PORTUGALIA

– leży na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego i jest najdalej na zachód

wysuniętym paostwem europejskim. Do Portugalii należą też liczne wyspy na Oceanie Atlantyckim, w tym Archipelag Azorski oraz Madera,
które posiadają status regionów autonomicznych. Malowniczy krajobraz Portugalii, jej ciekawa kultura i przyjazny klimat sprawiają, że jest to
kraj chętnie odwiedzany przez turystów. Do największych miast należą: Lizbona, Porto, Braga, Coimbra.

Cristiano Ronaldo
Azory

stolica: Lizbona

waluta: euro

język urzędowy: portugalski

dominująca religia: katolicyzm

Co warto zobaczyd w Portugalii:
Lizbona, Wieża Belém

Portugalskie wybrzeże –
plaże otoczone klifami

Starówka w Porto

Madera – wyspa
wiecznej wiosny

Co warto zjeśd i wypid w Portugalii:
Bacalhau – suszony dorsz
Pasteles de Nata – ciasteczka śmietanowe
Porto – mocne wino
Caldo verde – owoce morza
Zupa z włoskiej kapusty
Znani Portugalczycy:
kultura: Manoel de Oliveira – reżyser, José Saramago – laureat literackiej Nagrody Nobla,
sport: Eusébio, Luís Figo, Cristiano Ronaldo
Przed wyjazdem do Portugalii:
film: Amalia – królowa Fado reż. Carlos Coelho da Silva, Lisbon Story reż. Wim Wenders, Chopin. Pragnienie miłości reż. Jerzy Antczak
książka: Moja Portugalia (Franciszek Ziejka), Bądź zdrowa Lizbono (Anna Veloso), Nocny pociąg do Lizbony (Pascal Mercier), Ostatnie fado
(Iwona Słabuszewska-Krauze), Rok śmierci Ricarda Reisa (José Saramago)
Fado – gatunek muzyki popularny
w Portugalii. Nostalgiczne pieśni
wykonywane są przy
akompaniamencie
dwunastostrunowej gitary.

Vasco da Gama (1469-1524)
– portugalski żeglarz i
odkrywca,
który
jako
pierwszy
dotarł
drogą
morską z Europy do Indii.

MAŁY SŁOWNICZEK PORTUGALSKO-POLSKI
Bom Dia (dzieo dobry)
Olá (cześd)
Boa Tarde (dobry wieczór)
Boa Noite (dobranoc)

Adeus (do widzenia)

Como te chamas? (Jak się nazywasz?)

O meu nome é … (Nazywam się…)

Que horas săo? (Która godzina?)

Năo Sei (nie wiem)

Quanto custa? (Ile to kosztuje?)

Custa … (To kosztuje…)

Desculpe (przepraszam)
Obrigada / Obrigado (dziękuję)

Por favor (proszę)

JAK SIĘ MASZ?

KTO TO JEST?

(+)
świetnie
dobrze
jako tako
źle

KOBIETA (Mulher)
STUDENTKA (Estudante)

(–)
++ Optimo
+ Ben
+/– Mais ou menos
– – mal

MĘŻCZYZNA (Homem)
STUDENT (Estudante)

CO TO JEST?
LAMPA (Lâmpada)
TOREBKA (Mala)

OKNO (Janela)

DŁUGOPIS (Caneta)

ZEGAREK
(Relogio)

KSIĄŻKA (Livro)
STÓŁ (Mesa)

KOMÓRKA
(Telemovel)

KRZESŁO (Cadeira)
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