
 

105 Common Portuguese Phrases  
Words of greeting  
1. Olá– Hello 
2. Oi – Hi 
3. Bom dia – Good morning 
4. Boa tarde – Good afternoon 
5. Boa noite – Good evening 
How to say goodbye  
6. Adeus - Goodbye 
7. Tchau – Bye 
8. Até logo – See you later 
9. Até amanhã – See you tomorrow 
10. Até breve – See you soon 
Yes and No 
11. Sim – Yes 
12. Nao - No 

Polite expressions  
13. Por favor – Please.  
14. Origado/a – Thank you. If you are speaking to a male person, it should end in “o”, if you are 
speaking to a female, you should end it with an “a” 
15. Como licenca – Excuse me 
16. Perdão – Pardon me 
17. Desculpa/Desculpe  – I’m sorry 
Polite forms of address  
18. O senhor- Sir 
19. A senhora – Ma’am 

Making introductions  
20. Meu nome é – My name is 
21. Qual é o seu nome? – What is your name?  
22. Este e o meu amigo/amiga – This is my friend (male/female)  
23. Queria apresentar – I would like to introduce. 
24. Muito prazer em conhecê-lo/Prazer – I am pleased to meet you.  

Start a conversation  
25. Tudo bem? – How are you? 
26. Como vai? – How is it going? 
27. Como vai você? – How are you? 
28. Eu estour bem e tú? – I’m good, how are you?  
29. Estou bem, obrigado – I’m fine, thanks. 

Portuguese phrases that language learners should use 
30. Fala inglês? – Do you speak English? 
31. Alguém aqui fala inglês? – Does anyone speak English? 
32. Não falo muito português – I speak a little Portuguese 
33. Preciso praticar meu português – I need to practice my Portuguese 
34. Não compreendo – I don’t understand 
35. Não entendi – I don’t understand what you said 
 



 

36. Entendi – I understand 
37. Pode dizer outra vez? – Can you say that again? 
38. Fale mals devagar, por favor – Please speak slowly 
39. Eu não sei – I don’t know 
40. Como se diz _____em Português? – How do you say ____ in Portuguese? 
41. O que quer dizer _____  em inglês? What does ____ mean in English? 

Directions  
42. Como chego ao/a - How do I get to (place)? 
43. Onde está ___? Where is (place) 
44. Ao lado de – Next to 
45. Perto – Near 
46. Longe – Far 
47. É perto/longe? – Is it near/Is it far? 
48. Esquerda - Left 
49. Direita- Right 
50. Vire à esquerda/direita – Turn left/right 
51. Sempre em frente – Straight ahead 
52. Em direcção à – Towards the 
53. Depois do/a – Past the 
54. Antes do/a – Before the 
55. Você pode me mostrar no mapa? – Can you show me where it is on the map? 

Phrases for public transportation 
56. Como chego a estacao de trem?– How do I get to the train station? 
57. Como chego ao ponto de ônibus? – How do I get to the bus stop? 
58. Para onde vai esse trem? – Where does this train go? 
59. Para onde vai esse ônibus? – Where does this bus go? 
60. Onde posso encontrar um táxi? – Where can I find a taxi?  
At a restaurant 
61. Moco – Waiter 
62. Eu queria uma mesa – I’d like a table 
63. Eu queria o menu, por favor – I’d like a menu, please 
64. O que você recomenda? – What would you recommend? 
65. Queria – I’d like 
66. Para comer queria – To eat I would like 
67. Para beber queria – To drink I would like 
68. A conta, por favor – The bill please 
69. Queria pagar – I would like to pay 

Going shopping 
70. A loja – The store 
71. O shopping – The shopping center 
72. O mercado – The market 
73. O supermercado – Supermarket 
74. A farmácia – Pharmacy 
75. A livraria – Bookstore 
76. A padaria – Bakery 
77. A confeitaria – Pastry shop 
78. A loja de música – Music store 
79. Onde fica? – Where is?  
80. Estou procurando – I am looking for.  
81. Você tem – Do you have (item)? 
 



 

82. Quanto custa? – How much?  
83. Estou só a ver, orgigado/a – I’m just looking, thank you.  
84. Vou levar – I’ll take it. 
85. Aceita cartão de crédito? – Do you accept credit card? 
86. Gostaria de pagar com cartão de crédito – I’d like to pay by credit card. 
87. Gostaria de pagar em dinheiro – I’d like to pay with cash 

More basic phrases  
88. Preciso tua ajuda – I need your help 
89. Você pode me ajudar? – Can you help me? 
90. Estou perdido/perdida – I’m lost 
 
About time 
91. Que horas são? – What time is it? 
92. Que horas abra? – What time does it open? 
93. Que horas fecha? – What time does it close?  
94. Que horas vocês abrem? – What time do you open? 
95. Que horas vocês fecham? – What time do you open? 
 
Basic needs 
 
96. Onde fica a case de banho? – Where is the bathroom? 
97. Estou com fome – I’m hungry 
98. Estou com sede – I’m thirsty 
 
At a hotel 
99. Quatro de hotel – Hotel room 
100. Vocês tem un quarto disponível? – Do you have a room available 
101. Quanto custo por noite – How much does it cost per night? 
 
For safety. 
 
102. Ajuda! – Help 
103. Sinto-me mau – I feel sick 
104. Preciso de um medico – I need a doctor 
105. Chame a polícia – Call the police. 
 

 


