1. Common Greetings

portuguese
to Go
Hundreds of Essential
Words and Phrases
for Every Situation

I need…

Eu preciso (de)…

What would you like?

Em que posso servi-lo?/
O que posso oferecer-lhe?

Please bring me…

Por favor traga-me…

I’m looking for…

Estou procurando por…

I’m hungry.

Estou com fome.

I’m thirsty

Estou com sede.

It’s important.

É importante.

It’s urgent.

É urgente.

Oi/Olá (P)/
Bom dia.

Yes, thank you.

Aceito, obrigado(a)./
Sim, por favor. (P)

Good evening.

Boa noite.

Good-bye.

Até logo / Tchau.

No, thank you.
I’m sorry.

Não, obrigado(a).
Sinto muito./Desculpe.

Mrs., Ma’am

Senhora / Dona...

Dá licença.

Miss

Moça/Senhorita (P)

Pardon me.
(informal)

Mr., Sir

Senhor

How are you?
(informal)

Tudo bem?

Pardon me.
(formal)

Com licença./
Me perdoe./Perdão.

That’s okay.

Tudo bem./Tudo certo.

How?

Como?

Fine, thanks.
(informal)

Tudo bem.

It doesn’t matter.

Não tem importância./
Não há problema.

How much?

Quanto é?/Quanto custa?

How many?

Quantos são?/Quantas são?

How are you?
(formal)

Como vai o senhor?/
Como vai a senhora?

Do you speak English?

Você fala inglês?

Which?

Qual?

Yes.

Falo./Sim. (P)

What?

O quê?

Fine, thanks.
And you? (formal)

Muito bem obrigado(a).
E o senhor(a)?

No.

Não.

What kind of?

Que tipo de…?

I speak a little.

Eu falo um pouquinho.

Who?

Quem?

What is your name?

Qual é o seu nome?/
Como você se chama?

I understand a little.

Entendo um pouco.

Where?

Onde?

I don’t understand.

Não entendo./
Não estou entendendo.

When?

Quando?

What does this mean?

O que isto significa?

I don’t speak Portuguese
very well.

Não falo português
muito bem.

What does that mean?

O que aquilo significa?

Could you repeat that?

Poderia repetir?

How do you say…
in Portuguese?

Como se diz …
em português?

I don’t know.

Eu não sei.

No problem.

Não tem problema.

My name is…

Meu nome é…

Nice to meet you.

Prazer em te conhecer.

I’ll see you later.

Até logo./Até mais.

2. Polite Expressions
Please.

Por favor.

Thank you.

Obrigado./Obrigada.

Thank you very
much.

Muito obrigado./
Muito obrigada.

I’d like….

What would you like?

...the information booth?

...o balcão de informações?

...with a bath

...uma suite?

...a bilheteria?

...with a shower

...com chuveiro?

...baggage claim?

...a retirada de bagagem?

...with a toilet

...com banheiro?

...the ground transportation?

...o serviço de transporte
público?

...with air-conditioning

...com ar condicionado?

How much does it cost?

Quanto é?

Is there a bus service
to the city?

Há algum ônibus que vá para
a cidade?

The bill, please.

A conta,
por favor.

Where are…

Onde fica…
...as saídas /
vôos internacionais?

De nada./
Não há de quê.

Hello./Good morning.

...the ticketing counter?

...the international
departures?

You’re welcome.

6. At the Restaurant
Where can we find
a good restaurant?

Onde tem um
bom restaurante?

We’d like a(n) … restaurant.

Você poderia nos informar
sobre um restaurante...

4. At the Airport
Where is…

Onde é…

...customs?

...a alfândega?

Eu gostaria…

...passport control?

...a polícia federal?

Em que posso servi-lo?/
Seu pedido?

lettuce

alface

tomato

tomate

O que você gostaria
de beber?

carrot

cenoura

Can you recommend
a good wine?

Poderia recomendar um
bom vinho?

cucumber

pepino

(green) pepper

pimentão

Wine, please.

Vinho, por favor.

fruit

fruta

Beer, please.

Uma cerveja, por favor

apple

maçã

I didn’t order this.

Eu não pedi isto./
Isto não foi o que pedi.

orange

laranja

banana

banana

That’s all, thanks.

Estou satisfeito, obrigado(a).

pear

pera

The check, please.

A conta, por favor.

grapes

uva

Cheers! To your health!

Saúde! Á nossa…

drink

bebida

water

água

milk

leite

3. Needs and Question Words

What would you like to drink?

...the international
arrivals?

...as chegadas
internacionais?

What is your
nationality?

Qual é a sua
nacionalidade?

...casual

...informal/simples.

I am an American.

Eu sou norte-americano.

...elegant

...elegante/chique.

I am Canadian.

Sou canadense.

...fast-food

...self-service.

meat

carne

juice

suco

I am English.

Sou inglês.

...inexpensive

...barato.

chicken

galinha/frango

coffee

café

...seafood

...de frutos-do-mar.

beef

carne de vaca

tea

chá

...vegetarian

...vegetariano.

pork

porco

wine

vinho

Café

Café/padaria/boteco

fish

peixe

beer

cerveja

A table for two

Uma mesa para dois

shrimp

camarão

soft drink, soda

refrigerante

Waiter, a menu please.

Garçom, o cardápio por favor.

lobster

lagosta

salt

sal

The wine list, please.

A lista de vinhos, por favor.

bread

pão

pepper

pimenta

appetizers

aperitivos

egg

ovo

sugar

açúcar

main course

o prato principal

cheese

queijo

honey

mel

dessert

a sobremesa

rice

arroz

hot/cold

quente/frio

vegetable

vegetal/vegetais

sweet/sour

doce/amargo

5. At the Hotel
Do you have a
room available?

Tem algum quarto vago?/
Tem vaga?

...for one person

...para uma pessoa?

...for two people

...para duas pessoas?

...for tonight

...para esta noite?

...for two nights

...por duas noites?

...for a week

...por uma semana?

Do you have a
different room?

Teria um quarto
diferente?

7. Food Vocabulary

8. Out on the Town
Where can I find…

Onde fica…

...an art museum?

...um museu de arte?

...a museum of
natural history?

...um museu de
história natural?

...a history museum?

...um museu?

...a gallery?

...uma galeria de arte?

...interesting architecture?

...alguma arquitetura
interessante?

...a church?

...uma igreja?

...the zoo?

...o zoológico?

I’d like…

Eu gostaria de…

...to see a play.

...assistir uma
peça de teatro.

...to see a movie.

...assistir um filme.

...to go to a concert.

...ir a um concerto.

...to go to the opera.

...ir à opera.

...to go sightseeing.

...fazer um passeio turístico.

...to go on a bike ride.

...dar um passeio
de bicicleta.

9. Shopping
Where is the best
place to go shopping for…

Onde fica a melhor loja
para comprar...

...clothes?

...roupas?

...food?

...alimento/comida?

...souvenirs?

...lembranças?

...furniture?

...mobília?

...fabric?

...tecidos/têxteis?

...antiques?

...antigüidades?

...books?

...livros?

...sporting goods?

...artigos esportivos?

...electronics?

...aparelhos eletrônicos?

...computers?

...computadores?

10. Asking Directions

11. Numbers

12. Time

0

zero

20

vinte

What time is it?

Que horas são?

1

um, uma (f)

21

vinte e um

Noon.

É meio-dia.

2

dois, duas (f.)

22

vinte e doisz

Midnight.

É meia-noite

3

três

23

vinte e três

It is 9:00 AM.

São as nove da manhã.

4

quatro

30

trinta

It is 1:00 PM.

5

cinco

40

quarenta

É uma da tarde./
São treze horas.

cinqüenta,
cincoenta

It is 3 o’clock.

São (as) três da tarde./
São quinze horas.

It’s 5:15.

São (as) cinco e quinze./
São dezessete e quinze.

It’s 7:30.

São (as) sete e trinta./
São sete e meia.

It’s 9:45.

São (as) nove e
quarenta e cinco.

Now.

Agora./Agora mesmo.

Later.

Depois.

Immediately.

Imediatamente.

Soon.

Logo./Logo-logo.

seis
50
6
				

Excuse me. Where is…

Com licença, onde fica/
onde é…

7

sete

60

sessenta

...the bus stop?

...o ponto de ônibus?

8

oito

70

setenta

...the subway station?

...a estação do metrô?

9

nove

80

oitenta

...the restroom?

...o banheiro?

10

dez

90

noventa

...the taxi stand?

...o ponto de taxi?

...the nearest bank?

...o banco mais próximo?

onze
100/101
11
				

cem/
cento e um

...the hotel?

...um hotel?

To the right.

Vire à direita./
É só virar à direita.

doze
1,100/1,101
12
				
				

mil e cem/
mil cento
e um

13

treze

2,000

dois mil

14

catorze, quatorze

10,000

dez mil

15

quinze

100,000

cem mil

É perto daqui./
É pertinho daqui.

16

dezesseis

1,000,000

um milhão

17

dezessete

1,000,000,000 um bilhão

Volte pelo mesmo
caminho./Você
vai ter que voltar.

dezoito
1,000,000,000,000
18
				
um trilhão

To the left.

Vire à esquerda.

Straight ahead.

Vá em frente./Vá sempre
em frente.

It’s near here.
Go back.

Next to…

É perto de…

19

dezenove

Sunday

domingo

...a fax machine?

...uma fax?

...am/is about to vomit.

What day is today?

Que dia é hoje?

...an internet connection?

...estou/está
quase vomitando.

January

janeiro

...uma conecção
para internet?

...am/is having a seizure.

February

fevereiro

How do I call the United States?

...estou/está
com convulsões.

March

março

Como eu faço para chamar
os Estados Unidos?

...am/is stuck.

...estou/está preso.

April

abril

I need…

Eu preciso (de)…

I can’t breathe.

Não posso respirar.

May

maio

...to send a fax.

...enviar uma fax.

I tripped and fell.

Eu tropecei e caí.

June

junho

...to get on the the internet.

...entrar na internet.

I cut myself.

Eu me cortei.

July

julho

...a computer.

...de um computador.

I drank too much.

Eu bebi demais.

August

agosto

Eu não sei.

setembro

...enviar um
pacote expresso.

I don’t know.

September

...to send a
package overnight.

I’ve injured my…

Eu machuquei…

October

outubro

...head.

...a (minha) cabeça.

November

novembro

Help!

Socorro!/Preciso de ajuda!

...neck.

...o (meu) pescoço.

December

dezembro

Fire!

Fogo!

...back.

...as (minhas) costas.

What is the date today?

Qual é a data de hoje?

I need a doctor!

Preciso de um médico!

...arm.

...o (meu) braço.

Today is Thursday,
September 22.

Hoje é quinta-feira, (dia)
vinte e dois de setembro.

Call an ambulance!

Chamar uma ambulância!

...leg.

...a (minha) perna.

Ontem foi quarta(-feira),
(dia) vinte e um de setembro

O que aconteceu?

...o (meu) pé.

Yesterday was Wednesday,
September 21.

What happened?

...foot.

Amanhã é sexta (-feira), (dia)
vinte e três de setembro.

Eu/Minha esposa/Meu
marido/Meu amigo/Minha
amiga/Alguém…

...o meu olho/
os meus olhos.

Tomorrow is Friday,
September 23.

I/My wife/My husband/
My friend/Someone…

...eye(s).
I’ve been robbed.

...am/is very sick.

...estou/está muito doente.

Fui roubado./
Fui assaltado.

...am/is having a
heart attack.

...estou/está sofrendo um
ataque cardíaco.

...am/is choking.

...estou/está engasgado.

...am/is losing consciousness.

...estou/está
perdendo a consciência.

14. Staying Connected
Where can I find…

Onde eu encontro/tem…

...a telephone?

...um telefone?/um
orelhão?/um telefone
público?

15. Emergencies and Safety

13. Days and Months
Monday

segunda-feira

Tuesday

terça-feira

Wednesday

quarta-feira

Thursday

quinta-feira

Friday

sexta-feira

Saturday

sábado
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