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In onderstaand schema vindt u de letterlijke tekst uit deel 7 ‘Fado’ bij de cursus Portugees. In de 

linkerkolom staat de Portugese tekst, in de rechterkolom de Nederlandse vertaling. 

Portugees Nederlands  
- Boa tarde. - Goedemiddag. 
- Boa tarde. - Goedemiddag. 
- Então aqui canta-se fado? - Is het hier dat er Fado wordt gezongen? 
- Sim, é verdade, todos os dias…temos 

espetáculo sim. 
- Ja, klopt, elke dat hebben wij een 

voorstelling, ja. 
- Sim, todos os dias…às..? - Ja, elke dag om..? 
- … dezoito horas. - 18.00 uur 
- Às seis? - Om 6 uur? 
- Sim, às seis da tarde. Exatamente. - Ja, om zes uur ‘s middags. Precies. 
- Muito bem…então diga-me lá...como é 

que é o concerto? 
- Prima… vertelt u mij eens.. hoe is het 

concert? 
- O espetáculo dura cerca de cinquenta 

minutos.Composto por duas partes. E 
no final há uma prova de vinho do 
Porto. 

- De voorstelling duurt ongeveer vijftig 
minute. Het bestaat uit twee delen. En 
aan het einde is er gelegenheid om Port 
te proeven. 

- Ai que bom, vinhinho do Porto! - Oh, wat lekker, een portje! 
- E quantas pessoas são? - En hoeveel personen zijn het? 
- São três músicos. Um cantor, um que 

toca guitarra clássica e outro que toca 
guitarra portuguesa. 

- Het zijn drie muzikanten: een zanger, 
een die klassieke gitaar speelt, en een 
die de Portugese gitaar speelt. 

- E a guitarra portuguesa é muito 
especial..? 

- Is de Portugese gitaar heel speciaal? 

- Sim, é um instrumento único no 
mundo....ah...tem doze cordas...ah ...e 
aliás este até é um instrument especial 
de Coimbra, é uma guitarra portuguesa 
de Coimbra. 

- Ja, het is een uniek instrument in de 
wereld. Ah.. het heeft 12 snaren.. en 
trouwens deze hier is een instrument 
speciaal uit Coimbra: een Portugese 
gitaar van Coimbra. 

- E já estão aqui há muito tempo? - Zijn jullie al lang hier? 
- Sim, há cerca de três anos que 

iniciámos este projeto. 
- Ja, wij zijn ongeveer 3 jaar geleden met 

dit project begonnen. 
- E são só estudantes,...ou? - En zijn het alleen studenten of..? 
- Sim, no meu caso, eu sou ainda 

estudante. Estou a terminar os meus 
estudos na Universidade. E todos os 
músicos que tocam e cantam aqui são 
todos eles estudantes ou antigos 
estudantes, até temos mesmo um 
professor da Universidade. 

- Ja, in mijn geval ben ik student. 
Ik ben bezig met afstuderen aan de 
Universiteit. En alle muzikanten die 
spelen en zingen zijn allemaal 
studenten of oude studenten, wij 
hebben zelfs een hoogleraar van de 
Universiteit. 

- Mesmo um professor! - Zelfs een hoogleraar! 
- Olhe, o que é que anda a estudar ? - En wat studeer je? 
- Relações Internacionais. - Internationale betrekkingen 
- Muito bom. - Heel goed! 
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- Olhe, então eu ia comprar um bilhete. 
Quanto custa? 

- Oké, ik ga dan een kaartje kopen. Wat 
kost het? 

- São dez euros por pessoa - Het is tien euro per person. 
- Muito bem. - Prima. 
- Certíssimo. - Klopt precies! 
- Se faz favor. - Alstublieft. 
- Aconselhamos a chegar sempre dez... 

entre dez a quinze minutos antes do 
espetáculo. Porque nós não temos 
lugares marcados. O lugar está 
garantido com o bilhete mas convém 
depois escolher o melhor lugar. 

- Wij raden altijd aan om tien.. tussen 
tien en vijftien minuten eerder te 
komen, voordat de voorstelling begint, 
want wij hebben geen gereserveerde 
zitplaatsen. De plaats is gegarandeerd 
met het kaartje maar het is raadzaam 
om dan de beste plek te kiezen. 

- A um quarto para as seis estou aqui. 
Muito obrigada! 

- Om kwart voor zes ben ik hier. Hartelijk 
dank! 

- Muito obrigada. - Heel erg bedankt. 
- Então, até já. - Dus tot straks. 
- Obrigado. - Dank u wel. 

 


