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Les 1 Hoe heet je?

1 les (de) lição
2 hoe como
3 heet (heten) te chamas
4 je tu
5 hallo olá
6 ik eu
7 ben sou
8 mijn meu
9 naam (de) nome
10 is é
11 de a
12 docent (de) professora
13 wie quem
14 jij tu
15 wat qual
16 je teu
17 dag olá
18 mevrouw (de) senhora
19 uit de
20 welk qual
21 land (het) país
22 kom (komen) vens
23 zegt (zeggen) diz
24 u senhora
25 waar onde
26 vandaan de
27 Frankrijk França
28 en e
29 meneer senhor
30 uw seu
31 komt (komen) vem
32 China China
33 woont (wonen) mora
34 in em
35 welke (welk) qual
36 stad (de) cidade
37 woon (wonen) moro
38 nu agora
39 Den Haag Haia
40 straat (de) rua
41 het o
42 centrum (het) centro
43 op no
44 nummer (het) número
45 telefoonnummer (het) número de telefone
46 ook também
47 nee não
48 dichtbij perto
49 haar seu
50 achternaam (de) sobrenome
51 zij ela
52 Nederland Países Baixos
53 niet não
54 hij ele
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Les 2 Uit welk land kom je?

55 voornaam (de) prenome
56 adres (het) endereço
57 postcode (de) código postal
58 plaats (de) lugar
59 telefoon (de) telefone
60 mobiel telemóvel
61 werk (het) trabalho
62 Engeland Inglaterra
63 heb (hebben) tenho
64 Engelse inglesa
65 Nederlandse (Nederlands) holandesa
66 nationaliteit (de) nacionalidade
67 lang tempo
68 hier aqui
69 zes seis
70 jaar (de) anos
71 leeftijd (de) idade
72 wanneer quando
73 ben -
74 geboren nasceste
75 maart março
76 alleen sozinha
77 bij com
78 vrienden (de vriend) amigos
79 of ou
80 familie (de) família
81 getrouwd (trouwen) casada
82 met com
83 een um
84 Nederlander (de) holandês
85 zijn seu
86 we nós
87 wonen moramos
88 jullie vocês
89 huis (het) casa
90 buiten fora
91 hebben têm
92 kinderen (het kind) filhos
93 ja sim
94 twee dois
95 jongen (de) menino
96 van de
97 drie três
98 meisje (het) menina
99 vijf cinco
100 maanden (de maand) meses
101 ze eles
102 heten chamam-se
103 ze ela
104 man (de) marido
105 zoon (de) filho
106 dochter (de) filha
107 hun sua/seu
108 moeder (de) mãe
109 vader (de) pai
110 heeft (hebben) tem
111 geen nenhum
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Les 3 Welke dag is het vandaag?

112 dag (de) dia
113 het -
114 vandaag hoje
115 dinsdag (de) terça-feira
116 gisteren ontem
117 was foi
118 maandag (de) segunda-feira
119 morgen amanhã
120 woensdag (de) quarta-feira
121 na depois
122 volgen seguem
123 donderdag (de) quinta-feira
124 vrijdag (de) sexta-feira
125 laatste últimos
126 dagen (de dag) dias
127 week (de) semana
128 zijn são
129 zaterdag (de) sábado
130 zondag (de) domingo
131 dan então
132 weekend (het) fim de semana
133 werken trabalham
134 meeste a maioria
135 mensen pessoas
136 van de
137 tot en met a
138 vrij livres
139 meestal na maioria das vezes
140 gaan vamos
141 naar a
142 tijd (de) tempo
143 om para
144 te -
145 boodschappen compras
146 doen fazer
147 andere (ander) outras
148 leuke (leuk) legais
149 dingen (het ding) coisas
150 bijvoorbeeld por exemplo
151 Nederlands neerlandês
152 leren aprender
153 winkels (de winkel) lojas
154 open abertas
155 veel muitas
156 maandagmorgen segunda-feira pela manhã
157 dicht fechadas
158 die que
159 winkel (de) loja
160 dus geralmente
161 scholen (de school) escolas
162 alle todas as
163 twaalf doze
164 woensdagmiddag (de) quarta-feira à tarde
165 weken (de week) semanas
166 zomer (de) verão
167 dat isso
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Les 4 De Nederlandse les

168 talen (de taal) línguas
169 spreek (spreken) falas
170 Engels inglês
171 Frans francês
172 beetje um pouco
173 maar mas
174 spreken falamos
175 waarom por que
176 leer (leren) aprendes
177 doe (doen) fazes
178 deze este
179 cursus (de) curso
180 belangrijk importante
181 wil (willen) quero
182 studeren estudar
183 moeilijke (moeilijk) difícil
184 taal (de) língua
185 moeilijk difícil
186 makkelijke (makkelijk) fácil
187 spreekt fala
188 langzaam devagar
189 duidelijk claro
190 makkelijk fácil
191 al já
192 goed bem
193 luister (luisteren) ouço
194 teksten (de tekst) textos
195 groene (groen) verde
196 boek (het) livro
197 heb (hebben) tens
198 hoeveel quantas
199 keer (de) vezes
200 per por
201 vier quatro
202 elke (elk) todo
203 behalve exceto
204 rooster (het) grade de horário
205 zit (zitten) estou
206 groep (de) grupo
207 begint (beginnen) começa
208 ’s ochtends de manhã
209 om às
210 negen nove
211 tot até
212 uur (het) hora
213 ’s middags à tarde
214 één uma
215 duurt (duren) dura
216 tien dez
217 wij nós
218 lessen (de les) aulas
219 ’s avonds à noite
220 voor para
221 volgende seguinte
222 soms às vezes
223 iedereen todo mundo
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Les 5 Mijn dag

224 laat horas
225 wakker acordado
226 altijd sempre
227 eet (eten) como
228 brood (het) pão
229 drink (drinken) bebo
230 thee (de) chá
231 zo tão
232 vroeg cedo
233 moet (moeten) tenho que
234 half meia
235 lange (lang) longa
236 reis (de) viagem
237 daarom por isso
238 ga (gaan) vou
239 met de
240 fiets (de) bicicleta
241 reis (reizen) viajas
242 bus (de) autocarro
243 kwart quarto de hora
244 voor antes
245 zeven sete
246 station (het) estação
247 komt … aan (aankomen) chega
248 acht oito
249 officiële (officieel) oficial
250 op tijd no horário
251 te demais
252 toen então
253 trein (de) comboio
254 gemist (missen) perdi
255 mis (missen) perco
256 hem o
257 want pois
258 vertrekt (vertrekken) parte
259 kwartier (het) quarto de hora
260 vijftien quinze
261 minuten (de minuut) minutos
262 die neste
263 lees (lezen) leio
264 krant (de) jornal
265 werk (werken) trabalhas
266 weer novamente
267 verschilt (verschillen) varia
268 werkte (werken) trabalhei
269 over depois
270 thuis em casa
271 eten comemos
272 kijk (kijken) assisto (a)
273 televisie (de) televisão
274 daarna depois
275 huiswerk (het) lição de casa
276 stop paro
277 bijna quase
278 afgelopen terminado
279 druk muita ocupação
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Les 6 Boodschappen doen

280 doe (doen) fazes
281 supermarkt (de) supermercado
282 koop (kopen) compro
283 alles tudo
284 hele (heel) toda (a)
285 heb … nodig (nodig hebben) necessito
286 maak (maken) faço
287 lijstje (het) listinha
288 daar lá
289 staat (staan) está
290 melk (de) leite
291 aardappelen batatas
292 fruit (het) fruta
293 weet (weten) sei
294 iets algo
295 o oh
296 zie (zien) vejo
297 iemand alguém
298 kan (kunnen) pode
299 helpen ajudar
300 mag (mogen) posso
301 wat alguma coisa
302 vragen perguntar
303 nergens em nenhum lugar
304 vind (vinden) encontro
305 links à esquerda
306 rechts à direita
307 loop (lopen) caminho
308 wel bem
309 even por um instante
310 loop … mee (meelopen) acompanho
311 geloof (geloven) acredito
312 dat que
313 koffie (de) café
314 meer mais
315 halen levar
316 betalen pagar
317 pak (het) pacote
318 gratis grátis
319 als quando
320 kassa (de) caixa
321 aan na
322 goedemiddag boa tarde
323 tot ziens até logo
324 fijn bom
325 gesprek (het) conversa
326 markt (de) feira
327 groente (de) verdura
328 kopen comprar
329 verschil (het) diferença
330 tussen entre
331 producten (het product) produtos
332 goedkoop baratos
333 goedkoper mais barato
334 dan do que
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Les 7 Stap voor stap leren

335 stap voor stap passo a passo
336 werkt (werken) funciona
337 Delftse de Delft
338 methode (de) método
339 uit je hoofd de memória
340 hoofd (het) cabeça
341 tekst (de) texto
342 verstaan entender
343 begrijpen compreender
344 zonder sem
345 hulp (de) ajuda
346 kost (kosten) custa
347 stappen (de stap) passos
348 online online
349 menu (het) menu do computador
350 begint (beginnen) começa
351 kijkt (kijken) vês
352 luistert (luisteren) escutas
353 zin (de) frase
354 eind (het) fim
355 pauze (de) pausa
356 woorden (het woord) palavras
357 zoek … op (opzoeken) procuras
358 wat o que
359 betekenen significam
360 begrijpt (begrijpen) compreendes
361 snel rápido
362 versta (verstaan) entende
363 paar algumas
364 uitspraak (de) pronúncia
365 zo assim
366 luisteren escutar
367 lezen ler
368 nazeggen repetir
369 kunt (kunnen) pode
370 opzoeken procurar
371 begrijp (begrijpen) entendo
372 eerst primeiro
373 oefen (oefenen) exercito
374 krijg (krijgen) recebe
375 antwoord (het) resposta
376 vraag (de) pergunta
377 ken (kennen) conheço
378 toets (de) teste
379 luistertoets (de) teste de audição
380 resultaat (het) resultado
381 meer mais
382 gaten (het gat) lacunas
383 controle (de) controle
384 hardop em voz alta
385 schrijf (schrijven) escreve
386 later mais tarde
387 herhalen repetir
388 oefening (de) exercício
389 alleen somente
390 kent (kennen) conhece
391 nog ainda
392 vragen (de vraag) perguntas
393 praten falar
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Les 8 Eet smakelijk!

394 eet smakelijk delicioso
395 maaltijd (de) refeição
396 anders diferente
397 zeker certamente
398 vroeger no passado
399 omdat porque
400 ongeveer mais ou menos
401 hetzelfde o mesmo
402 at (eten) comia
403 wereld (de) mundo
404 aantal (het) quantidade
405 maaltijden (de maaltijd) refeições
406 eerste primeira
407 ontbijt (het) pequeno almoço
408 Nederlanders (de Nederlander) holandeses
409 kaas (de) queijo
410 drinken bebem
411 vriend (de) namorado
412 neemt (nemen) toma
413 kop (de) chávena
414 zwarte (zwart) preto
415 gezond saudável
416 krijgt (krijgen) obtém
417 genoeg suficiente
418 energie (de) energia
419 denk (denken) penso
420 tweede segunda
421 vlees (het) carne
422 vaak frequentemente
423 daarbij junto
424 warms (warm) quente
425 soep (de) sopa
426 er -
427 eten (het) comida
428 weinig pouco
429 derde terceira
430 belangrijkste mais importante
431 ons nós
432 avondeten (het) jantar
433 warme (warm) quente
434 aten (eten) comíamos
435 vooral especialmente
436 vis (de) peixe
437 kip (de) frango
438 pasta (de) massa
439 rijst (de) arroz
440 daar…bij junto
441 water (het) água
442 maar somente
443 verbaast (verbazen) surpreende
444 me me
445 misschien talvez
446 typisch típico
447 vertel (vertellen) conte
448 eens -
449 vind (vinden) achas
450 lekker gostoso
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Les 9 Hoe kom je naar de les?

451 gekomen (komen) veio
452 uitgestapt (uitstappen) desci
453 lopend a pé
454 school (de) escola
455 gegaan (gaan) fui
456 duurde (duren) durou
457 erover gedaan (erover doen) levou para fazer isso
458 gedaan (doen) fiz
459 sneller mais rápido
460 bovendien além disso
461 zitten sentar
462 vertraging atraso
463 vervelend desagradável
464 nou bem
465 regent (regenen) chove
466 regen (de) chuva
467 fietst (fietsen) pedalas
468 word (worden) tornas
469 nat molhado
470 nadeel (het) desvantagem
471 neem (nemen) tomo
472 liever de preferência
473 auto (de) automóvel
474 kleine (klein) pequeno
475 witte (wit) branco
476 mij me
477 buurt (de) arredores
478 overal por toda a parte
479 naartoe para
480 hoef (hoeven) tenho que
481 nooit nunca
482 wachten esperar
483 file (de) engarrafamento
484 waar verdadeiro
485 ruimte (de) espaço
486 er … in aí dentro
487 bent (zijn) estás
488 radio (de) rádio
489 wel realmente
490 voordeel (het) vantagem
491 bezig em andamento
492 binnen dentro
493 goedemorgen bom dia
494 ver longe
495 weg de distância
496 binnen dentro de
497 vanochtend esta manhã
498 kapot quebrada
499 moest (moeten) tive que
500 lopen andar
501 langer por mais tempo
502 brug (de) ponte
503 sommige algumas
504 geluk (het) sorte
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Les 10 De vier seizoenen

505 seizoenen (het seizoen) estações
506 vakantie (de) férias
507 willen queremos
508 weten saber
509 gebeurt (gebeuren) acontece
510 verdelen (verdelen) dividimos
511 jaren (het  jaar) anos
512 uren (het uur) horas
513 seconden (de seconde) segundos
514 maand (de maand) mês
515 weer (het weer) tempo
516 seizoen (het seizoen) estação
517 warm quente
518 tenminste pelo menos
519 zeggen dizem
520 graden (de graad) graus
521 vinden acham
522 schijnt (schijnen) brilha
523 zon (de) sol
524 erg muito
525 juli julho
526 augustus agosto
527 september setembro
528 herfst (de) outono
529 oktober outubro
530 november novembro
531 wordt (worden) torna-se
532 koud frio
533 korter mais curtos
534 donker escuro
535 waait (waaien) venta
536 gele (geel) amarelas
537 bladeren (het blad) folhas
538 vallen caem
539 bomen (de boom) árvores
540 december dezembro
541 winter (de) inverno
542 nog ainda
543 kouder mais frio
544 lente (de) primavera
545 komen vêm
546 zien vemos
547 bloemen (de bloem) flores
548 warmer mais quente
549 temperatuur (de) temperatura
550 stijgt (stijgen) sobe
551 steeds cada vez
552 mooi bonita
553 heerlijk agradável
554 klimaat (het) clima
555 hebt tem
556 wind (de) vento
557 verandert (veranderen) muda
558 beste melhor
559 plekje (het) lugarzinho
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Les 11 Hoe wonen jullie?

560 eigenlijk na verdade
561 eigen própria
562 huren alugam
563 woning (de) habitação
564 op kamers em quartos
565 kamer (de) quarto
566 iemand anders outra pessoa
567 huisgenoot (de) colocatário
568 woonde (wonen) morava
569 samen junto
570 huisgenoten (de huisgenoot) colocatários
571 allemaal todos
572 mannen (de man) homens
573 onze (ons) nosso
574 kamers (de) quartos
575 badkamer (de) casa de banho
576 wc (de) sanitário
577 keuken (de) cozinha
578 beneden em baixo
579 gebruiken utilizamos
580 contact (het) contato
581 het zijn são
582 studenten (de student) estudantes
583 aardig amáveis
584 hen eles
585 af en toe de vez em quando
586 groot grande
587 ruim espaçoso
588 vierkante (vierkant) quadrados
589 meter (de) metros
590 er lá
591 slaap (slapen) durmo
592 woonkamer (de) sala de estar
593 slaapkamer (de) quarto de dormir
594 er … in lá dentro
595 zitten há 
596 ramen (het raam) janelas
597 toch no entanto
598 tevreden satisfeita
599 dure (duur) caro
600 betaal (betalen) pagas
601 ervoor por ele
602 noemt (noemen) chama
603 duur caro
604 euro (de) euro
605 inclusief inclusive
606 internet (het) internet
607 zelf mesmo
608 redelijke (redelijk) razoável
609 huur (de) aluguer
610 aan … gekomen (komen aan) chegou até
611 via através de
612 nog ainda
613 vriend (de) namorado
614 binnenkort em breve
615 samenwonen morar junto
616 flat (de) apartamento
617 zoeken procuramos
618 het liefst preferivelmente



W
oordenlijst Portugees behorende bij de m

ethode N
ederlands voor buitenlanders ©

 2018 B
oom

 uitgevers Am
sterdam

Les 12 Hoe kom ik daar?

619 zeg (zeggen) diga
620 zin vontade de
621 een uur of zes por volta das seis horas
622 anderen outros
623 leuk legal
624 graag com prazer
625 heel muito
626 zal (zullen) vou
627 uitleggen explicar
628 nodig necessário
629 wijst (wijzen) indica
630 weg  (de) caminho
631 trouwens além disso
632 om  de hoek ao dobrar a esquina
633 hoek (de) esquina
634 kunnen podemos
635 met z'n tweeën nós dois
636 oké ok
637 meenemen levar
638 hoor ah
639 hoeft (hoeven) precisa
640 op weg a caminho
641 allebei ambos
642 gekocht (kopen) compraram
643 uit mijn hoofd de memória
644 moeten temos
645 straten (de straat) ruas
646 vraagt (vragen) pergunta
647 rechtsaf para a direita
648 vergeten esqueci
649 pakt (pakken) pegue
650 linksaf para a esquerda
651 rechtdoor sempre em frente
652 brede (breed) largo
653 weg (de) via
654 oversteken atravessar
655 verder mais adiante
656 dezelfde mesma
657 richting (de) direção
658 steken … over (oversteken) atravessam
659 drukke (druk) movimentado
660 plein (het) praça
661 kerk (de) igreja
662 linkerkant (de) lado esquerdo
663 hoge (hoog) alto
664 gebouw (het) edifício
665 verdieping (de) andar
666 nemen pegamos
667 lift (de) elevador
668 trappen (de trap) escadas
669 boven em cima
670 deur (de) porta
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Les 13 Een leuk weekend

671 hoi olá
672 gaat (gaan) vai
673 jou contigo
674 gehad (hebben) tiveste
675 op bezoek de visita
676 geweest (zijn) fui
677 wilden (willen) queriam
678 nieuw novo
679 iets nieuws algo novo
680 zondagmiddag (de) domingo à tarde
681 museum (het) museu
682 beelden (het beeld) estátuas
683 zee (de) mar
684 prachtig fabuloso
685 rij (de) fila
686 waren (zijn) estávamos
687 klinkt (klinken) soa
688 gegeten (eten) comeram
689 Spaanse (Spaans) espanhola
690 gekookt (koken) cozinhamos
691 film (de) filme
692 gekeken (kijken) assistimos
693 gezellig agradável
694 hadden (hebben) tivemos
695 interessant interessante
696 over sobre
697 verschillen (het verschil) diferenças
698 Franse (Frans) francesa
699 cultuur (de) cultura
700 gelachen (lachen) sorrimos
701 niets absolutamente nada
702 bijzonders especial
703 slaap … uit (uitslapen) durmo até tarde
704 ruim … op (opruimen) arrumo
705 maak … schoon (schoonmaken) limpo (limpar)
706 schoon limpo
707 elf onze
708 uitgeslapen (uitslapen) dormi
709 vriendin (de) namorada
710 mails (de mail) correios eletrónicos
711 gestuurd (sturen) enviei
712 m’n meus
713 ouders pais
714 gebeld (bellen) telefonei
715 sliepen (slapen) dormiam
716 dom estúpido
717 vergeet (vergeten) esqueço
718 natuurlijk naturalmente
719 geleerd (leren) estudei
720 had (hebben) tinhas
721 gesproken (spreken) falei
722 collega (de) colega
723 gepraat (praten) conversei
724 stelde (stellen) fez
725 zei (zeggen) disse
726 tjonge caramba
727 wat como
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Les 14 Familie

728 gezin (het) família nuclear
729 broers (de broer) irmãos
730 zussen (de zus) irmãs
731 normaal normal
732 kind (het) criança
733 meen (menen) supões
734 niemand ninguém
735 spelen brincar
736 gezinnen (het gezin) famílias nucleares
737 groter maiores
738 ooms (de oom) tios
739 tantes (de tante) tias
740 neven (de neef) primos
741 nichten (de nicht) primas
742 mist (missen) sentes falta
743 bellen telefonar
744 gelukkig felizmente
745 schoonfamilie família do marido
746 zoals como
747 schoonouders sogros
748 foto’s (de foto) fotos
749 dit esta
750 jongste mais nova
751 zus (de zus) irmã
752 oudste mais velha
753 bank (de) sofá
754 echt deveras
755 zien er … uit (er uitzien) parecem
756 jong jovens
757 wat voor que espécie de
758 baas (de) chefe
759 bedrijf (het) empresa
760 arts (de) médica
761 toevallig por coincidência
762 gescheiden (scheiden) separados
763 toen quando
764 klein pequena
765 oma (de) avó
766 paste … op (oppassen) tomava conta
767 houd van (houden van) gosto de
768 naar … toe para lá
769 elkaar uma a outra
770 feestdagen (de feestdag) feriados
771 verjaardagen (de verjaardag) aniversários
772 leven vivem
773 jouw teus
774 opa’s (de opa) avôs
775 oma’s (de oma) avós
776 gestorven (sterven) morreram
777 helaas lamentavelmente
778 gekend (kennen) conheci
779 gehoord (horen) ouvi
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Les 15 Pakje bij de buren

780 pakje (het pakje) pacote
781 buren vizinhos
782 buurman (de) vizinho
783 vond (vinden) achei
784 briefje (het briefje) notificação
785 er … op nela
786 staat (staan) está escrito
787 gebracht (brengen) foi levado
788 klopt (kloppen) está correto
789 inderdaad com certeza
790 ligt (liggen) está
791 alsjeblieft por favor
792 dank u wel obrigado
793 nieuwe (nieuw) nova
794 kleren roupa
795 aangekomen (aankomen) chegaram
796 kun (kunnen) pode
797 toch ao menos
798 passen experimentar
799 jawel claro que sim
800 stuur (sturen) envio
801 gewoon evidentemente
802 terug de volta
803 winkelen fazer compras
804 dalen abaixam
805 prijzen (de prijs) preços
806 goede (goed) boa
807 kans (de) chance
808 prijs (de) preço
809 zakt (zakken) abaixe
810 dubbel dupla
811 wist (weten) sabias
812 kwaliteit (de) qualidade
813 wachten op esperar por
814 beurt (de) vez
815 verse (vers) fresca
816 erbij incluída
817 zelfs mesmo
818 recept receita culinária
819 er … bij inclusa
820 koken cozinhar
821 dacht (denken) pensava
822 pizza’s (de pizza) pizzas
823 valt … mee (meevallen) é melhor do que eu esperava
824 zin in vontade de
825 vanavond hoje à noite
826 sporten fazer esporte
827 tja bem
828 afgesproken (afspreken) combinado
829 bedankt obrigado
830 probleem (het) problema
831 succes (het) sucesso
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Les 16 School

832 basisschool (de) escola primária
833 zitten op estão no
834 pas agora
835 vanaf a partir de
836 beginnen começam
837 kon (kunnen) pôde
838 inschrijven inscrever-se
839 baby (de) bebé
840 wachtlijst (de) lista de espera
841 gekozen (kiezen) escolhemos
842 openbare (openbaar) pública
843 afstand (de) distância
844 hoeven temos que
845 brengen levar
846 organiseert (organiseren) organiza
847 opvang (de) acolhimento
848 leerlingen (de leerling) alunos
849 naar hun zin à vontade
850 zowel … als tanto...como
851 helemaal totalmente
852 bang voor medo de
853 juffrouw (de) professora primária
854 namelijk a saber
855 streng rígida
856 moesten (moeten) tínhamos
857 stil quietos
858 druk (de) pressão
859 hoog alta
860 handen (de hand) mãos
861 verhalen (het verhaal) histórias
862 zingen cantam
863 liedjes (het liedje) canções
864 betekenis (de) significado
865 schrijven escrever
866 rekenen calcular
867 krijgen tem
868 onder andere entre outras coisas
869 tekenen desenhar
870 geschiedenis (de) história
871 natuur (de) natureza
872 allerlei todo tipo de
873 dieren (het dier) animais
874 slecht ruim
875 belangrijker mais importante
876 cijfers (het cijfer) notas
877 mogen têm o direito de
878 kiezen escolher
879 middelbare (middelbaar) secundária
880 keuze (de) escolha
881 verschillende (verschillend) diversas
882 sterke (sterk) fortes
883 zwakke (zwak) fracos
884 punten (het punt) pontos
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Les 17 Wie doet het huishouden?

885 doet (doen) faz
886 huishouden (het) serviço doméstico
887 onderzoek (het) estudo
888 blijkt revela
889 een op de … um em cada
890 procent (het) por cento
891 werkelijk de fato
892 vragen aan perguntamos a
893 absoluut perfeitamente
894 kook (koken) cozinho
895 zet koffie (koffie zetten) faço café
896 wat alguma
897 dagelijkse (dagelijks) diárias
898 opruimen arrumar
899 afwassen lavar louça
900 schoonmaken limpar
901 was (de) roupa lavada ou a lavar
902 soort (de) tipo de
903 zaken (de zaak) assuntos
904 daar … voor para isso
905 aardige simpática
906 uiteraard evidentemente
907 plezier (het) prazer
908 hobby (de) passatempo
909 tegenwoordig atualmente
910 hard pesado
911 wasmachine (de) máquina de lavar roupa
912 avond (de) noite
913 verleden tijd passado
914 neem tome
915 verdient (verdienen) ganha
916 geld (het) dinheiro
917 zorgt (zorgen) cuida das
918 modern moderna
919 dertien treze
920 vrouwen (de vrouw) mulheres
921 onmogelijk impossível
922 houden conservar
923 blijft (blijven) fica
924 toilet (het) sanitário
925 taken (de taak) tarefas
926 daar … in nisso
927 zoveel tanta
928 verdeeld (verdelen) dividiram
929 deden (doen) fazíamos
930 vrouw (de) esposa
931 volledige (volledig) em tempo integral
932 baan (de) trabalho
933 halve (half) meios
934 grootste maior
935 deel (het) parte
936 kookt (koken) cozinha
937 degene aquele
938 wassen … af (afwassen) lavamos
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Les 18 De huisarts

939 huisarts (de) médico de família
940 ziek doente
941 of se
942 ziekenhuis (het) hospital
943 problemen (het probleem) problemas
944 oplossen solucionar
945 oorpijn (de) dor de ouvido
946 pijn (de) dor
947 rug (de) costas
948 been (het) perna
949 hand (de) mão
950 zoekt (zoeken) procura
951 oorzaak (de) causa
952 ziekte (de) doença
953 beter melhor
954 worden tornar-se
955 mond (de) boca
956 hart (het) coração
957 stelt vragen faz perguntas
958 spanning (de) preocupação
959 beweegt (bewegen) exercita-se
960 bloed (het) sangue
961 laten deixar
962 onderzoeken examinar
963 medicijnen (het medicijn) medicamentos
964 schrijft (schrijven) escreve
965 recept (het) receita médica
966 belt (bellen) telefona
967 patiënt (de) paciente
968 assistente (de) assistente
969 dokter (de) médico
970 mogelijk possível
971 aan de hand acontece
972 ernstig grave
973 lichaam (het) corpo
974 volgens segundo
975 koorts (de) febre
976 gezicht (het) rosto
977 rood vermelha
978 heb last van (last hebben van) sofro de
979 hoofdpijn (de) dor de cabeça
980 kijken ver
981 over depois
982 langskomen passar por
983 spreekuur (het) horário da consulta
984 momentje (het) momentinho
985 overleg (overleggen) consulto
986 vanmiddag hoje à tarde
987 komt langs (langskomen) vai visitar
988 lukt (lukken) dá certo
989 het spijt me sinto muito
990 ondertussen neste ínterim
991 dag tchau
992 beterschap melhoras
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Les 19 De bank

993 bank (de) banco
994 van sobre
995 vrije (vrij) livre
996 toch apesar disso
997 rekening (de) conta bancária
998 aangevraagd (aanvragen) solicitei
999 website (de) website
1000 kiest (kiezen) escolhes
1001 geeft (geven) dás
1002 burgerservicenummer (het) Número de Identificação Fiscal
1003 klaar pronto
1004 klaar is Kees acabou-se
1005 banken (de bank) bancos
1006 werkgever (de) empregador
1007 overmaken (naar) transferir
1008 overheid (de) governo
1009 noodzakelijk necessária
1010 studeer (studeren) estudas
1011 buitenland (het) exterior
1012 lieve (lief) queridos
1013 sturen mandam
1014 van alles de um tudo
1015 parkeren estacionar
1016 regel (de) realiza
1017 pasje (het) cartão bancário
1018 gebruikt (gebruiken) utilizas
1019 pint (pinnen) pagas com cartão de débito
1020 bedrag (het) quantia
1021 ov-kaart (de) cartão de pagamento eletrónico do transporte 

público
1022 opladen recarregar
1023 contant dinheiro em espécie
1024 geldautomaat (de) caixa multibanco
1025 geopend aberto
1026 rekeningen (de rekening) faturas
1027 automatisch automático
1028 overgemaakt (overmaken) é transferido
1029 creditcard (de) cartão de crédito
1030 manier (de) maneira
1031 op dezelfde manier da mesma maneira
1032 stelt (stellen) coloca
1033 eis (de) exigência
1034 uitgegeven (uitgeven) gastou
1035 ontvangen recebeu
1036 sta rood (rood staan) está em situação financeira deficitária
1037 nog wat um pouco
1038 fijner melhor
1039 sommigen alguns
1040 maken …over (overmaken) transferem
1041 bewaren guardar
1042 zomaar de repente
1043 miljoen (het) milhões
1044 rijker mais rico
1045 advies (het) conselho
1046 geven dará
1047 bezoek (het) visita
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Les 20 De mooiste reis

1048 mooiste mais bonita
1049 reizen viajar
1050 reizen (de reis) viagens
1051 gemaakt (maken) fiz
1052 plezier (het) divertimento
1053 collega’s (de collega) colegas de trabalho
1054 vergadering (de) reunião
1055 vliegtuig (het) avião
1056 slapen dormimos
1057 hotel (het) hotel
1058 vliegen voar
1059 bijzonder especial
1060 gingen (gaan) íamos
1061 reden (rijden) dirigíamos
1062 tent (de) tenda
1063 spelletjes (het spelletje) joguinhos
1064 langste mais longa
1065 verste mais distante
1066 geleden atrás
1067 ging (gaan) fui
1068 vliegveld (het) aeroporto
1069 informatie (de) informação
1070 kostte (kosten) custava
1071 mis errado
1072 vertrok (vertrekken) partiu
1073 kwam (komen) chegou
1074 daardoor desse modo
1075 kwam … aan (aankomen) cheguei
1076 zat (zitten) estive
1077 veertien catorze
1078 waard (het waard zijn) valioso
1079 was van plan (van plan zijn) tinha a intenção de
1080 reisde (reizen) viajei
1081 vol completo
1082 programma (het) programa
1083 boot (de) barco
1084 rivier (de) rio
1085 steden (de stad) cidades
1086 dorpen (het dorp) aldeias
1087 bezochten (bezoeken) visitamos
1088 tijdens durante
1089 enorm consideravelmente
1090 ontmoet (ontmoeten) encontrei
1091 contact (het) contato
1092 direct direto
1093 huwelijk (het) casamento
1094 eiland (het) ilha
1095 bergen (de berg) montanhas
1096 prachtige (prachtig) encantadora
1097 geweldige (geweldig) maravilhosas
1098 feesten (het feest) festas
1099 muziek (de) música
1100 theater (het) teatro
1101 open lucht (de) ar livre
1102 fantastisch fantástico
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Les 21 Een dagje uit

1103 dagje (het) diazinho
1104 begin (het) início
1105 staan ficar de pé
1106 uitgaan sair a passeio
1107 Markthal (de) mercado coberto
1108 schijnt (schijnen) parece
1109 ergens em algum sítio
1110 draait (draaien) passa
1111 spannende (spannend) excitante
1112 gaat … mee (meegaan) vem junto
1113 uitstekend excelente
1114 plan (het) plano
1115 naast ao lado do
1116 gelijk razão
1117 voorstel (het) proposta
1118 hoogste mais alta
1119 toren (de) torre
1120 heel toda
1121 haven (de) porto
1122 lichtjes (het lichtje) luzinhas
1123 perfect perfeito
1124 akkoord de acordo
1125 hoop (hopen) espero
1126 achter atrás
1127 Italiaans italiano
1128 restaurant (het) restaurante
1129 is het eens (het eens zijn) está de acordo
1130 ermee com isso
1131 met z'n tienen em dez
1132 personen (de persoon) pessoas
1133 reserveren reservar
1134 lijkt (lijken) parece
1135 tafel (de) mesa
1136 apart separado
1137 vindt (vinden) acha
1138 proberen tentarei
1139 afspreken combinar
1140 keuze uit opção entre
1141 vegetarisch vegetariano
1142 hoor (horen) ouço
1143 prima ótimo
1144 stel … voor (voorstellen) proponho
1145 ontmoeten encontramos
1146 centraal central
1147 rond por volta de
1148 midden meio
1149 zichzelf si mesmo
1150 verliezen perdemos
1151 straks mais tarde
1152 delen dividimos
1153 totale (totaal) total
1154 door por
1155 onmiddelijk imediatamente
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Les 22 De Nederlandse bevolking

1156 bevolking (de) população
1157 hangt ervan af  (afhangen van) depende de
1158 ervan disso
1159 bekijkt (bekijken) olha
1160 inwoners (de inwoner) habitantes
1161 minder menos
1162 relatief relativo
1163 dichte (dicht) densa
1164 gemiddeld em média
1165 kilometer (de) quilómetro
1166 figuur (de) figura
1167 nogal um tanto
1168 gegroeid (groeien) cresceu
1169 groei (de) crescimento
1170 door continuamente
1171 grote (groot) grande
1172 oorzaken (de oorzaak) causas
1173 daarvan disso
1174 hoger superior
1175 gemiddelde (het) média
1176 EU União Europeia
1177 groeit (groeien) cresce
1178 doordat porque
1179 leven vivem
1180 belangrijke (belangrijk) importante
1181 immigratie (de) imigração
1182 behoefte aan necessidade de
1183 vrijheid (de) liberdade
1184 veiligheid (de) segurança
1185 universiteit (de) universidade
1186 liefde (de) amor
1187 verlaten abandonam
1188 juist justamente
1189 verklaring (de) justificativa
1190 daarvoor para isso
1191 vertrekken vão embora
1192 regels (de tegel) regras
1193 christelijk cristão
1194 protestantse (protestants) protestante
1195 rechten (het recht) direitos
1196 godsdienst religião
1197 katholieken (de katholiek) católicos
1198 joden (de jood) judeus
1199 staat (de) estado
1200 godsdiensten (de godsdienst) religiões
1201 gelijke (gelijk) iguais
1202 christenen (de christen) cristãos
1203 afgenomen (afnemen) reduziu
1204 in em
1205 God (de) Deus
1206 geloven acreditam
1207 op basis van na base de
1208 vaststellen estabelecer
1209 grootst o maior
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Les 23 Op de helft

1210 helft (de) metade
1211 sinds desde que
1212 hoofdstuk (het) capítulo
1213 begonnen (beginnen) começamos
1214 onderwerpen (het onderwerp) assuntos
1215 behandeld (behandelen) tratamos
1216 inmiddels neste ínterim
1217 vast certamente
1218 gemerkt (merken) percebeste
1219 gemakkelijk fácil
1220 maar só
1221 ondanks apesar de
1222 behoorlijk satisfatoriamente
1223 verklaar (verklaren) justificas
1224 simpel simples
1225 redenen (de reden) motivos
1226 gebruik (gebruiken) empregas
1227 regelmatig constantemente
1228 rest (de) resto
1229 nauwelijks raramente
1230 grammatica (de) gramática
1231 lastig difícil
1232 immers afinal
1233 fout (de) erro
1234 maken fazem
1235 fouten (de fout) erros
1236 door através de
1237 verdwijnen desaparecem
1238 zulke tais
1239 in de loop van de tijd com o tempo
1240 tellen contar
1241 vraag (vragen aan) pergunta
1242 plus mais
1243 min menos
1244 feit (het) facto
1245 slechts apenas
1246 eerlijk honestamente
1247 gezegd (zeggen) dito
1248 daar … mee com isso
1249 mee eens (het er -- --  zijn) de acordo
1250 makkelijker mais fácil
1251 beseft (beseffen) tem consciência
1252 zowat aproximadamente
1253 onthouden memorizar
1254 herhaalt (herhalen) repetes
1255 voldoende suficiente
1256 besteden aan gastar
1257 onderwerp (het) tema
1258 discussie (de) discussão
1259 mening (de) opinião
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Les 24 Trouwen, samenwonen of liever alleen blijven?

1260 trouwen casar-se
1261 blijven ficar
1262 getuige (de) testemunha
1263 mooie (mooi) bonito
1264 gemeentehuis (het) Câmara Municipal
1265 verplicht obrigatório
1266 ambtenaar (de) funcionário público
1267 vertelde (vertellen) contou
1268 dienst (de) culto
1269 maakte (maken) causou-me
1270 indruk (de) impressão
1271 beloofden (beloven) juraram
1272 zorgen voor cuidar
1273 trouwde (trouwen) casou-se
1274 man (de) homem
1275 beloven prometer
1276 huwelijken (het huwelijk) casamentos
1277 eindigt (eindigen) termina
1278 scheiding (de) separação
1279 negatief negativo
1280 geweldig fantástico
1281 ooit um dia
1282 feest (het) festa
1283 zaal (de) salão
1284 wel mais
1285 gasten (de gast) convidados
1286 aanwezig presentes
1287 vertelden (vertellen) contaram
1288 lied (het) cancão
1289 gezellige (gezellig) agradável
1290 vreselijk horríveis
1291 zou (zullen) -
1292 doel (het) objetivo
1293 om de
1294 opleiding (de) formação profissional
1295 afmaken terminar
1296 relatie (de) relação
1297 regelen organizar
1298 officieel oficial
1299 registreert (registreren) registras
1300 rustig tranquilo
1301 symbool (het) símbolo
1302 bijzondere (bijzonder) especial
1303 band (de) vínculo
1304 tradities (de traditie) tradições
1305 samenleving (de) sociedade
1306 rol (de) papel
1307 leuker mais divertido
1308 jonge (jong) jovens
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Les 25 De kaart van Nederland

1309 kaart (de) mapa
1310 ziet er uit parece com
1311 ten eerste em primeiro lugar
1312 noord norte
1313 zuid sul
1314 west oeste
1315 oost leste
1316 grens (de) fronteira
1317 België Bélgica
1318 Duitsland Alemanha
1319 vlak plano
1320 zuiden (het) sul
1321 provincie (de) província
1322 Limburg Limburgo
1323 bergje (het) morrozinho
1324 daar … op disso
1325 trots orgulhoso
1326 zag (zien) vi
1327 Zwitserland Suíça
1328 laag baixo
1329 laagste mais baixo
1330 gebieden (het gebied) regiões
1331 liggen localizam-se
1332 westen (het) oeste
1333 onder abaixo
1334 zeeniveau (het) nível do mar
1335 dijken (de dijk) diques
1336 dammen (de dam) barragens
1337 droog seco
1338 stukken (het stuk) partes
1339 eilanden (het eiland) ilhas
1340 noorden (het) norte
1341 zuidwesten (het) sudoeste
1342 vierde quarto
1343 rivieren (de rivier) rios
1344 schepen (het schip) navios
1345 wegen (de weg) estradas
1346 vormt (vormen) forma
1347 gevaar (het gevaar) perigo
1348 breken romperem
1349 ramp (de) catástrofe
1350 gebeurde (gebeuren) aconteceu
1351 nog ainda
1352 gebeuren acontecer
1353 groen verde
1354 enkele alguns
1355 gebouwd (bouwen) é construído
1356 kleiner menor
1357 groeien crescem
1358 woningen (de woning) habitações
1359 bedrijven (het bedrijf) empresas
1360 ten slotte por fim
1361 noem (noemen) chamas
1362 stranden (het strand) praias
1363 ’t (het) a
1364 zoiets algo deste tipo
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Les 26 De politie: (niet) m’n beste vriend!

1365 politie (de) polícia
1366 laatst recentemente
1367 reed (rijden) dirigiu
1368 weg (de) estrada
1369 help (helpen) socorro
1370 deed (doen) fiz
1371 verkeerd errado
1372 vreemd estranho
1373 hè né
1374 gevoel (het) sensação
1375 iets verkeerds algo errado
1376 raar estranho
1377 helpt (helpen) ajuda
1378 ongeluk (het) acidente
1379 gebeurd (gebeuren) acontecer
1380 rijd (rijden) diriges
1381 door através
1382 maakt (maken) faz
1383 foto (de) foto
1384 licht (het) luz
1385 wijst (wijzen) aponta
1386 gevaren (het gevaar) perigos
1387 boete (de) multa
1388 betaalt (betalen) pagas
1389 biertjes (het biertje) cervejinhas
1390 gedronken (drinken) bebeu
1391 rijden dirigir
1392 agent (de) agente
1393 veilig seguro
1394 aankomt (aankomen) chegues
1395 politiebureau (het) posto da polícia
1396 geef (geven) dás
1397 feestje (het) festinha
1398 horen ouvir
1399 toont (tonen) demonstra
1400 belangstelling (de) interesse
1401 duren durar
1402 onbekende (onbekend) desconhecido
1403 legt … uit (uitleggen) explica
1404 stelen roubar
1405 gestolen (stelen) roubada
1406 conclusie (de) conclusão
1407 vorige (vorig) passado
1408 ingebroken (inbreken) arrombada
1409 meteen imediatamente
1410 zeer muito
1411 zaak (de) caso
1412 laat (laten) deixe
1413 lachen rir
1414 slechte (slecht) ruim
1415 ervaringen (de ervaring) experiências
1416 aangifte (de) denúncia
1417 aangifte doen apresentar denúncia
1418 ieder todo
1419 duizenden milhares
1420 fietsen (de fiets) bicicletas
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Les 27 Feest vieren

1421 vieren comemorar
1422 gefeliciteerd muitos parabéns
1423 verjaardag (de) aniversário
1424 vele (veel) muitos
1425 cadeautje (het) presentinhos
1426 meegebracht (meebrengen) trouxe
1427 blij alegre
1428 drinken bebidas
1429 bedoeling (de) intenção
1430 uitgebreid detalhadamente
1431 geven damos
1432 vanwege por causa de 
1433 ter gelegenheid van por ocasião de
1434 gelegenheid (de) ocasião
1435 examen (het) provas
1436 gebeurtenis (de) acontecimento
1437 gevonden (vinden) achaste
1438 geworden (worden) completou
1439 bedenken imaginar
1440 kennen conhecemos
1441 nationale (nationaal) nacional
1442 april abril
1443 koningsdag (de) Dia do Rei
1444 dan então
1445 koning (de) rei
1446 koningin (de) rainha
1447 bezoeken visitam
1448 elk todo
1449 bepaalde (bepaald) determinada
1450 mei maio
1451 einde (het) final
1452 wereldoorlog (de) Guerra Mundial
1453 ter herinnering aan em memória de
1454 herinnering (de) lembrança
1455 slachtoffers (het slachtoffer) vítimas
1456 oorlog (de) guerra
1457 Sinterklaas São Nicolau
1458 brengt (brengen) traz
1459 cadeautjes (het cadeautje) presentinhos
1460 Spanje Espanha
1461 volwassenen (de volwassene) adultos
1462 persoonlijk pessoalmente
1463 cadeau (het cadeau) presente
1464 gedicht (het) poesia
1465 knap fabuloso
1466 Kerst Natal
1467 Nieuwjaar Ano Novo
1468 feestdag (de) feriado
1469 moslims (de moslim) muçulmanos
1470 Suikerfeest (het) Festa do Açúcar
1471 datum (de) data
1472 echter no entanto
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Les 28 De Randstad

1473 Randstad conurbação no Oeste da Holanda
1474 gebied (het) região
1475 bestaat uit (bestaan uit) consiste
1476 erin nela
1477 in feite de facto
1478 beschouwen considerar
1479 geheel todo
1480 plek (de) lugar
1481 Europa Europa
1482 Schiphol aeroporto internacional de Amsterdão
1483 behoort tot (behoren tot) pertence a
1484 schip (het) navio
1485 vanuit de
1486 bereiken alcançar
1487 om die reden por
1488 reden (de) razão
1489 gevestigd (vestigen) estabelecidas
1490 handel (de) negócio
1491 Keukenhof (de) Parque Florífero em Lisse
1492 logische (logisch) lógica
1493 gevolg (het) consequência
1494 hiervan acerca disto
1495 werk (het) trabalho
1496 terwijl enquanto
1497 1/5 = één vijfde um quinto
1498 gebrek (het) falta
1499 gebrek aan falta de
1500 geschikte (geschikt) apropriados
1501 elders em outro sítio
1502 tuin (de) jardim
1503 vandaar por consequência
1504 verkeer (het) tráfego
1505 volledig totalmente
1506 vast imóvel
1507 negatieve (negatief) negativas
1508 gevolgen (het gevolg) consequências
1509 lucht (de) ar
1510 men se
1511 verliest (verliezen) perde
1512 nationaliteiten (de nationaliteit) nacionalidades
1513 landen (het land) países
1514 Angola Angola
1515 Zweden Suécia
1516 tram (de) comboio
1517 hoort (horen) ouves
1518 heel wat bastante
1519 herken (herkennen) reconheces
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Les 29 Vrije tijd

1520 vrije tijd (de) tempo livre
1521 betekent (betekenen) significa
1522 genieten (van) desfrutar
1523 rust (de) sossego
1524 actief ativo
1525 drukker agitação
1526 bepaalt (bepalen) determina
1527 waarop pela qual
1528 besteedt (besteden) gasta
1529 media (het medium) média
1530 invloed (de) influência
1531 precies exatamente
1532 besteed (besteden) gastas
1533 normaal gesproken normalmente
1534 sport (de) desporto
1535 belangstelling voor interesse por
1536 wel eens às vezes
1537 concert (het) concerto
1538 bij voorkeur de preferência
1539 voorkeur (de) preferência
1540 serieuze (serieus) sérios
1541 films (de film) filmes
1542 hou (houden) gosto de
1543 voetbal faço futebol
1544 veld (het) relvado
1545 wandel (wandelen) caminho
1546 na … denken (nadenken) refletir
1547 ga … uit (uitgaan) saio a passeio
1548 café (het) café
1549 uit eten comer fora
1550 vrijwel quase
1551 dansen dançar
1552 beweging (de) movimento
1553 restaurants (het restaurant) restaurantes
1554 nodig … uit (uitnodigen) convido
1555 extra extra
1556 waarmee com que
1557 vul (vullen) preenches
1558 in het algemeen geralmente
1559 computer (de) computador
1560 berichten (het bericht) mensagens
1561 bel (bellen) telefono
1562 tv (de) televisão
1563 voetbalwedstrijd (de) partida de futebol
1564 tegen contra
1565 Belgen (de Belg) belgas
1566 genoemd (noemen) citamos
1567 bezig ocupado
1568 mobieltjes (het mobieltje) telemóveis
1569 computers (de computer) computadores
1570 in orde maken consertar
1571 klant (de) cliente
1572 sociale (sociaal) social
1573 contacten (het contact) contatos
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1574 lang de modo nenhum
1575 pensioen (het) reforma
1576 aow (de) pensão de reforma
1577 gewerkt (werken) trabalhou
1578 in deeltijd de meio expediente
1579 iedere todo
1580 mogelijkheden (de mogelijkheid) possibilidades
1581 hangt … af van (afhangen van) depende de
1582 beroep (het) profissão
1583 zorg (de) área de saúde
1584 onderwijs (het) educação
1585 techniek (de) técnica
1586 personeel (het) pessoal
1587 eenvoudig simples
1588 verdwijnt (verdwijnen) desaparece
1589 machines (de machine) máquinas
1590 van belang de importância
1591 tijdelijk temporário
1592 telkens repetidas vezes
1593 opnieuw novamente
1594 ervaring experiência
1595 toekomst (de) futuro
1596 betaald (betalen) pago
1597 stages (de stage) estágios
1598 vakantiewerk (het) trabalho de férias
1599 studie (de) estudo
1600 telt (tellen) conta
1601 kennis (de) conhecimento
1602 bezitten adquirem
1603 net recentemente
1604 verdienen ganham
1605 wat um pouco
1606 zo zie je maar deste modo vês
1607 ouder mais velho
1608 oud velho
1609 beide ambos
1610 ineens de repente
1611 werkloos desempregado
1612 ontslagen (ontslaan) demitido
1613 waarvan de que
1614 loon (het) salário
1615 gedurende durante
1616 enige (enig) certo número de
1617 oude (oud) anterior
1618 uitkering (de) auxílio pecuniário
1619 regering (de) governo
1620 daarover sobre isso
1621 werkervaring (de) experiência de trabalho



W
oordenlijst Portugees behorende bij de m

ethode N
ederlands voor buitenlanders ©

 2018 B
oom

 uitgevers Am
sterdam

Les 31 Blijf gezond!

1622 blijf (blijven) fique
1623 overlijden morrem
1624 haal (halen) apanho
1625 complete (compleet) completo
1626 vet (het) gordura
1627 suiker (de) açúcar
1628 jammer que pena
1629 er…van  disso
1630 dik gordo
1631 bewegen exercício físico
1632 benen (het been) pernas
1633 voeten (de voet) pés
1634 kans op chance de
1635 rugproblemen problemas nas costas
1636 harde (hard) alta
1637 krijgen last van (last krijgen van) têm problemas de
1638 oren (het) ouvidos
1639 alcohol (de) álcool
1640 gevaarlijk perigoso
1641 leidt tot (leiden tot) resulta em
1642 ongelukken (het ongeluk) acidentes
1643 neemt … toe (toenemen) aumenta
1644 onder no meio
1645 jeugd (de) juventude
1646 raad (de) conselho
1647 artsen (de arts) médicos
1648 beweren afirmam
1649 rode (rood) tinto
1650 wijn (de) vinho
1651 wetenschappelijk cientificamente
1652 bewezen (bewijzen) comprovado
1653 waarschijnlijk provavelmente
1654 verband (het) relação
1655 geloven acreditar
1656 geniet van (genieten van) desfruto da
1657 leven (het) vida
1658 roken fumar
1659 stem (de) voz
1660 jezelf tu mesmo
1661 jongeren (de jongere) jovens
1662 sigaretten (de sigaret) cigarros
1663 verkocht (verkopen) são vendidos
1664 stations (het station) estações
1665 cafés (het café) bares
1666 plaatsen (de plaats) lugares
1667 verboden proibido
1668 stoppen parar
1669 verbiedt (verbieden) proíbe
1670 wellicht possivelmente
1671 bier (het) cerveja
1672 daarvan disso
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1673 speciaal especial
1674 bieden oferecer
1675 gezien (zien) viram
1676 durft (durven) atreve-se
1677 genomen (nemen) pegamos
1678 rijdt (rijden) dirige
1679 rechtstreeks direto
1680 ideaal ideal
1681 grachten (de gracht) canais
1682 meemaken experimentar
1683 gebouwen (het gebouw) edifícios
1684 zeventiende dezassete
1685 eeuw (de eeuw) século
1686 langs ao longo de
1687 vervolgens depois 
1688 afspraak (de) hora combinada
1689 hoewel embora
1690 zo’n de tal forma
1691 minstens no mínimo
1692 voordat antes que
1693 konden (kunnen) pudéssemos
1694 musea (het museum) museus
1695 trekken atraem
1696 eenmaal afinal de contas
1697 publiek (het) público
1698 kunst (de) arte
1699 de moeite waard vale a pena
1700 moeite (de) dificuldade
1701 waard valor
1702 namen (nemen) tomamos
1703 stopt (stoppen) para
1704 verhaal (het) história
1705 volgt (volgen) prossegue
1706 aanleiding (de) motivo
1707 tonen expõem
1708 soorten (de soort) tipos
1709 tulpen (de tulp) tulipas
1710 kleuren (de kleur) cores
1711 bekend conhecida
1712 gezongen (zingen) cantou
1713 Deltapark (het) Parque Delta 
1714 bezocht (bezoeken) visitou
1715 Zeeland Zelândia
1716 beschermd (beschermen) protegida
1717 tegen contra
1718 beschouwt (beschouwen) considera
1719 systeem (het) sistema
1720 moderne (modern) moderno
1721 wereldwonderen (het werelwonder) maravilhas do mundo
1722 terecht justo
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1723 papieren (het papier) papéis
1724 formulieren (het formulier) formulários
1725 invullen preencher
1726 gesprekken (het gesprek) diálogos
1727 gesprek voeren conversar
1728 organisaties (organisatie) organizações
1729 paspoort (het) passaporte
1730 visum (het) visto
1731 wilde (willen) quis
1732 EU-land (het) país Europeu
1733 verblijfsvergunning (de) autorização de residência
1734 kreeg (krijgen) recebeu
1735 IND (de) Serviço de Imigração e Naturalização
1736 immigratiedienst (de) serviço de imigração
1737 inburgering (de) integração
1738 inburgeringstoets (de) prova de integração
1739 zeiden (zeggen) disseram
1740 nadat depois que
1741 liet (laten) deixou
1742 zich se
1743 gemeente (de) Câmara Municipal
1744 zich registreren registrar
1745 tegelijk ao mesmo tempo
1746 bsn = burgerservicenummer -
1747 burger (de) cidadão
1748 belasting (de) imposto
1749 gegevens (de) dados
1750 eveneens também
1751 belastingdienst (de) administração fiscal
1752 hoorde (horen) ouviu
1753 buitenlandse (buitenlands) do estrangeiro
1754 rijbewijs (het) carta de condução
1755 mocht (mogen) podia
1756 voorlopig provisoriamente
1757 gehaald (halen) tirou
1758 geval (het) caso
1759 aanvragen requerer
1760 bleek (blijken) mostrou ser
1761 afhankelijk van dependente de
1762 vergunning (de) permissão
1763 geregeld (regelen) acertou
1764 UWV (de) Instituto de Execução do Seguro do Trabalhador
1765 terecht kunnen poder entrar
1766 verzekering (de) seguro
1767 tegen contra
1768 ziektekosten (de) gastos médicos
1769 afsluiten fechar
1770 anders senão
1771 diploma’s (het diploma) diplomas
1772 vergelijken comparar
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1773 republiek (de) república
1774 koninkrijk (het) monarquia
1775 ontstaan surgiu
1776 aparte (apart) separado
1777 zetten colocamos
1778 feiten (het feit) factos
1779 op een rij em fila
1780 richten apontamos
1781 aandacht (de) atenção
1782 staten (de staat) estados
1783 rijk (het) reino
1784 leiding (de) comando
1785 onder leiding van sob o comando de
1786 Willem primeiro rei da Holanda
1787 Oranje Casa de Orange
1788 voerden oorlog (oorlog voeren) fizeram guerra a
1789 uiteindelijk finalmente
1790 wonnen (winnen) ganharam
1791 kwam tot stand (tot stand komen) formou-se
1792 der ("="van de) da
1793 verenigde (verenigd) Unida
1794 Nederlanden Países Baixos
1795 periode (de) período
1796 verre (ver) distantes
1797 namen in bezit (in bezit nemen) tomavam posse
1798 bezit  (het) posse
1799 korte (kort) pouco
1800 namen (de naam) nomes
1801 herinneren lembram
1802 daaraan disso
1803 Indonesië Indonésia
1804 Suriname Suriname
1805 gemeentes (de gemeente) prefeituras
1806 horen bij pertencem a
1807 werd tornou-se
1808 hieraan para isto
1809 lid (het) membro
1810 vlag (de) bandeira
1811 in gebruik em uso
1812 wit branco
1813 blauw azul
1814 ontwikkeld (ontwikkelen) converteu-se
1815 in tegenstelling tot ao contrário de
1816 ontwikkeling (de) desenvolvimento
1817 meegemaakt (meemaken) passamos por
1818 Duitse (Duits) alemão
1819 leidde (leiden) levou a
1820 waarbij em que
1821 tientallen dezenas
1822 miljoenen milhares
1823 stierven (sterven) morreram
1824 verloor (verliezen) perdeu
1825 waardoor consequentemente
1826 volk (het) povo
1827 hoort bij (horen bij) pertence a
1828 op het gebied van no domínio de
1829 waarheid (de) verdade
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1830 gelukkige (gelukkig) feliz
1831 behoren pertencem a
1832 gelukkigste mais felizes
1833 in totaal em total
1834 betrokken (bij) estavam associados a
1835 jongens (de jongen) meninos
1836 blijken parecem
1837 gelukkiger mais feliz
1838 meisjes (het meisje) meninas
1839 las (lezen) li
1840 bericht (het) notícia
1841 gisteravond ontem à noite
1842 gelezen (lezen) leste
1843 nieuws (het) notícias
1844 blije (blij) alegres
1845 speciale (speciaal) especial
1846 organisatie (de) organização
1847 controleert (controleren) controla
1848 huizen (huis) casas
1849 omgeving (de) cercanias
1850 vriendjes (het vriendje) amiguinhos
1851 vriendinnetjes (het vriendinnetjes) amiguinhas
1852 veilige (veilig) segura
1853 situatie (de) situação
1854 opvoeding (de) criação
1855 punt (het) ponto
1856 houdt rekening met (rekening houden met) toma-se em consideração
1857 meningen (de mening) opiniões
1858 gevoelens sentimentos
1859 geldt (gelden) é válido
1860 betreft (betreffen) diz respeito a
1861 voorbeeld (het) exemplo
1862 leeft (leven) vive
1863 arm pobre
1864 meedoen participar
1865 kansen (de kans) chances
1866 overigens a propósito
1867 saaie (saai) tediosos
1868 momenten (het moment) momentos
1869 verveelt (zich vervelen) aborrece-se
1870 denkt (denken) pensa
1871 wou (willen) gostava
1872 hondjes (het hondje) cãozinhos
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1873 provincies (de provincie) províncias
1874 muur (de) parede
1875 verdeeld in (verdelen in) está dividida
1876 karakter (het) caráter
1877 eerdere (eerder) anterior
1878 gas (het) gás
1879 dat que
1880 grond (de) terra
1881 ontdekt (ontdekken) foi descoberto
1882 veroorzaakt (veroorzaken) provoca
1883 daalt (dalen) abaixa
1884 levert (leveren) fornece
1885 melkproducten (het melkproduct) produtos lácteos
1886 Friese (Fries) frísios
1887 meren (het meer) lagos
1888 ideale (ideaal) ideal
1889 besteden gastar
1890 geldt (gelden) é válido
1891 voor valer para
1892 Noordzee Mar do Norte
1893 bestaat (bestaan) existe
1894 stuk (het) porção
1895 provincie (de) província
1896 lege (leeg) vazio
1897 stuk extremamente
1898 hoofdstad (de) capital
1899 vergaderstad (de) "cidades das reuniões"
1900 vergaderen reunir(-se)
1901 even igualmente
1902 oosten (het) leste
1903 houdt van (houden van) gosta de
1904 wandelen caminhar
1905 fietsen pedalar
1906 noemen denominamos
1907 rond ao redor
1908 bekende (bekend) conhecidas
1909 slimme (slim) brilhantes
1910 oplossingen (de oplossing) soluções
1911 technische (technisch) técnicos
1912 maatschappelijke (maatschappelijk) sociais
1913 geproduceerd (produceren) são produzidos
1914 spreekt … uit (uitspreken) pronuncia-se
1915 landje (het) paisinho
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1916 verloopt (verlopen) expira
1917 nieuw nova
1918 meegenomen (meenemen) trouxe consigo
1919 pasfoto (de) fotografia para passaporte
1920 aha ah
1921 in orde em ordem
1922 werkdagen (de werkdag) dias úteis
1923 terugkomen regressar
1924 loket (het) guichê
1925 afdeling (de) setor
1926 burgerzaken questões do cidadão
1927 bedoelen queremos dizer
1928 dorp (het) aldeia
1929 combinatie (de) combinação
1930 stadsdelen (het stadsdeel) bairros
1931 kantoren (het kantoor) instituições públicas
1932 geregistreerd (registeren) são registradas
1933 ernaartoe para lá
1934 geboorte (de) nascimento
1935 regelt (regelen) regula
1936 langdurig muito tempo
1937 bouwt (bouwen) constrói
1938 verzamelt (verzamelen) coleta
1939 afval (het) lixo
1940 enzovoort e outras coisas mais
1941 hond (de) cachorro
1942 burgers (de burger) cidadãos
1943 leden (het lid) membros
1944 gemeenteraad (de) conselho municipal
1945 parlement (het) parlamento
1946 bestuur (het) administração
1947 verkiezingen eleições
1948 stuurt (sturen) envia
1949 erop sobre ela
1950 daarmee com isso
1951 stemmen votar
1952 burgemeester (de) prefeito
1953 functie (de) função
1954 lijkt op (lijken op) assemelha-se
1955 voorzitter (de) presidente
1956 leidt (leiden) conduz
1957 vergaderingen (de vergadering) reuniões
1958 beslist (beslissen) decide
1959 boos zangada
1960 twintig vinte
1961 verhuizing (de) mudança
1962 verhuist (verhuizen) muda-se
1963 huurwoning (de) casa de aluguer
1964 verhuizen mudar-se
1965 even kijken deixa ver
1966 wilt (willen) quis
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1967 welkom bem-vindos
1968 presentatie (de) apresentação
1969 planten (de plant) plantas
1970 sterven morrem
1971 niveau (het) nível
1972 onderzoeken (het onderzoek) pesquisas
1973 leveren fornecem
1974 bewijs (het) prova
1975 alsof como se
1976 niks nada
1977 realiseren compreender
1978 gevaarlijke (gevaarlijk) perigoso
1979 toestand (de) situação
1980 ontstaat (ontstaan) toma forma
1981 wijze (de) modo
1982 doorgaan prosseguirmos
1983 zullen -
1984 rampen (de ramp) catástrofes
1985 plaatsvinden acontecerão
1986 verwachting (de) expectativa
1987 natuurlijke (natuurlijk) naturais
1988 duurzame (duurzaam) duráveis
1989 nadenken refletir
1990 bouwen construir
1991 materialen (het materiaal) materiais
1992 Europese (Europees) europeus
1993 lijst (de) lista
1994 beleid (het) política pública
1995 aanpassen ajustar
1996 blijkbaar evidentemente
1997 verantwoordelijk responsável
1998 besluiten decidir
1999 gedrag (het) comportamento
2000 veranderen mudar-se
2001 flinke (flink) vigorosa
2002 adviezen (het advies) conselhos
2003 effect (het) efeito
2004 in plaats van em lugar de
2005 kilo quilo
2006 flink wat bastante
2007 reis (reizen) viaje
2008 bewust consciente
2009 draag (dragen) usa
2010 schoenen (de) sapatos
2011 plastic plásticos
2012 idee (het) ideia
2013 toch não é
2014 manieren (de manier) maneiras
2015 verbeteren melhorar
2016 bereid dispostos
2017 betere (beter) melhor
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2018 politiek (de) política
2019 kiezers (de kiezer) eleitores
2020 stemmen op votam em
2021 persoon (de) pessoa
2022 partij (de) partido
2023 politieke (politiek) políticos
2024 partijen (de partij) partidos
2025 linkse (links) esquerda
2026 rechtse (rechts) direita
2027 christelijke (christelijk) cristão
2028 gevormd (vormen) é formado
2029 meerderheid (de) maioria
2030 samenwerken cooperem
2031 zijn het eens over (het eens zijn over) estão de acordo
2032 bespreken discutem
2033 minister-president (de) primeiro-ministro
2034 ministers (de minister) ministros
2035 centrale (centraal) central
2036 gezondheid (de) saúde
2037 voert (voeren) conduz
2038 stevige (stevig) vigorosos
2039 debatten (het debat) debates
2040 nacht (de) noite
2041 felle (fel) agressiva
2042 kritiek (de) crítica
2043 reageren reagir
2044 minister (de) ministro
2045 reactie (de) reação
2046 overtuigen convencer
2047 wensen desejam
2048 veranderingen (de verandering) modificações
2049 wens (de) desejo
2050 weigeren negar
2051 vertrouwen (het) confiança
2052 verplicht (verplichten) obriga
2053 of ou
2054 macht (de) poder
2055 taak (de) tarefa
2056 controleren controlar
2057 wetten (de wet) leis
2058 aangenomen (aannemen) são aprovadas
2059 politici (de politicus) políticos
2060 staatshoofd (het staatshoofd) chefe de estado
2061 symbolische (symbolisch) simbólico
2062 ontvangt (ontvangen) recebe
2063 vertegenwoordiger (de) representante
2064 verbindende (verbinden) unificadora
2065 georganiseerd (organiseren) é organizado
2066 dergelijk semelhante
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2067 tijden (de tijd) tempos
2068 veranderd (veranderen) mudou
2069 voorstellen imaginar
2070 generatie (de) geração
2071 leefde (leven) vivia
2072 natuurlijk naturalmente
2073 mobiele (mobiel) móvel
2074 telefoons (de telefoon) telefone
2075 pinpas (de) cartão multibanco
2076 euro’s (de euro) euros
2077 supermarkten (de supermarkt) supermercados
2078 keuze aan escolhas de
2079 aardappel (de) batata
2080 oorspronkelijk original
2081 destijds naquele tempo
2082 grenzen (de grens) fronteiras
2083 gesloten (sluiten) eram fechadas
2084 bestond (bestaan) existira
2085 ander outro
2086 op gasto até o fim
2087 weliswaar certamente
2088 er dela
2089 speelden (spelen) brincavam
2090 met de hand com a mão
2091 moeilijker mais difícil
2092 beperken limitar
2093 massaal em larga escala
2094 wapens (het wapen) armas
2095 geweld (het) violência
2096 positie (de) posição 
2097 eisen (de eis) exigir
2098 zeventig setenta
2099 zwanger grávida
2100 werden (worden) tornavam-se
2101 sindsdien desde então
2102 vrouw (de) mulher
2103 wet (de) lei
2104 twintigste vinte
2105 vond … plaats (plaatsvinden) ocorreu
2106 verandering (de) mudança
2107 enorme (enorm) enorme
2108 opzichten (het opzicht) aspetos
2109 dergelijke (dergelijk) de modo semelhante
2110 hele (heel) inteira
2111 erdoor através disso
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Les 41 Mijn leven in Nederland

2112 hoe gaat het met como é que vai
2113 voel (zich voelen) sinto
2114 aanvankelijk no começo
2115 verbaasde (verbazen) surpreendi
2116 lage (laag) baixos
2117 valt … op (opvallen) chama atenção
2118 herinner … me (zich herinneren) lembro de
2119 tas (de) bolsa
2120 pakken pegar
2121 toegeven confessar
2122 gek louco
2123 afspraken (de afspraak) encontros
2124 onrustig apreensivos
2125 uurtje (het uurtje) horinha
2126 leert (leren) aprende
2127 kort há pouco tempo
2128 zwemmen nadar
2129 diep funda
2130 nog ainda
2131 kracht (de) força
2132 waar … mee com que
2133 haar mening geven dar sua opinião
2134 er … om sobre isso
2135 aan de andere kant por outro lado
2136 kant (de) lado
2137 eerlijk honesto
2138 klagen reclamam
2139 over het algemeen de modo geral
2140 groeten (de groet) saudações
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Les 42 De laatste les

2141 eindelijk finalmente
2142 voorbij terminado
2143 alleen somente
2144 begon (beginnen) comecei
2145 na … zeggen (nazeggen) repetir
2146 combinaties (de combinatie) combinações
2147 middel (het) meio
2148 cursisten (de cursist) cursistas
2149 hadden daar  moeite mee (er moeite mee 

hebben)
tinham dificuldade com isso

2150 vonden (vinden) achavam
2151 opdrachten (de opdracht) tarefas
2152 uitvoeren fazer
2153 oefenen praticar
2154 een kwestie van uma questão de
2155 eraan a este respeito
2156 overdag durante o dia
2157 bureau (het) escrivaninha
2158 ga … mee (meegaan) vás junto
2159 maatschappij (de) sociedade
2160 twijfelt (twijfelen) hesita
2161 beslissing (de) decisão
2162 genomen (nemen) tomou
2163 concreet concreto
2164 twijfel (twijfelen) hesito
2165 zoek (zoeken) procuro
2166 verwacht (verwachten) espero
2167 opzetten montar
2168 gaan door (doorgaan) prosseguem
2169 slagen tiverem bom êxito
2170 positief positivo
2171 zodat de modo que


