
Resa
Allmänt

Allmänt - Grundläggande
svenska portugisiska
Kan du vara snäll och hjälpa mig? Você pode me ajudar, por favor?

Fråga om hjälp

Talar du engelska? Você fala inglês?
Fråga om en person talar engelska

Talar du _[språk]_? Você fala _[idioma]_?
Fråga om en person talar ett visst språk

Jag talar inte _[språk]_. Eu não falo_[idioma]_.
Förtydliga att du inte talar ett visst språk

Jag förstår inte. Eu não compreendo.
Förklara att du inte förstår

Allmänt - Konversation
svenska portugisiska
Hej! Olá!

Standardhälsning

Hallå! Oi!
Informell hälsning

God morgon! Bom dia!
Hälsning som används på morgonen

God kväll! Boa tarde/Boa noite!
Hälsning som används på kvällen

God natt! Boa noite!
Hälsning som används då man skiljs åt på kvällen/natten eller innan man går till sängs

Hur mår du? Como você está?
Artigt småprat om den andra personens hälsa
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Bra, tack. Bem, obrigada/obrigado.

Artigt svar på 'Hur mår du?'

Vad heter du? Como você se chama?
För att fråga efter den andra personens namn

Jag heter ___. Meu nome é ___.
Berätta ditt namn för någon

Var kommer du ifrån? De onde você é?
Fråga om någons härkomst

Jag kommer från___. Eu sou do ___.
Svara med din härkomst

Hur gammal är du? Quantos anos você tem?
Fråga om någons ålder

Jag är___år gammal. Eu tenho___anos.
Svara med din ålder

Ja Sim
Jakande svar

Nej Não
Nekande svar

Tack Por favor
Utfyllnadsord för att lägga till en artig ton

Varsågod! Aqui está!
Används när man ger något till någon

Tack. Obrigada/obrigado.
Tacka någon

Tack så mycket. Muito obrigada/obrigado.
Starkare än ett vanligt tack
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Ingen orsak. De nada.

Artigt svar efter att någon sagt 'tack'

Förlåt mig. Desculpa.
Be om förlåtelse för någonting

Ursäkta mig. Com licença.
Få någons uppmärksamhet

Det är ok. Tudo bem.
Svar på en ursäkt som du godtar

Inga problem. Sem problemas.
Svar på en ursäkt som du godtar

Se upp! Cuidado!
Varna någon om en fara

Jag är hungrig. Estou com fome.
Används då du är hungrig

Jag är törstig. Estou com sede.
Används då du är törstig

Jag är trött. Estou cansado.
Används då du känner dig trött

Jag mår illa. Estou doente.
Används då du känner dig spyfärdig

Jag vet inte. Eu não sei.
Du vet inte svaret på en fråga

Det var trevligt att träffas. Prazer em conhecê-lo/la.
Artig avskedsfras efter ett första möte med någon

Hej då! Tchau!
Ta avsked

Allmänt - Klagomål
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Jag skulle vilja framföra ett klagomål. Eu gostaria de fazer uma reclamação.

Artigt sätt att påbörja ditt klagomål

Vem är den ansvarige/a här? Quem é o responsável aqui?
Ta reda på vem som är ansvarig

Det här är fullkomligt oacceptabelt! Isso é totalmente inaceitável!
Starkt uttrycka ditt missnöje

Jag vill ha mina pengar tillbaka! Eu quero meu dinheiro de volta!
Begära en återbetalning

Vi har väntat i över en timma. Estamos esperando há mais de uma hora.
Klaga på långa väntetider

Allmänt - Svordomar
svenska portugisiska
Den här maten smakar skit! Esta comida está horrível!

Ohyfsat sätt att visa missnöje över din mat

Den här drinken smakar piss! Esta bebida esta horrível!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en drink

Det här stället är en håla! Esse lugar é uma pocilga!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över ett etablissemang

Den här bilen är ett vrak! Isso é uma lata velha!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över en bil

Den här servicen suger! Esse serviço é uma porcaria!
Ohyfsat sätt att visa missnöje över servicen

Det här är rena rama stölden! Isso é um roubo!
Klaga ohyfsat över ett högt pris
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Det där är rena skitsnacket! Isso é mentira!

Ohyfsat sätt att visa misstro gentemot någonting någon sagt

Du är en jubelidiot! Você é um idiota!
Förolämpa en person genom att kritisera hens intelligens

Du vet ju inte ett smack! Você não sabe porcaria alguma!
Förolämpa en person genom att kritisera hens kunskap

Dra åt helvete! Cai fora!
Ohyfsat säga åt en person att omedelbart avlägsna sig

Vi kan göra upp om det här utanför! Vamos resolver isso lá fora!
Utmana en person att slåss utanför ett etablissemang
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