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Portuguese language 

 
 

Useful phrases in Portuguese 

 
 
Courtesy: 
Por favor.     

Please. 
  

Com licença!  
Excuse me 

  

Desculpe!     

I'm sorry! 
  

Obrigado!     
Thank you! 
  

Muito obrigado!    

Thank you very much! 
  

De nada!    
You are welcome! 
  

Como foi o seu fim-de-semana?     

How was your weekend? 
  

Como foi a sua viagem?     
How was your trip? 
 
 
Greetings: 
Olá!     
Hello! 
  

Meu nome é João.     

My name is João. 
  
Como está?     
How are you? 

  

Prazer em conhecê-lo!                 Prazer em conhecê-la!     

Nice to meet you! (meeting a male / meeting a female) 
  

Bom dia!     
Good morning! 
  

Boa tarde!     

Good afternoon! 
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Boa noite!    

Good night! / Good evening! 
  
Tchau!  
Bye! 
 
Adeus! 

Good-bye  
 

Até logo!    
See you later! 
 
Até breve! 

See you soon! 
 
 
Meeting people: 
Qual o seu nome?   / Como se chama?    
What is your name? 

  

Chamo-me Maria.     

My name is Maria.  
  
Quantos anos tem?     
How old are you? 

  
Tenho 30 anos.   

I’m 30 years old. 
 
Parabéns! 
Congratulations! 
 
Boa sorte! 
Good Luck! 
   
De onde é? 

Where are you from? 

  
Você é de aqui?     
Are you from here? 

  
Sou dos Estados Unidos.    

I’m from United States. 
  
Muito prazer!     
Nice to meet you! 
  
Vamos sair?    

Let’s go out? 
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At the restaurant: 
Tem mesa para duas (2) pessoas?     
Do you have a table for 2? 

  

Tenho uma reserva em nome de John Smith.      

I have a table reserved for John Smith. 
  

O que gostaria de comer?     
What would you like to eat? 

  

Está com fome?    

Are you hungry? 
  

O que gostaria de beber?     
What would you like to drink? 

  

Quer beber alguma coisa?     

Would you like to drink something? 
  

O que recomenda?     
What do you recommend? 

  

Eu quero fazer o pedido.    

I would like to order now. 
  

O cardápio, por favor.     / O menu, por favor.     
The menu, please! 
  

Isso não é o que eu pedi.     
This is not what I ordered. 
  

A conta, por favor.    

The bill (check), please. 
  

Eu queria um cafezinho.     / Eu queria um espresso.     
I'd like an espresso. 
  

Uma cerveja, por favor.     / Duas cervejas, por favor.     

A beer please / Two beers, please 
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 Shopping  
Quanto custa isto?     
How much is this? 

  
Onde é o vestiário?     

Where is the dressing room? 

  
Para pagamento à vista há descontos?     
Is there any discount if I pay in cash? 

  
Quais são as formas de pagamento?    

Which are the payment forms? 
  
Aceitam cartão de crédito?    
Do you accept credit cards? 

  
Tem um número maior     / menor?      

Do you have a bigger /       smaller size? 
  
Eu queria trocar esta roupa.    
I’d like to change this garment. 
  
Pode embrulhar, por favor?    

Can you wrap it, please? 

  
Estes sapatos estão apertados.     
These shoes are tight. 
  
Esta roupa não me fica bem, tem outra?    
This garment did not fit well, do you have another one? 

  
Esta roupa está larga     / folgada.       

This garment is loose. 
  
Qual é o meu total?     
What is my total? 

 

Tenha um bom dia! 

Have a nice day! 


