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Learning Portuguese is Fun’s Podcast 
Nível B1 

 
Episódio 2 – Portugal  
Transcrição do texto 
 
Olá! Bem-vindos ao segundo episódio de Learning Portuguese is Fun. Hoje, vamos falar 
um pouco sobre Portugal. 
 
Portugal é um país do sul da Europa, localizado na Península Ibérica, nas margens do 
Oceano Atlântico e faz fronteira com Espanha. O território português é constituído por 
Portugal continental e pelos arquipélagos da Madeira – duas ilhas povoadas – e dos 
Açores – nove ilhas povoadas. As maiores cidades de Portugal situam-se no litoral do 
país. 
 
Vamos agora falar da população portuguesa. Sabes quantos habitantes tem Portugal? 
Tem 10 milhões de habitantes. Como já deves provavelmente saber, a sua capital é 
Lisboa. Há cada vez mais estrangeiros a viver em Portugal, sobretudo italianos e 
franceses. Adoram a nossa comida, o clima, as praias e a gente portuguesa. O ordenado 
mínimo nacional em Portugal é, atualmente, de 665€. Em 2020, Portugal foi considerado 
o terceiro país mais seguro do mundo. 
 
A gastronomia portuguesa é muito saborosa e variada! Entre as principais 
especialidades contam-se os pastéis de nata, os queijos regionais, o bacalhau, pratos de 
carne, peixe ou marisco, bem como excelentes vinhos.  
 
O fado é um estilo musical tipicamente português. Geralmente é cantado por uma 
pessoa (fadista) acompanhada por guitarra clássica e guitarra portuguesa. Amália 
Rodrigues foi uma das mais conceituadas fadistas. 
 
A palavra “saudade” foi eleita palavra do ano em 2020. 
 
Agora uma pequena curiosidade para concluir: sabias que a livraria mais antiga do 
mundo é portuguesa? Pois é! Fica situada em Lisboa, mais concretamente no Chiado. 
 
Até breve! 
 
Questões sobre o texto: 
Indica se as seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F) 

 
1. Portugal é um país situado no norte da Europa. 
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2. Portugal tem dois arquipélagos. 
3. As maiores cidades portuguesas estão localizadas no interior do país. 
4. O arquipélago da Madeira é composto por 9 ilhas povoadas. 
5. Portugal Continental está localizado entre a Espanha e o Oceano Atlântico. 
6. Os estrangeiros gostam dos portugueses e do tempo em Portugal. 
7. A comida portuguesa é muito boa. 
8. Amália Rodrigues foi uma reputada fadista portuguesa.  
9. A livraria mais antiga do mundo é nacional. 

 
Relaciona cada palavra com o seu sinónimo/ expressão sinónima. 

 
1. localizado a. que tem população 
2. povoada b. salário 
3. provavelmente c. apetitosa 
4. sobretudo d. situado 
5. ordenado e. normalmente 
6. saborosa f. possivelmente 
7. geralmente g. principalmente 
8. conceituada h. especificamente 
9. concretamente i. reputada 

 

 
 
Palavra ou expressão do dia 
 

“Saudade” 
 
No texto, ouvimos o seguinte: a palavra “saudade” foi eleita palavra do ano em 2020. 
“Saudade” é um sentimento causado pela distância ou ausência de algo ou alguém. Tem 
origem no latim, com o significado de solidão. 
 
É uma palavra que não tem tradução literal em muitas línguas e é uma das mais 
utilizadas nas poesias de amor e nas músicas românticas da língua portuguesa. 
 
 
Correção das questões 
 
Questões sobre o texto 

1. É falso. Portugal fica localizado no sul da Europa. 
2. É verdade: a Madeira e os Açores. 
3. É falso. As maiores cidades portuguesas estão localizadas no litoral, isto é, junto 

à costa marítima. 
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4. É falso. O arquipélago da Madeira é composto por duas (2) ilhas povoadas. 
5. É verdade. Portugal está localizado na Península Ibérica, nas margens do Oceano 

Atlântico e faz fronteira com Espanha. 
6. É verdade. Adoram a nossa comida e o clima. 
7. É verdade. É muito saborosa! 
8. É verdade. A palavra “conceituada” é sinónima de “reputada”. 
9. É verdade. A livraria mais antiga do mundo é portuguesa. 

 
Relação palavra com o seu sinónimo/ expressão sinónima 
1 – d; 2 – a; 3 – f; 4 – g; 5 – b; 6 – c; 7 – e; 8 – i; 9 – h. 
 


