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SUMÁRIO 

Por que ler este livro digital? 

Você tem vontade de aprender francês, mas não sabe por onde começar? 
Ou você já começou e perdeu a motivação por algum motivo? 
Ou você está simplesmente afim de começar a estudar sozinho ou de acelerar 
o que aprende nas aulas com seu professor? 

Então este livro é para você.  

Mas se você está procurando um método milagroso, com o qual você 
aprenderia o francês sem esforço algum: este livro não é para você! 
E, para sermos bem francos: métodos milagrosos não existem, ok?  
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Por que fizemos este livro digital? 

Sim, nós sabemos que francês é uma língua difícil.  
E sabemos também - por experiência própria - que é perfeitamente possível 
para um brasileiro ficar fluente na língua.  
Mas também sabemos que a maioria das pessoas começa a estudar da forma 
errada, perde a motivação e/ou simplesmente não avança no aprendizado 
desse lindo idioma que é o francês. 

Por isso, decidimos dividir com você um passo-a-passo para começar a 
aprender a língua do jeito certo, para retomar ou continuar os estudos com 
todo vigor, rapidez e eficiência possíveis. 

E aí, pronto(a) para o ataque? 
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O que você vai encontrar neste livro digital? 

Como o título já diz: você vai descobrir 7 simples passos para acelerar o 
aprendizado de francês.  
E isso mesmo que você esteja começando do zero, e mesmo que você tenha 
perdido a motivação várias vezes e mesmo que você ache que francês é uma 
língua impossível de aprender. 

Você vai descobrir que alguns passos iniciais - antes mesmo de começar a 
estudar francês de verdade - são essenciais para manter sua motivação e 
acelerar seu aprendizado. Afinal, manter sempre o pique é muito importante 
para que todos seus esforços sejam otimizados, recompensados e gerem os 
frutos que você deseja! 
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Quem somos nós? 

Ela: Roberta. Brasileira. Morou 5 anos na 
França e, depois de superar muitas 
dificuldades, hoje fala francês fluentemente 
e é professora e tradutora de francês. 

Ele: Emil. Francês. Do norte da França, com 
muito orgulho, obrigado. Graças a ele, o 
francês de Roberta é hoje o que é. 

Nós: Juntos, vamos mostrar para você que a 
jornada do aprendizado de francês é 
possível e pode ser leve e eficiente. Basta 
você querer e seguir nossas dicas! 

Agora vamos ao que interessa: 
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“Aprender (ou falar) francês” NÃO é um objetivo. 

Determinar objetivos é parte essencial de todos os 
aspectos da vida: como você se relaciona, o que você 
quer alcançar na vida pessoal e profissional e, óbvio, 
como você aprende o francês.  

Sem um objetivo bem determinado, tudo seria caos. 
Você não teria controle das suas metas, não saberia 
nem por onde começar e ficaria sempre frustrado. 

Mas não é isso que você quer, não é? Afinal, se você 
viveu ou não esse caos, certamente quer se livrar dessa 
maldição! 

Para saber exatamente onde você quer chegar, 
controlar sua trajetória e analisar o que pode melhorar, 
você deve definir seu objetivo usando o simples 
truque “SMART”.  
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O plano de ataque infalível: o truque “SMART” 
É muito simples! 

Esse método, conhecido no mundo empresarial, pode ser genialmente usado 
no aprendizado de línguas!  

Com esse passo-a-passo que nós elaboramos especialmente para ajudar você 
a alcançar seu objetivo de falar francês, você vai conseguir reponder às 
seguintes perguntas: 

‣ O que exatamente você quer alcançar? Por quê?

‣ Como? Onde? Quando?  Com quem você buscará o resultado?

‣ Quais são as condições e os obstáculos?
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Depois de aplicado o método “SMART”, observe a grande 
diferença entre essas metas: 

1. Falar francês. 

2. Conseguir manter uma conversa de 5 minutos com um francês 
que trabalhe na mesma especialidade que eu, sobre nosso 
trabalho, na minha próxima viagem a Paris dentro de 30 dias. 
Para isso, vou aprender 10 palavras e 5 frases específicas da 
minha área de atuação todos os dias. Para atingir essa meta, 
estudarei 1h por dia, antes de sair para o trabalho. 

Muito mais fácil manter a motivação e saber quando você atingiu a 
meta no segundo caso, não é? 
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Eles NÃO vão deixar você desistir! 

Não há como negar que o ser humano é o rei da auto-
sabotagem. 
E nós apostamos que, mesmo que você tente negar, 
você sabe exatamente do que estamos falando. 

“Amanhã eu começo a ouvir os podcasts em francês, pois hoje 
estou muito cansado(a)” 
“Amanhã eu acordo mais cedo para revisar o vocabulário da 
semana, pois hoje tenho que fazer outra coisa” 
“Amanhã eu gravo minha voz repetindo uma frase em francês, 
pois hoje vou sair com os amigos” 

Parece familiar, não é?  

E é justamente para evitar esse péssimo hábito que é 
essencial que você divida o seu objetivo com “Deus e 
o mundo”. 
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Tenha certeza: as pessoas vão incentivar você, vão ficar curiosas sobre seu 
progresso e vão querer saber outros desafios que você vai encarar na 
sequência.  
Logo, você vai se sentir de fato comprometido em aprender francês. 

Ainda melhor: divida seu desafio, suas dificuldades e suas conquistas com 
quem já passou por isso ou com quem está passando por isso agora.  

Pois é. Você não é o primeiro a querer falar francês e a ver seu objetivo cada 
vez mais longe por causa das desculpas, obstáculos e preguiças que você 
mesmo(a) cria.  
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Você não vai mais se sentir sozinho(a) ou maluco(a) 
por ter decidido entrar nessa aventura e vai perceber 
que todos nós passamos por esses problemas. 

Por isso, conte para sua mãe, gato e cachorro o 
objetivo que você está querendo alcançar.  

E divida também nas redes sociais a novidade! 
Quanto mais gente apoiando você, melhor! 
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Não perca tempo! 

Publique agora no nosso grupo Facebook a meta 
que você quer alcançar! 

Assim, você vai encontrar várias pessoas para encarar 
esse desafio com você! 

E nós vamos dar uma forcinha para você chegar lá!

https://www.facebook.com/afrancesados/
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Tire TODAS as pedras do caminho! 

Você já percebeu que certos obstáculos sempre se 
repetem? 
Você já percebeu que muitas vezes, mesmo que você 
tente, você sempre acaba deixando o francês para 
“amanhã”? 
Você já percebeu que a culpa disso tudo é sempre 
“dos outros”? 

Pois é. Mesmo que você acredite que não, você é 
vítima da famosa auto-sabotagem de que falamos. 

Então, você já sabe que pode contar com muitas 
pessoas para incentivar você a chegar ao seu objetivo. 
Mas agora é hora de buscar apoio de quem você mais 
precisa: você mesmo! 
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Para isso, você precisa: 
1. Identificar e anotar quais são os obstáculos que sempre aparecem; 
2. Definir quais são as possíveis soluções (veja os exemplos abaixo); 
3. Revisar todos os dias o que você anotou e passar por cima das dificuldades 

que voltarem a aparecer. 

Então, aqui vai uma listinha dos principais obstáculos e suas possíveis soluções  
no aprendizado de uma língua: 

‣ Procrastinação ➠ simplesmente COMECE a estudar, nem que seja só 5 
minutos por dia. Se o motivo da procrastinação for autêntico (ou seja, você 
não tem nenhuma opção a não ser adiar os estudos de francês), então aceite-
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o, sem se julgar ou se lamentar. Se ele for recorrente, use-o quando for 
determinar seu objetivo (passo 1 acima).   

Ex. Não tenho tempo hoje, mas começarei amanhã. Você tem certeza que não tem nem 5 minutos 
por dia? E aquele momento que você está tomando café da manhã sozinho(a)? Vendo a vida 
alheia no Instagram ou fofocas no Facebook? No trânsito gritando com os motoristas?  

Sim, esse tempo pode ser usado para aprender francês!  

Ponha um áudio no carro, assista a um vídeo de francês (pode até ser no Instagram ou no Face) 
ou leia uma notícia rápida em francês: isso já é um tempo usado para chegar onde você quer! 

‣ Falta de confiança ➠ Você se compara com os outros? Você acha que 
aprender francês é coisa para quem tem o dom da língua? Você não se sente 
capaz? Talvez seja a hora de aceitar que a jornada de aprendizado de uma 
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língua é vivida de forma diferente por cada um. Cada pessoa se desenvolve 
em um ritmo diferente: aceite o seu! Afinal, seu objetivo não deve ser falar 
igual a fulano, escrever igual a sicrano ou se comunicar como beltrano. Então, 
compare-se com o melhor que VOCÊ acha que pode fazer e vai com tudo! 

‣ Frustração e sensação de que não está progredindo ➠ Se isso estiver 
acontecendo, talvez você não tenha determinado seu objetivo SMART de 
forma realista. Sim, talvez ele tenha sido ambicioso ou fácil demais para seu 
nível. Por isso, sugerimos que você volte agora mesmo para o passo 1 e 
analise atentamente se há algo que você possa adaptar para superar esse 
obstáculo. 
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‣ Tédio ➠ Que tal avaliar se o método que você está usando é realmente o que 
você precisa, quer e gosta? Muitos esquecem que, ainda que alguns 
métodos deem mais resultados que outros, nem sempre são esses que irão 
motivar você. Logo, o ideal é combinar um método rápido e eficaz com o 
que você gosta. Assim você vai otimizar seu aprendizado ao máximo! Por 
isso, tente descobrir o que você acha mais estimulante ao aprender francês: 
ouvir áudios, ver filmes, ler notícias, ler um livro, sair falando por aí? Daí foque 
um pouco mais nessa atividade! Desse jeito você vai encarar com mais leveza 
aquelas partes do aprendizado que não lhe empolgam tanto assim! 
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“A disciplina é a mãe do sucesso” 

Você leu em algum lugar que existe um método 
milagroso que vai fazer você ficar fluente em francês 
da noite para o dia sem qualquer esforço?  
Balela! 

Muito pelo contrário, aprender francês depende 
somente de você! 

Pense que o francês é como a musculação, o yoga ou o 
esporte que você pratica. É certeza que você nunca vai 
ficar musculoso(a) ou fazer as posturas de equilíbrio 
sem treinar, não é? Pois é, ficar sentado esperando um 
milagre divino não dá resultado algum!  

Por isso, tenha disciplina, acredite em você e se 
esforce ao máximo! Com certeza você vai chegar lá! 
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Mergulhe de cabeça no francês! 

Uma vez por semana? Duas vezes? Três? Não! 

Se você quer acelerar seu aprendizado, consolidar o 
francês na cachola e começar a falar de uma vez por 
todas, você deve ter contato com a língua todos os 
dias. É isso mesmo que você leu: TODOS OS DIAS! 

E não se engane: isso é 100% possível, ainda que 
você pense que não tem tempo!  

Sabe como? Tente usar aqueles minutos que você 
acha que são perdidos no seu dia para estudar 
francês, como quando você faz a fila do banco, espera 
o táxi/ônibus ou dirige.  

E por que isso é importante? Porque assim você vai 
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criar o hábito de ter o francês no seu dia-a-dia, vai aprender de forma passiva 
e vai ter muito mais tempo de contato com a língua! Imagine só 1 hora a mais 
de francês por dia sem aulas e sem estudar gramática? 
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Mas como colocar isso em prática? 
‣ Mude a língua do seu celular, tablet e computador para o francês: você vai continuar sabendo por intuição como usá-los, e 

vai ter contato constante com o francês e isso sem muito esforço! 
‣ Ouça música francesa ou podcasts (ou o CD do seu livro) no carro enquanto dirige para o trabalho;  
‣ Leia um parágrafo de um livro (que seja adaptado para seu nível, claro!) antes de dormir;  
‣ Leia notícias em francês, ao invés de lê-las em português (essa dica é para os mais avançados);  
‣ Se achar os jornais muito complicados para seu nível, escolha um blog em francês sobre algo que você curte e leia os posts. 

A linguagem de blog é geralmente mais simples, direta e coloquial; 
‣ Procure no dicionário palavras, frases e expressões que você usa no dia-a-dia;  
‣ Pense em francês. Por exemplo, quando bater a fome, repita mentalmente “j’ai faim”. Busque novas frases para repetir 

mentalmente todos os dias. E a cada dia repita as frases dos dias anteriores e acrescente as novas daquele dia. Você vai ver 
que seu vocabulário vai aumentar numa rapidez impressionante, que você vai sedimentar o que foi aprendido e que você 
vai se sentir cada dia mais à vontade com o francês! 
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Comece por onde você já sabe: “verdadeiros 
amigos”. 

É verdade que o francês não é uma língua lá muito fácil, 
mas nós brasileiros temos uma super vantagem em 
nosso favor: o francês é uma língua latina como o 
português e por isso há muito vocabulário similar! 

Se você focar no que você já entende naturalmente por 
saber falar português, aprender francês vai ser muito 
mais fácil, rápido e  simples! 

Portanto, para manter sua motivação, confiança e 
desempenho, uma boa estratégia é aprender alguns 
cognatos (palavras que tem a mesma origem e que são 
parecidas na escrita).  

O ideal é que você comece a aprender palavras 
similares úteis para seu objetivo, assim você pode usá-
las e consolidar rapidamente o que aprendeu! 
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Que tal fazermos um teste?  
Você consegue adivinhar o que significam essas palavras? 
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‣ Onze 
‣ Verbe 
‣ Information 
‣ Téléphone 
‣ Fantastique 
‣ Homme 
‣ Commencer 

Respostas: 
‣ Onze 
‣ Verbo 
‣ Informação 
‣ Telefone 
‣ Fantástico 
‣ Homem 
‣ Começar 

Você conseguiu adivinhar quase todas não é? :)
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É claro que você não vai ficar fluente só conhecendo alguns cognatos (ou até 
todos, se você tiver uma memória de elefante), mas você vai aumentar seu 
vocabulário extremamente rápido e sem muito esforço ou enrolação.  

Depois de identificar alguns “amigos” para acelerar sua comunicação, é a vez 
de aprender a pronúncia em francês, que é sempre bem diferente da do 
português! (veja nossas dicas de pronúncia na próxima página!) 

Mas atenção! É importante conhecer também os “falsos amigos” para não falar 
coisas sem sentido! 
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Ouse fazer o famoso “biquinho francês”! 

Todos falam que a parte mais difícil, complicada e 
chata do francês é a pronúncia.  

Pode até ser… Mas não podemos negar que é a 
pronúncia também o que há de mais bonito, 
charmoso e apaixonante nessa língua!  

E não vamos mentir para você e dizer que tem uma 
receita milagrosa com a qual você vai aprender a 
pronunciar tudo perfeitinho do dia para a noite. Não 
mesmo!  
Uma boa pronúncia é fruto de muita prática e para 
ajudar você nessa jornada e facilitar sua vida, nós 
preparamos um esqueminha dos fonemas basicões 
da língua francesa! 
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VOGAIS: SONS SIMILARES AOS QUE TEMOS NO PORTUGUÊS 

O som em português: Exemplos de palavras com essa pronúncia em francês: 
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A Ex: table (mesa), visage (rosto), plage (praia). 
Finja que as palavras são em português, mas não pronuncie o “e” do final!

Ê Ex: été (verão), musée (museu) nager (nadar), parlez (fale), paquet (pacote), pied (pé), clef (chave). 
“É”,  “ÉE” “ER”, “EZ”, “ET”, “ED”, “EF” têm som de ê fechado. Finja que as letras finais não existem!

É
Ex: veste (casaco), mère (mãe), fête (festa), seize (dezesseis), mais (mas), paix (paz). 

O som do “e” entre duas consoantes, È, Ê, EI, AI(S) e AIX são de é aberto.  
Mas em algumas regiões da França, às vezes o EI e o AI são pronunciados como ê fechado! :)

I
Ex: il (ele), pipi (xixi), vie (vida), type (tipo). 

O som do “i”, “ie” e “y” são iguaizinhos ao “i” brasileiro.  
Fácil, não é? :)
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Ó
Ex: port (porto), chlore (cloro), dormir (dormir), botte (bota), école (escola). 

O som do ó aberto é pronunciado quando o “o” está antes de duas consoantes ou, quando não tem 
acento, quando está antes das letras “r” e “l”.

ô
Ex: hôpital (hospital) autre (outro), eau (água), rose (rosa), dos (costas), haut (alto), crapaud (sapo). 

O som do ô fechado está geralmente no final das palavras (inclusive quando há consoantes mudas como s, t e d no 
final da palavra). E o conjunto de letras “au” e “eau” sempre tem esse som, assim como seus plurais “aux” e “eaux”!

on
Ex: bon (bom), nombre (número), honte (vergonha), partons (partimos), iront (-eles- vão), rond (redondo). 

Facinho, esse é o som “on”, tal como falamos em português. Além do “on”, “om” e “hon”, também se pronuncia “on” 
quando as letras “on” estão seguidas de consoantes mudas como s, t e d (veja as últimas palavras acima).

U 
(aberto)

UÁ Ex: moi (mim), soie (seda), toit (teto), voix (voz), (je) crois (-eu- creio). 
Dica: fale “uá” em português rapidamente. É sempre esse som que você deve pronunciar quando ler as letras “oi” 

juntas, inclusive quando seguidas de “e” e de consoantes mudas como “x”, “t” e “s” (veja os exemplos acima).

Ex: fou (louco), roue (roda), coût (custo), tout (tudo), nous (nós), choux (couve), beaucoup (muito). 
O som “u” (igual ao “u” que falamos em português) é ouvido sempre que lemos as letras “ou” juntas, e quando elas 

são seguidas de consoantes mudas no final da palavra (veja os exemplos acima).
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EU 
(fechado)

Ex: bleu (azul), le (artigo definido “o”), jeu (jogo). 
Dica: para pronunciar esse fonema, faça o biquinho para falar “U” e diga “Ê”.

Ex: fleur (flor), coeur (coração), beurre (manteiga). 
Dica: para pronunciar esse fonema, faça a boca para falar “Ó” e diga “É”.EU 

 ÃN 
(mais grave)

Ex: France (França), dent (dente), temps (tempo), chambre (quarto). 
O som de “an”, “am”, “en” e “em” é sempre “ãn”, só que menos nasal e mais grave que em português. Nos 

exemplos acima, “ent” e “emps” também têm essa pronúncia, pois as consoantes finais são mudas!

http://afrancesados.com


CONSOANTES : SONS SIMILARES AOS QUE TEMOS NO PORTUGUÊS 

Boas notícias! 
A maior parte dos sons de consoantes em francês são pronunciadas igual como 
os pronunciamos em português! 

Assim, os sons das letras B (noble - nobre); C (col - gola; qui - quem); CH (cheval - 
cavalo); D (danse - dança); F (fou - louco; phrase - frase); G (guide - guia); H (homme - 
homem); J (jambe - perna; gorge - garganta); L (lune - lua); M (musique - música); N (nuit 
- noite); P (patrie - pátria), S (serveur - garçom; cerf - cervo; français - francês; tresse - 
trança; information - informação; piscine - piscina); T (terre - terra; thé - chá), V (vrai - 
verdade; wagon - vagão); “X” (taxi - taxi); Z (zoo - zoológico; poison - veneno); e NH (o 
“gn” em francês tem som do “nh” do português, mas o “n” é pronunciado um pouco 
mais forte (gagner - ganhar; ligne - linha). 
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  R 
(gutural)

Ex: France (França), riz (arroz), treize (treze). 
Dica para pronunciar o tão temido “rrr” francês: você sabe gargarejar?  

Pois bem, gargareje muitas vezes e depois teste fazer a mesma coisa mas sem água! 

X
Ex: xénophobe (xenófobo), Xavier (nome próprio), exactement (exatamente) 

Então, o “X” às vezes é pronunciado diferente do “x” de “taxi” e é falado com “gz”. Assim. “xénophobe” 
se pronuncia mais ou menos assim: “gzênôfób”.

Agora, que tal ver este vídeo com nossas dicas de pronúncia? 

Vídeo em breve no Youtube! 

http://afrancesados.com
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E aí? Decidiu levar a sério os estudos de francês? 
Que tal seguir a gente nas redes sociais para acelerar esse 

aprendizado? 

Queremos sua opinião! 
Gostou do guia? 

Mande um e-mail para a gente no contato@afrancesados.com 

@afrancesados@afrancesadosAfrancesados OsAfrancesados

https://www.instagram.com/afrancesados/
https://www.youtube.com/channel/UCr_-2oO5EJESrZFJ7ZpxFYQ?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/afrancesados/
https://www.facebook.com/afrancesados/
http://afrancesados.com
https://www.youtube.com/channel/UCr_-2oO5EJESrZFJ7ZpxFYQ?sub_confirmation=1
https://twitter.com/OsAfrancesados
https://www.facebook.com/afrancesados/
https://twitter.com/OsAfrancesados
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VOCÊ NOS AJUDA A ESPALHAR 
ESSAS DICAS? 

Muito obrigado! -AFRANCESADOS.COM 

“Acabo de baixar o guia Afrancesados para acelerar meu 
francês ” 

Tweetar :)Compartilhar no Face :)

https://twitter.com/intent/tweet?text=Acabo%20de%20baixar%20o%20guia%20afrancesados%20para%20acelerar%20meu%20franc%C3%AAs.%20https://afrancesados.gr8.com
http://AFRANCESADOS.COM
http://afrancesados.com
http://www.facebook.com/sharer.php?title=Acabo%20de%20baixar%20o%20guia%20afrancesados%20para%20acelerar%20meu%20franc%C3%AAs.&u=https://afrancesados.gr8.com
http://AFRANCESADOS.COM
http://www.facebook.com/sharer.php?title=Acabo%20de%20baixar%20o%20guia%20afrancesados%20para%20acelerar%20meu%20franc%C3%AAs.&u=https://afrancesados.gr8.com
https://twitter.com/intent/tweet?text=Acabo%20de%20baixar%20o%20guia%20afrancesados%20para%20acelerar%20meu%20franc%C3%AAs.%20https://afrancesados.gr8.com

