 
harmful adj nocivo 9 
hashish n haxixe 9 
have a fight lutar 12 
have to answer for v expr ter de responder por  17 
haven n refúgio 15 
having said that  dito isto 6 
he could have been podia ter sido 4 
he was born nasceu 4 
head for v dirigir-se para 12 
head n cabeça; aqui: executivo 15 
head of state n chefe de estado  18 
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head towards v dirigir-se para / a 14 
headache n dor de cabeça 1 
headline n cabeçalho 4 
hear (heard, heard) ouvir 17 
heart attack n enfarte 9 
heart n coração 9 
heart rate n ritmo cardíaco 9 
heaven n céu 10 
helicopter n helicóptero 2 
hell n inferno  19 
help v ajudar 14 
here adv aqui 10 
here we are! interj aqui estamos nós! 4 
hesitate v hesitar 16 
high adj pedrado 3 
high adj alto 10 
historic adj histórico  1 
hitchhike v apanhar boleia 5 
hold (held, held) segurar 13 
hole n buraco  18 
holy adj santo  1 
Holy shit! expr Merda! C’um caraças! 1 
homemade adj caseiro 12 
horror n horror  16 
hospital n hospital 2 
house n casa 5 
how about que tal 14 
how long adv quanto tempo  14 
however adv no entanto 9 
huge adj enorme 6 
human adj humano  8 
human being n ser humano 8 
hundred adj cem 1 
hundreds of adj centenas de  15 
hungry adj faminto  14 
hurry v despachar-se 2 
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hurtful adj doloroso; aqui: suscetível 19 
hypocrite n hipócrita  11 
I have to go eu tenho de ir 2 
I’m afraid so interj receio bem que sim 3 
I’m fine eu estou bem 8 
ice cold adj gelado 14 
ice n gelo  14 
idea n ideia 10 
idiot n idiota 8 
if it weren’t for se não fosse por 18 
if only interj se ao menos 5 
if we were se nós fôssemos 9 
illness n doença 9 
image n imagem  19 
imagine v imaginar 4 
immediately adv imediatamente  16 
important adj importante 1 
impotence n impotência 9 
impression n impressão 8 
in a hurry adj à pressa 14 
in addition adv além disso 9 
in any case adv de qualquer forma 5 
in case of expr em caso de 7 
in disbelief  com incredulidade, com 

surpresa 
17 

in front of prep em frente de 4 
in general adv em geral 11 
in order to prep para  17 
in short adv resumindo 1 
in the end no final 15 
in the long run a longo prazo 19 
incomprehensible adj incompreensível 17 
increased adj aumento de 9 
indicate v indicar 4 
infected adj infectado 4 
influence n influência 7 
inform v informar 18 
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inherit v herdar 19 
Inquisition n Inquisição 8 
inside adv em, dentro de 10 
instead adv em vez disso 11 
instrumental adj instrumental 6 
interfere with v interferir com 1 
invite v  7 
involved adj envolvido 5 
irresponsible adj irresponsável 6 
irritation n irritação 9 
islander n ilhéu 4 
islet n ilhota 12 
it looks like parece que 12 
it was high time expr já è tempo 10 
it would be better if seria melhor se 4 
it’s not my thing não é para mim 14 
it’s our turn expr è a nossa vez 11 
it’s over acabou 20 
it’s up to me expr cabe-me a mim 11 
it’s up to us cabe-nos a nós 8 
job n emprego 4 
join v juntar 15 
joint n charro 1 
joke v brincar 7 
journalist n jornalista 4 
juice n sumo 6 
July n julho  14 
June n junho 4 
just adv apenas, só 9 
justify v justificar  17 
keep (kept, kept) ficar com 8 
keep doing something (kept, 
kept) 

continuar a fazer algo  18 

keep in place (kept, kept) aqui: manter em vigor 9 
keep reading continuar a ler 16 
kid n criança 4 
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kid n miúdo 7 
kid v brincar 14 
kill v matar 2 
killing n assassinato, homicídio 17 
klutz n desastrado  12 
knee n joelho  13 
knee-deep  até aos joelhos 13 
know (knew, known) saber, conhecer 1 
lack n falta 5 
lagoon n lagoa 10 
language n língua 5 
large adj grande 4 
larva n larva 8 
late adj tarde 12 
late April final de Abril 12 
lately adv ultimamente  11 
later adv mais tarde 5 
laugh v rir 15 
law n direito, lei  11 
lay into v gritar 3 
lead (led, led) conduzir 19 
leave (left, left) deixar 6 
leave alone (left, left) deixar em paz  17 
leftovers n pl restos 16 
legalizing legalização 5 
lemon n limão 6 
lentil n lentilha 8 
lesbian n lésbica 5 
less adv menos 5 
less fervently adv com menos fervor 11 
lesson n lição  16 
let (let, let) deixar 1 
let’s go and see vamos ver 14 
library n biblioteca 5 
lick v lamber 15 
lie n mentira 18 
life n vida  13 
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like prep como 1 
like v desejar, gostar 16 
listen v ouvir 13 
litre n litro 16 
little adj pequeno  16 
live v viver 4 
living room n sala de estar  19 
local adj local 4 
local n habitante 10 
long adv há muito 8 
look at v olhar 10 
look away v olhar para o lado 14 
look back v olhar para trás  13 
look like parecer-se 8 
look up v olhar para cima 16 
lose (lost, lost) perder 5 
love v amar 8 
loving adj amoroso  17 
loyal adj leal 7 
lucky adj sortudo 20 
lung n pulmão 9 
mad adj louco 8 
magnificent adj magnífico 12 
mainstream adj tradicional 18 
make (made, made) fazer  7 
make a living expr ganhar a vida 7 
manage v lidar, gerir 1 
mankind n humanidade 7 
manual n manual 9 
many adj muitos 9 
march n manifestação 2 
marijuana n marijuana 1 
market n mercado 2 
marry v casar 5 
Marseillaise n Marselhesa 10 
mask n máscara 12 
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massacre n matança 17 
material n material 5 
matter n matéria, assunto 8 
matter v importar 2 
mature adj maduro 6 
maybe adv talvez 9 
maybe not talvez não 9 
mayonnaise n maionese  12 
mean (meant, meant) querer dizer 5 
means n pl meios, dinheiro 8 
meanwhile adv entretanto  16 
meet (met, met) encontrar 6 
meeting n reunião 2 
mention v mencionar 5 
mess n desastre/confusão 10 
mess up v estar fodido / estragar 3 
meter n metro  12 
method n método 6 
Middle Ages n pl Idade Média 8 
might be aqui: poderia ser 9 
Milan n Milão 3 
mince v picar 16 
mind n mente 19 
mine n mina 15 
mine pron o meu 7 
minute n minuto  17 
miss v faltar 3 
mix v misturar  16 
moderation n moderação 1 
monstrous adj monstruoso 17 
Montevecchio localidade na Sardenha 15 
moored adj ancorado 8 
moralistic adj moralista 8 
more adv mais  8 
more careful mais cuidado 6 
more than ever mais do que nunca 8 
morning n amanhã  14 
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mother n mãe  13 
motherfucker n filho da puta 3 
move in v ir viver / mudar-se para  5 
move v mover-se 2 
much n muito 6 
mumble v murmurar  17 
muscle-boy n rapaz musculado 12 
mutter v murmurar 13 
my pleasure! será um prazer! 20 
nationality n nacionalidade 3 
neck n pescoço  17 
need (need, need) precisar 11 
need n necessidade 7 
neither conj nem  14 
neither did I eu também não 14 
never adv nunca 4 
news n notícia 3 
newspaper n jornal 4 
next adj próximo 2 
night n noite  1 
no need to não há necessidade de 7 
no one pron ninguém  15 
no wonder interj não admira  18 
nod v acenar com a cabeça  19 
normal adj normal  14 
normally adv normalmente 6 
not at all adv não, de forma alguma 4 
not by a long shot expr longe disso 5 
not to mention para não falar de 18 
not to mention expr já para não falar de 5 
not…anymore adv já não 5 
not…either também não 9 
nothing more pron mais nada 10 
nothing pron nada 4 
number n número 9 
obligation n obrigação 10 

http://www.kontinentalenglish.com/enpt


0. Índice de palavras em inglês  |  213 

 

 

Print Edition: Amazon.es/dp/3942687674 

obtain v obter 5 
obvious adj óbvio 19 
obviously adv obviamente 8 
odd adj estranho, esquisito 15 
odd jobs n biscates  15 
of course adv claro 1 
offer v oferecer 4 
office n consultório, escritório 4 
officer n agente 3 
old adj velho 5 
older adj mais velho  19 
Oliena n aldeia na Sardenha 6 
on board adv a bordo 1 
on fire adj em chamas, a arder 19 
on the one condition  na condição de  1 
once conj uma vez 14 
opinion n opinião 2 
opportunity n oportunidade  15 
origin n origem 5 
other adj outro 9 
others pron outros  14 
otherwise adv de outra maneira, em 

contrário 
16 

out of sight fora da vista 14 
outline n esboço 8 
over 60s maiores de 60 anos 19 
over prep aqui: mais de 7 
over there adv ali  12 
overlook v olhar para 1 
own adj próprio  18 
packaging n embalagem 5 
packet n caixa 16 
page n página  20 
pan n panela 16 
panic v entrar en pânico  19 
panini n panini 12 
paper n papel 16 
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paranoia n paranóia 9 
paranoid adj paranóico 9 
parasol n guarda-sol 12 
parents n pais  19 
parking lot n parque de estacionamento 12 
parliament n parlamento 8 
pasta n massa  16 
pastry n pastelaria 6 
pastry shop n pastelaria 6 
patient n paciente 2 
pay (paid, paid) pagar 10 
pea n ervilha 2 
penitentiary n penitenciária 15 
penne n penne  16 
people n pessoas 1 
per prep por  16 
perfect adj perfeito  20 
perhaps adv talvez 11 
permanent  adj permanente 10 
person n pessoa  16 
photo n foto 7 
phrase n frase  17 
pick up v dar boleia 5 
picnic n piquenique 2 
pierce v perfurar; aqui: interromper 14 
pile n pilha  17 
pill n pílula, comprimido 6 
pisser n mijo; aqui: palhaço 10 
place n lugar  12 
place n lugar  17 
plant v plantar 9 
plaque n placa 4 
plate n prato 16 
point of view n ponto de vista 11 
point out v apontar 12 
point to v apontar 6 
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pollute v poluir 10 
poor adj pobre  16 
port n porto 1 
Portuguese adj português  14 
possible adj possível 4 
post v publicar 7 
pot n panela 16 
potency n potência 9 
potentially adv potencialmente 4 
pour v deitar 16 
practice n prática  17 
precision n precisão 5 
prefer v preferer 3 
pregnancy n gravidez 8 
pregnant adj grávida 4 
prepare v preparar 2 
presentation n apresentação 2 
press n imprensa  18 
pretty adj bonito 12 
pretty adv bastante 19 
prevent v prevenir 1 
price n preço  20 
print on demand  imprimir sob encomenda  20 
print v imprimir  20 
probably adv provavelmente 2 
problem n problema 9 
process n processo  15 
programming n programação  20 
progress n progresso 7 
prohibit v proibir  14 
project n projecto 2 
promise v prometer 13 
proposal n proposta 15 
propose v propor 19 
provoke v provocar  19 
publish v publicar 9 
publisher n editora  20 
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puke v vomitar 18 
put (put, put) pôr; aqui: levar 11 
put down (put, put) pousar  9 
puzzled adj intrigados 17 
quarantine n quarentena 1 
quay n cai 11 
queue v fazer fila 20 
quickly adv rapidamente  16 
radical adj radical 10 
raise v criar 4 
rather adv de preferência 3 
rather than conj preferia 19 
raw adj cru 12 
reach v chegar 8 
reaction n reação  12 
read (read, read) ler 5 
read aloud (read, read) ler em voz alta  9 
read out loud (read, read) ler em voz alta  16 
real adj real 6 
really? interj a sério? 3 
reason n razão 9 
reason n razão  13 
reasonable adj razoável 8 
recipe n receita  16 
red adj vermelho; aquí: tinto 3 
reduce v diminuir, reduzir 7 
refer to v referir-se a 9 
refuse v recusar-se 6 
regular adj regular, normal 5 
regularly adv regularmente 16 
relationship n relação  20 
relief n alívio  20 
rent (rent, rent) alugar 11 
required adj necessário 3 
research n investigação 15 
respect n respeito 11 
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respectful adj respeitoso  11 
restore v restaurar 15 
return v voltar 3 
reveal v revelar 5 
right adj certo 2 
right n direito 5 
right now adv neste momento 11 
risk n risco 9 
rogue n desonesto, trapaceiro  18 
roof n telhado 1 
room n quarto 10 
rosy adj cor-de-rosa 5 
RU-486 n mifepristona 11 
rub v esfregar 11 
run (run, run) correr  13 
run over v (run, run) vir a correr 17 
Sacré-Coeur n Sacré-Coeur  11 
sad adj triste  19 
saliva n saliva 3 
salted adj salgado, com sal 16 
same adj mesmo 5 
sand n areia  12 
sand n areia  15 
Sardinian n Sardo  16 
Saturday n sábado 10 
sauce n molho  16 
sausage n salsicha 6 
save v salvar  17 
say (said, said) dizer 7 
science n ciência  20 
scream v gritar 2 
scream v gritar  14 
scream v gritar  18 
screen n ecrã  13 
screw up v estragar 13 
sea n mar 13 
search n busca 5 
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search v revistar / procurar 5 
season n época 6 
second adj segundo  1 
secret adj secreto 3 
secret n secreto  16 
secret services n serviços secretos 3 
secure adj seguro 4 
see (saw, seen) ver  1 
see you later interj até logo 3 
seed n semente 9 
seem v parecer  20 
Seine n Sena 11 
selfie n selfie 7 
semen n sémen 3 
semi-mature adj semi-curado 6 
serene adj sereno 5 
serve v servir  16 
seven adj sete 6 
several adj vários 5 
shade n sombra 12 
shake up (shook, shaken) abanar 19 
share v partilhar  19 
shareholder n acionista  15 
sheep n ovelha 6 
sheet n folha  16 
shelter n abrigo  14 
shelter v aqui: esconder 15 
ship n navio 2 
shit n merda  1 
shop n loja 6 
shopping bag n saco das compras 6 
show up v aparecer 7 
show v mostrar 5 
shrill adj estridente 14 
sight n vista 14 
sign n sinal 14 
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silence n silêncio  14 
simple adj simples 9 
Sinai n aldeia na Sardenha 6 
since conj desde  2 
since conj porque 4 
since conj aquí: como 15 
sing (sang, sung) cantar 10 
sink (sank, sunk) afundar  10 
sit down (sat, sat) sentar-se 18 
situation n situação 11 
six o’clock adv às seis  11 
six of them em seis 10 
sixteen adj dezasseis  12 
sixteenth adj décimo sexto  17 
sky n céu  17 
slap v esbofetear 17 
slave n escravo 17 
slave trade n tráfico de escravos  17 
sleep (slept, slept) dormir  1 
sleep (slept, slept) dormir  3 
slightly adv ligeiramente 19 
slogan n slogan  19 
small adj pequeno 8 
smile v sorrir 12 
smoke v fumar 1 
smoke v fumar 5 
snatch v arrancar 13 
social adj social 10 
social housing n habitação social 10 
social media n redes sociais 7 
social networks n redes sociais 7 
society n sociedade 5 
soften v amolecer 1 
solidarity n solidariedade 7 
some adj alguns 6 
someone pron alguém 2 
something adv algo 7 
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sort n tipo 11 
sort out v separar 16 
soul n alma  17 
spaghetti n esparguete 16 
speak (spoke, spoken) falar 5 
special adj especial 4 
spend (spent, spent) passar 1 
spill v entornar 12 
spin (span, spun) fiar; aqui: viver 20 
spin perfect love viver o amor perfeito 20 
spit (spat, spat) desembuchar 19 
Spit it out! Desembucha! 19 
spoil v arruinar/mimar 10 
spoon n colher  16 
spread (spread, spread) transmitir / espalhar 3 
sprinkle v salpicar 6 
stage n fase 8 
staircase n escadaria 19 
stand (stood, stood) ficar em pé; aqui: agüentar 11 
start v começar 7 
state n Estado 9 
state v indicar, especificar  16 
station n estação  11 
stay put v permanecer imóvel 13 
stay together v ficar juntos 4 
step back v afastar-se 13 
step n degrau 19 
still adv outra vez 3 
stir v mexer 16 
strawberry n morango 6 
street n rua 4 
strike (struck, struck) atingir 19 
stroke n AVC (acidente vascular 

cerebral), golpe 
9 

strong adj forte 9 
stronger mais forte 9 
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struggle n luta 5 
student n estudante 3 
stupid adv estúpido 7 
such adv tal 12 
suddenly adv de repente 10 
suggest v sugerir, propor 6 
suicide n suicídio  19 
summer n verão  14 
sun n sol 9 
suppress v eliminar 17 
sure interj claro que sim 2 
suspect v suspeitar 4 
swear (swore, sworn) jurar 13 
sweat n suor 3 
swim (swam, swum) nadar  4 
swim away n nadar para longe  14 
table n mesa 19 
take (took, taken) tirar 1 
take care of (took, taken) cuidar de 3 
take shelter abrigar-se 14 
tax haven  paraíso fiscal  15 
tax n imposto  15 
tax v taxar 9 
teeming with adj repleto de 12 
tell (told, told) dizer, contar 1 
test n teste  13 
text n texto 5 
thanks to prep graças a 5 
that is aqui: ou seja 19 
that is where é aí que 11 
that said adv dito isto 9 
that’s it é isso mesmo 20 
the lucky ones! as sortudas! 20 
the other day no outro dia 12 
the very ones  os mesmos 18 
then adv então 3 
there are há (pl.) 10 

http://www.aamazon.es/dp/3942687674


222  |  www.kontinentalenglish.com/enpt  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

there are 16 of us somos 16  11 
there interj aqui: agora já 16 
there is há (sing.) 10 
therefore adv por isso 4 
they find themselves eles  encontram-se 6 
they roll their eyes  rolam os seus olhos 16 
thing n coisa 5 
think (thought, thought) pensar  3 
think through (thought, 
thought) 

pensar bem 4 

third adj terceiro  11 
thirty adj trinta  15 
threaten v ameaçar 13 
three hundred adj trezentos  20 
three weeks ago há três semanas 3 
throw (threw, thrown) atirar 13 
throw out (threw, thrown) expulsar 20 
time n tempo 16 
tired adj cansado  18 
to high heaven expr aqui: muito 10 
tobacco n tabaco 1 
today adv hoje 5 
together adv juntos 4 
tomato n tomate 6 
tomorrow adv amanhã 2 
too adv também 8 
tooth (pl. teeth) dente  13 
totally adv totalmente 7 
tourist n turista 3 
town n cidade 2 
trade n comércio 17 
train n comboio  11 
transform v converter 10 
transmit v transmitir 3 
trapped adj preso 10 
trial n processo/julgamento 5 
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tribe n tribo 7 
trouble-maker n desordeiro 17 
trunk n porta-bagagens 12 
truth n verdade  18 
try (tried, tried) tentar 2 
turn around dar a volta 13 
turn around v dar a volta 3 
turn into v transformar-se 8 
turn into v transformar em 15 
turn off v desligar 13 
turn on v ligar  13 
twenties n vinte anos 9 
twenty adj vinte 4 
twice adv duas vezes  20 
under prep abaixo de 4 
understand (understood, 
understood) 

entender / compreender 2 

unfortunately adv infelizmente 3 
union n união 4 
united adj unido 19 
unless conj salvo 16 
un-real adj fora da realidade, irreal 7 
until prep até 14 
urine n urina 3 
use v usar 6 
useful adj útil 10 
utopia n utopia 5 
vegetables n pl vegetais 3 
vendor n vendedor 4 
virulent adj mordaz 10 
vomit n vómito 3 
wait v esperar 6 
wake up (woke, woken) acordar 1 
walk away v afastar-se 3 
walk n caminhada 15 
walk up to v aproximar-se de 17 
want back v querer de volta 13 
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warming n aquecimento  19 
wart n verruga  17 
was supposed to be era suposto ser 13 
waste n lixo 16 
waste n desperdício 16 
waste v desperdiçar; waste time: 

perder tempo 
7 

water n água  12 
water v regar 9 
waterproof adj à prova de água  13 
wave n onda  14 
we should not não devemos 7 
we wouldn’t be able to não seríamos capazes de 9 
weaken v enfraquecer  18 
weed n erva 1 
weed n relva 1 
week n semana 2 
week n semana 4 
weird adj estranho 8 
welfare n bem-estar  15 
What do you care? Porque é que te importas? 7 
what for? para quê? 18 
what if conj e se 10 
What’s going on? O que se passa ? 12 
when conj quando 9 
wherever adv para onde quer que 10 
whether conj se; seja 16 
white adj branco 3 
whiz n génio 20 
whole adj todo, inteiro 14 
win over (won, won) ganhar, conquistar 19 
wind n vento  15 
windless adj sem vento  15 
wine n vinho 3 
wink at v piscar o olho a 14 
withdraw (withdrew, retirar-se 6 
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withdrawn) 
without prep sem 9 
without prep sem  13 
wolf n lobo  14 
woman n (pl. women)  mulher 5 
wonder v perguntar-se 10 
wooden adj de pau 16 
work v trabalhar 6 
work v trabalhar; funcionar 20 
world n mundo 5 
worry v preocupar 5 
worse adv pior  19 
would you mind importas-te de 20 
write (wrote, written) escrever 5 
written adj escrito 18 
year n ano 5 
yep interj sim 8 
yesterday adv ontem  19 
you got that? está claro? 13 
you’re not there at all tu não estás lá de todo 16 
young adj jovem 9 
youngster n jovem 14 
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For the Serious Traveller

Bernd Sebastian Kamps
Patricia Bourcillier

English
Kontinental

Patricia Bourcillier
Bernd Sebastian Kamps

Kontinental English
For the Serious Traveller

Para aprender línguas, você precisa de professores 
e de um treinador. Primeiro, os professores guiam-no através 
do labirinto de uma nova gramática com centenas de palavras 
desconhecidas. Mais tarde, depois de dominar o básico, o seu 
treinador ajudá-lo-á a descobrir os princípios da aprendizagem de 
línguas e a conceber uma estratégia de aprendizagem adaptada 
às suas necessidades. Nós, Patricia Bourcillier e Bernd Sebastian 
Kamps, seremos o seu treinador.

Vamos começar com um dos princípios básicos 
da aprendizagem de línguas na idade adulta: leia enquanto ouve 
e ouça enquanto lê! No Capítulo 2, explicaremos o contexto 
anatómico para esta recomendação. A sua tarefa para hoje:

• abrir www.kontinentalenglish.com/pt001 
• iniciar o áudio 
• Leia e ouça Holy Shit pelo menos três vezes
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