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Regular verbs - present and perfect past tense

eu - I tu - you ele- he1 nós -we eles - they2

falar - to
speak present tense

(p.t)

falo falas fala falamos falam

beber-
to drink

bebo bebes bebe bebemos bebem

abrir - to
open

abro abres abre abrimos abrem

falar
perfect

past tense
(p.p.t)

falei falaste falou falámos falaram

beber bebi -este -eu -emos -eram

abrir -i -iste -iu -imos -iram

Irregular verbs - present and perfect past tense

dar - to
give

p.t. dou dás dá damos dão

p.p.t dei deste deu dámos deram

dizer-
to say

p.t. digo dizes diz dizemos dizem

p.p.t disse disseste disse dissemos disseram

dormir-
to sleep

p.t. durmo dormes dorme dormimos dormem

p.p.t dormi dormiste dormiu dormimos dormiram

estar-
to be

p.t. estou estás está estamos estão

p.p.t estive estiveste esteve estivemos estiveram

fazer-
to do

p.t. faço fazes faz fazemos fazem

p.p.t fiz fizeste fez fizemos fizeram

haver-
to exist

p.t. há

p.p.t houve

ir-
to go

p.t. vou vais vai vamos vão

p.p.t fui foste foi fomos foram

ler-
to read

p.t. leio lês lê lemos leem

p.p.t li leste leu lemos leram

2 eles/elas & vocês all use the same verb form
1ele/ela & você all use the same verb form.
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ouvir-
to hear

p.t. ouço ouves ouve ouvimos ouvem

p.p.t ouvi ouviste ouviu ouvimos ouviram

pedir-
to ask for

p.t. peço pedes pede pedimos pedem

p.p.t pedi pediste pediu pedimos pediram

perder-
to lose

p.t. perco perdes perde perdemos perdem

p.p.t perdi perdeste perdeu perdemos perderam

poder-
to be able

p.t. posso podes pode podemos podem

p.p.t pude pudeste pôde pudemos puderam

pôr-
to put

p.t. ponho pões põe pomos põem

p.p.t pus puseste pôs pusemos puseram

querer-
to want

p.t. quero queres quer queremos querem

p.p.t quis quiseste quis quisemos quiseram

saber-
to know

p.t. sei sabes sabe sabemos sabem

p.p.t soube soubeste soube soubemos souberam

sair-
to go out

p.t. saio sais sai saímos saem

p.p.t saí saíste saiu saímos saíram

ser-
to be

p.t. sou és é somos são

p.p.t fui foste foi fomos foram

servir-
to serve

p.t. sirvo serves serve servimos servem

p.p.t servi serviste serviu servimos serviram

subir-
to go up

p.t. subo sobes sobe subimos sobem

p.p.t subi subiste subiu subimos subiram

ter-
to have

p.t. tenho tens tem temos têm

p.p.t tive tiveste teve tivemos tiveram

trazer-
to bring

p.t. trago trazes traz trazemos trazem

p.p.t trouxe trouxeste trouxe trouxemos trouxeram

ver-
to see

p.t. vejo vês vê vemos veem

p.p.t vi viste viu vimos viram

vir-
to come

p.t. venho vens vem vimos vêm

p.p.t vim vieste veio viemos vieram


