Portugese survival vocabulary
Good evening
Reply Boa Noite
Good afternoon
Reply Boa Tarde
Good morning
Reply to Good morning
Goodbye

Bom Dia

Adeus

How are you?
Reply e.g. Fine, thank you.
Bem, obrigado

Como estás?

Hello
Reply Olá
Excuse me [sorry]

Desculpe-me

Please Por favor
Thank you
Reply Obrigado/a
Nada
Can I take your photo?
Delicious

Gostoso, delicioso

It doesn't matter
Yes

Posso tirar a sua fotografia?

Não faz mal

Sim

Do you have ...?
I want ...

Você tem?

Eu quero

There isn't any Não ha
This (one), That (one)
[pointing at goods] Este, Aquele
No

Não

One

Um/a

A cheaper one O mais barato
How much does it cost?
Four

Quatro

Three Três
Two

Dois/Duas

Seven sete
Six

seis

Five

Cinco

Ten

dez

Nine

nove

Eight oito
Thirteen

treze

Twelvedoze
Eleven onze
Sixteendezesseis
Fifteen quinze
Fourteen

catorze

Nineteen

dezanove

Eighteen

dezoito

Seventeen

dezessete

Forty quarenta
Thirty trinta

Quanto custa isso?

Twenty

vinte

Seventy

setenta

Sixty sessenta
Fifty

cinquenta

One hundred cem
Ninety noventa
Eighty oitenta
One thousand mil
Five hundred quinhentos/quinhentas
Two hundred duzentos/duzentas
UNITS OF MONEY escudo, centavos
One million

um milhão

Two thousand dois mil
all of it todo
half

metade/meio

UNITS OF WEIGHT AND SIZE
Excuse me
[to get attention]

quilograma, grama

Com licença

(one) less

menos um

(one) more

mais um

An English newspaper

um jornal inglês

Can you lower the price?

pode baixar o preço?

Too expensive muito caro
Gents homens

Stamps selos
A map um mapa
Exit/out

saída

Entrance/In

entrada

Ladies mulheres
Where is ...? Onde é? Onde está? Onde fica?
Can you help me?

Podes-me ajudar?

Closed fechado/a
Toilet casa de banho
Where is ... street?

Onde é .... a rua?

What place is this?
street
town Que lugar é esse?
rua
ciudade
Restaurant

restaurante

Department store

lojas

Bank Banco
Underground trem subterrâneo
Train station estação de comboio
Airport aeroporto
Doctor doutor/médico(a)
Hospital
Bus station

hospital
estação d'autocarro

Telephone

telefone

Post-office

correio

Police polícia
How long (to get to ...)?
How far?
Is it near?
é perto?

Quanto tempo leva?

é longe?

Market mercado
praça (outdoor)
Straight ahead em frente
Right direita
Left

esquerda

Wait

espera

Stop here

pare aqui

Slow down

devagar

Where is ...

Onde é....

When quando
Ticket bilhete
Leave at what time? A que horas parte?
at ... o'clock

às.... horas

Hotel hotel
Bill, please

A conta, por favor

tomorrow

amanhã

today hoje
I am (name)

chamo-me ...

A FEW COOKING TERMS frito

cozido
assado
NAMES OF A FEW DISHES
AND DRINKS
Bacalhau
vinho do Pôrto
purê de batatas
What do you do?

Qual é a sua profissão?

I am (a New Zealander)
I come from (New Zealand) Sou Nova Zelandês
Sou da Nova Zelândia
Where do you come from?

Donde é?

A little Um pouco
You speak (Spanish)! Fala português?
I am a (teacher)
tourist Sou professor/a
turista
Years
[for telling age}

anos

How old are you?

Quantos anos tens?

What is your name? Como te chamas?
I have been here ... months

Estou aqui há ... meses

I have been here ... weeks

Estou aqui há .... semanas

I have been here ... days

Estou aqui há .... dias

I (don't) understand

Não compreendi/entendi.

Do you understand? Compreendeste/entendeste?
I am sick
Estou doente
I speak only a little (Thai)
Please speak slowly

Só falo um pouco português

Por favor fale devagar

Repeat Podes repetir

What do you call this in (Spanish)? Como se diz isso/isto em português?

