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Learn Brazilian Portuguese
Below you will find the English, a pronunciation guide, and the actual translation to
practice along with the video. Have fun and good luck!
Hello.
O‘la.
Olá.
My name is …
Meu ‘nomi ɛ …
Meu nome é …
What is your name?
‘Kual ɛ u seu ‘nomi?
Qual é o seu nome?
It’s a pleasure to meet you.
‘ɛ um pra’zer koɲe‘se-lu(a).
É um prazer conhecê-lo(a).
Thank you.
Obri‘gadu(a).
Obrigado(a).
Yes.
Sĩ .
Sim.

Your message. Clearly delivered.
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Yes, please.
Sĩ, ‘por fa‘vor.
Sim, por favor.
No, thank you.
Nãu, obri‘gado.
Não, obrigado.
Welcome to our company.
Beĩ-‘vĩdu(a) a nosa kompa’ɲia.
Bem-vindo(a) à nossa companhia.
We hope you enjoy your visit.
Espe‘ramus ki dis‘fruti da sua vi‘zita.
Esperamos que desfrute da sua visita.
Our interpreter will be …
‘Nossu(a) ĩ‘tɛrprete se‘ra…
Nosso(a) intérprete será…
We have provided translated information for you.
Providensi’amus informa’sõis tradu‘zidas ‘para vo‘se.
Nós providenciamos informações traduzidas para você.
Can you help me?
Vo‘se podi mi aƷu‘dar?
Você pode me ajudar?
Excuse me, but my Portuguese is not very good.
Dis‘kulpi, mas meu pohtu‘gueiz nãu ɛ mu ĩto boũ.
Desculpe, mas meu português não é muito bom.
Do you speak English?
Vo‘se fala in‘gleiz?
Você fala inglês?

Your message. Clearly delivered.

page 3

I need to get to this address …
Pre’sizu ih para ‘esti ende’resu …
Preciso ir para este endereço …
How do I get a cab?
‘Komo kon‘sigu ũ ‘taksi?
Como consigo um táxi?
Where can I find public transportation?
‘Ondi enkõ‘tru trans‘porti ‘publiku?
Onde encontro transporte público?
Can you show on the map?
Vo‘se podi mos‘trar nu ‘mapa?
Você pode me mostrar no mapa?
What is the cost?
‘Kuãtu ‘kusta?
Quanto custa?
Where is the closest bank or ATM?
‘Ondi fika u ‘bãku ou u kai ʃa ele‘troniku mais ‘prozimu?
Onde fica o banco ou o caixa eletrônico mais próximo?
Where can I get a quick bite to eat?
‘Ondi poso komeh alguma koiza hapi’diɲo?
Onde posso comer alguma coisa rapidinho?
Can you tell me the name and location of a good restaurant?
Vo‘se podi mi dizer u ‘nomi i u ende‘resu di ũ boũ restau‘ranti?
Você pode me dizer o nome e o endereço de um bom restaurante?

Your message. Clearly delivered.

