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Curso de português 3  
Para evitar confusiones usaremos la letra cursiva cuando el texto esté en español e em itálica em português. 
Entre las fotocopias que podéis consultar hay un apéndice gramatical en páginas amarillas. 
Los asteriscos numerados remiten a explicaciones que aparecerán en el Apéndice gramatical y que constituirán 
un complemento a las fotocopias entregadas con el mismo. 

1. Apresentar-se. Cumplimentar.Despedir-se. 
1.1. Formas de tratamento. 
1.2. Interrogações. 
1.3. Afirmações, negações. 
1.4. Acentos. Til. Crase.  
1.5. Falsos amigos: Identificación. 

2. Falar sobre a profissão, a casa e a família. 
2.1. Hábitos e costumes. 
2.2. Expressão da possessão. 
2.3. Falsos amigos: Enseñanza. Trabajo. Profesiones. 

 
3. Números. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

3.1. Moradas.Abreviaturas. 
3.1.1. A minha casa. https://youtu.be/Ca7Lrjmpi-g  
3.1.2. Abreviaturas: 

 
símbolo, 
abreviatura, 
numerais 

palabras correspondentes símbolo, 
abreviatur
a, 
numerais 

palabras correspondentes 

Ap. 
@ 
Av. 
Dto. 
D. 
Dr./ Dra. 
Esq. 
Fr. 
hab. 
Lg. 
9º 

apartamento 
arroba 
avenida 
direito 
dom 
doutor / doutora 
esquerda 
frente 
habitação 
largo (plaza) 
nono (noveno) 

. 
Pr. 
1º 
R/C 
R. 
S. 
Sto. 
7º 
3º 
Tras. 
Trav. 

ponto 
praça 
primeiro 
rés do chão (planta baja) 
rua 
são 
santo 
sétimo 
terceiro 
traseiras 
travessa 

 

https://youtu.be/Ca7Lrjmpi-g
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3.2. Horas. Datas. Localizar no tempo. 
3.2.1. Horas.  

 
Las doce de la mañana se dice 
“meio-dia”; 
las doce de la noche 
“meia-noite”. 
 
Así las 12:15 
meio-dia e um quarto, 
y las 23:25 
meia-noite e 25, por ejemplo. 

 
3.2.2. Datas. Localizar no tempo. Preposições de tempo. (Ver también punto 2.1.6) 

 
_________________________________ 
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prep. “a”: 
● datas com dia do mês: Faço anos a 21 de julho. 
● dias da semana ação habitual: Ao(s)*1 sábados jantam*2 sempre fora. 

*1 contrações de prep + artigos  //   *2 o final nasal 

● horas: Almoçamos ao meio-dia (12:00h.).  
As aulas começam às 9:00h. 

● partes do dia: Telefona-me à noite. 
À tarde nunca estou em casa. 

prep. “de”: 
● datas: Ele nasceu no dia 20 de fevereiro de 1990. 
● de...a: Têm aulas das oito ao meio-dia. 
● partes do dia: De manhã estão na oficina.  

prep. “em”: 
● datas com la palavra “dia”: Faço anos no dia 21 de julho. 
● dias da semana ação pontual: No sábado vamos jantar fora. 
● épocas festivas: No Natal e na Páscoa vêm sempre a Portugal. 
● estações do ano: No inverno chove muito. 
● meses, anos, séculos: O exame é em julho. Cheguei ao Portugal em 1992. A 

Madeira foi descoberta no século XV. 
prep. “para”: 

● localização temporal: Preciso da carta para as 16h00. 
Eles chegam para a semana. 

● horas: São dez para as cinco (16h50). 
prep. “por”: 

● tempo aproximado: O concerto deve acabar pelas dez da noite. 
● período de tempo: Podes ficar com o livro por uma semana. 

Empresto-lhe o dinheiro por uns dias. 
3.3. Signos de pontuação. 
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3.4. Soletrar. Sons e letras. Pronúncia.

 
4. Falar sobre alimentos e hábitos alimentares.  28, 29, 30, 31, 33 

4.1. Refeições. Encomendar refeições. 

 
4.2. Expressões de hábito.  
Costumar se usa como nuestro verbo soler.  
Normalmente Normalmente 
Com freqüência Con frecuencia 
A miúde A menudo 
Às vezes A veces 
Raras vezes Raramente 
Não muito No mucho 
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4.3. Falsos amigos:  

4.3.1. Comercio. 
 

português español português español 

balcão mostrador promoções ofertas 

bicha / fila cola fila retrosaria mercería 

cartão tarjeta saco bolsa 

empregado (de mesa, 
de balcão) 

camarero saldos rebajas 

empregado de loja dependiente talhante carnicero 

feira (mercado) mercadillo talho carnicería 

feira (de exposições) feria (de exposiciones) venda venta 

freguês cliente bilhete entrada (de 
espectáculo) 

gorjeta propina bolsa beca 

loja tienda carniceiro sanguinario 

mercearia tienda de comestibles cola pegamento 

montra escaparate mostrador esfera de reloj 

nota billete (dinero) paquete transatlántico 

oferecer regalar propina tasa de matrícula 

oferta regalo regalo deleite 

pacote paquete tenda (de campismo) tienda  

pagamento pago   

 
 

português español português español 

o botequim taberna o orçamento presupuesto 

o brinde regalo promocional a pechincha ganga 

caixa (empregado) cajero (trabajador) a prateleira estante, anaquel 

a caixa caja (de comercio) trocar cambiar, sustituir 

cambiar cambiar moneda competência capacidad 

a concorrência la competencia desenvolver desarrollar 
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a encomenda postal paquete postal envolver rodear, abarcar 

o escaparate mueble expositor estafar-se cansarse 

a importância cuantía, importe ganga tejido vaquero 

investir invertir a ganância codicia, ambición 

a massa la pasta, el dinero inverter invertir, cambiar de 
posición 

mudar cambiar, ser otra cosa a pasta carpeta 

o multibanco / caixa 
automática 

cajero automático o pressuposto suposición, conjetura 

 
4.3.2.  Alimentación. 

 

português español português español 

o almoço comida, almuerzo o presunto jamón 

o azeite aceite de oliva o queijo queso 

a batata patata o refrigerante refresco 

a batata-doce un boniato a salada ensalada 

a bolacha una galleta salgado,a salado,a 

o bolo un pastel a salsa perejil 

o colorau pimentón a sandes bocadillo 

o doce un dulce a sobremesa el postre 

o fiambre jamón york temperar aliñar 

o lanche merienda aceite aceptado 

os legumes verduras alinhar alinear 

as leguminosas legumbres bocado 
bocadinho 

rato, momento 
momentito 

o molho la salsa 

o óleo aceite (de semillas) a cena la escena 

o pequeño-almoço desayuno a galheta bofetada 

o pimento pimiento o queixo barbilla 

o polvo pulpo verdura verdor 
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português español português español 

a amêijoa almeja a lentilha lenteja 

a ameixa ciruela a manteiga mantequilla 

a anchova anchoa, boquerón a massa (esparguete, 
macarrão…) 

pasta (espaguetis, 
macarrones…) 

a banha grasa, manteca o panado empanado 

a meia de leite café con leche en taza 
mediana 

o rebuçado caramelo 

a bica café solo en taza 
pequeña 

torrada 
com manteiga e doce 
de frutas 

tostada  
con mantequilla y 
mermelada 

o carioca de café café poco cargado en 
taza pequeña 

a ceia cena (ya tarde) tosta-mista sándwich de jamón y 
queso 

o doce de frutas mermelada a graça 
engraçado 

la gracia 
gracioso 

a ementa el menú a graxa betún 

espremer exprimir exprimir expresar 

feijão judía (verde…) judia natural de Judea 

o fino, a imperial caña (de cerveza) a pasta carpeta 

o galão café con leche en 
vaso 

sandia 
(fem. de sandeu) 

necia 

a gordura grasa a seta flecha 

o grão(-de-bico) garbanzo   

o jantar la cena 

 
 

português español português español 

o cacho racimo marmelada dulce de membrillo 

o camarão gamba panar empanar 

o camarão grande langostino papa papilla 

o camarão pequeno camarón peixe-espada pez sable 
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o caril curri pudim flan flan 

costeleta chuleta agrião berro 

enchido embutido, chacina berro grito 

espadarte pez espada chacina matanza 

a forma 
pão de forma 

el molde 
pan de molde 

colar pegar 

a lagostim cigala embutido encastrado, encajado 

o louro laurel empanar empañar 

malagueta guindilla estofado acolchado 

o mamão papaya molde plantilla, patrón 

a manga mango   
5. Transportes. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 78 

5.1. Indicar o percurso. Pedir e dar direções. 
5.2. Falsos amigos: Viajes. Transportes. 

6. Tempos livres. 40, 41, 42, 43, 44, 17 
6.1. Convidar. Marcar encontros, combinar. 
6.2. Lazeres, tempos livres. 

7. Pedir e dar informações sobre produtos. 45, 46 47, 48, 49 
7.1. Localizar no espaço. 
7.2. Descrever objetos. 
7.3. Falsos amigos: Vestuario. 

8. Tipos de habitação. Zonas da cidade. Falsos amigos: Vivienda. Lugares. 50, 51, 52, 53 
9.  Falar sobre viagens e tipos de alojamento. 54, 55, 56, 57, 58 

10. A saúde. 59, 60 61, 62, 24, 27 
10.1. Descrever estados físicos e psicológicos. 
10.2. Medicamentos. 
10.3. Falsos amigos: Cuerpo humano. Salud. 

11. Contar alguma coisa a alguém. 63, 64, 65, 66, 67, 32, 58, 63, 73 
11.1. Relatar e reagir a acontecimentos da vida quotidiana. 
11.2. Contar experiências passadas. 
11.3. Localizar no tempo. 
11.4. Falar do tempo. 68 

12. Fazer planos. 68, 69, 70, 71, 22, 48 
12.1. Expressar gostos e opiniões. 
12.2. Fazer previsões. Falar de projetos. 
12.3. Expressar desejo e dúvida. 
12.4. Expressar obrigação. sugerir. 

13. Votos. Felicitar. Agradecer. Pedir desculpas. Contactos sociais formales. 72, 73, 74, 75 
14. Reclamações. Reparações. 76, 77, 78, 79 
15. Deixar e transmitir mensagens. 80, 81, 82, 83, 37 

15.1. Falar ao telefone. O telemóvel. 
15.2. Transmitir indiretamente um enunciado. 
15.3. Cartas, e-mails. 
15.4. Nos correios. 

16. Conectores. 
16.1. Falsos amigos: Conectores. 

17. Identificar e distinguir sons. 
18. Falsos amigos: 

18.1. Vida animal. Naturaleza. 
18.2. Valoración. Calificativos. 
18.3. Acciones. 

19. Lisboa. Portugal. História e atualidade.  12, 43, 53 
20. Apêndice gramatical. 


