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ВСТУП – ПОРТУГАЛЬСЬКА МОВА У СВІТІ
Офіційною мовою Бразилії є португальська мова, нею розмовляють по всій території країни. У великих містах і туристичних центрах також розуміють іспанську, англійську та інші іноземні мови.
Португальською мовою розмовляють близько 260 мільйонів
чоловік у всьому світі, при цьому існують її національні варіанти,
найбільш поширеними серед яких є «європейська португальська»
та «бразильська португальська». «Бразильська португальська», або
«португальська мова Бразилії» (pt-BR) – термін, який використовується для позначення варіанту португальської мови, яким розмовляють понад 200 мільйонів бразильців як у Бразилії, так і в інших
країнах світу.
Португальська мова є офіційною мовою Бразилії, Португалії,
Анголи, Мозамбіку, Кабо-Верде, Гвінеї-Бісау, Екваторіальної Гвінеї,
Сао-Томе і Принсіпі й Східного Тимору, а також Спеціального Адміністративного району Макао у складі КНР та міжнародних організацій, таких як Меркосур (Спільний ринок країн Південної Америки),
Організації іберо-американських держав (ОЕІ), Союзу південноамериканських націй (UNASUL), Організації американських держав
(ОАД), Африканського союзу (АС) та Європейського союзу (ЄС).
Як правило, іноземці в Бразилії не відчувають мовних труднощів. Бразильці славляться своєю гостинністю та дуже прихильно
ставляться до гостей з інших країн. Крім цього, з 2013 року, після
підписання двосторонньої угоди між Україною та Бразилією, українським туристам непотрібно мати візу для в’їзду в Бразилію.
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ВИМОВА
У цьому виданні наведена норма вимови штату Сан-Пауло, найбільш густонаселеного штату Бразилії, а також федерального округу,
у якому розташована столиця – місто Бразіліа, але Вас також зможуть зрозуміти у будь-якому регіоні країни.
У португальській мові багато приголосних звуків вимовляються
як в українській, але голосних звуків є набагато більше. У першу чер,
, [õ], [ỹ], які вимовляються так, ніби
гу, це носові голосні [ã],
Ви намагаєтесь сказати сполучення «ан», «ен», «ін», «он» та «ун», але
не торкаєтесь язиком піднебіння для промови звуку [н]. На письмі носові голосні позначаються наступним чином: або після букв a, e, i, o,
u пишеться m (яке при цьому не вимовляється), або над буквами a
та o з’являється знак «~» (називається «тіл») – ã, õ. У ненаголошеній
позиції буква о читається [у], а буква е – [і] (в кінці слова).
Буква ç («се седілья») використовується на письмі для позначення звуку [с] перед буквами а, о, u. Сполучення qu читається [к] перед
e, i, y, за винятком декількох слів (наприклад tranquilo – спокійний
[транкỹ΄іло], cinquenta – п’ятдесят [сінкỹ΄ента]), сполучення gu
читається [ґ] перед e, i, y (винятки aguentar – терпіти [аґỹен΄тар],
linguica – ковбаса [лінґỹ΄іса]). Буква h використовується у наступних сполученнях: ch – [ш], lh – [ль], nh – [нь]. У транскрипції також
використовується символ [ў] для позначення короткого напівголосного звуку, між [у] та [в] (як англ. w у слові window). Буква s між
голосними вимовляється [з]. Правило читання букви x наводиться
для кожного окремого випадку.
Знак наголосу в транскрипції позначається [΄] та передує наголошеному складу. Правила наголосу є наступними: якщо слово закінчується на a, e, o, тоді наголос падає на передостанній склад (casa –
дім [΄каза]), якщо слово закінчується на і, u або приголосний (окрім
m та s, які не впливають на наголос), тоді наголошеним є останній
склад (pudim – пудинг [пу΄дж ]). Якщо наголос у слові ставиться не
за правилами, тоді наголошена приголосна на письмі отримує знак
наголосу «´» або «ˆ» (fácil – легкий [΄фасіл], distância – відстань
[джіс΄тансія]), знак «˜» (тіл) також позначає наголошену приголосну
(maçã – яблуко [ма΄сã]). У потоці мовлення всі слова вимовляються
підряд, без пауз, тому на стику слів діють правила одзвінчування та
оглушування приголосних звуків: os olhos – очі [уз ´ ольюс].
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Примітки. У Ріо-де-Жанейро буква r вимовляється [х] також в кінці
слова та в кінці складу. Буква s вимовляється [ш] в кінці слова та перед
глухими приголосними, і [ж] перед дзвінкими приголосними.

ПОРТУГАЛЬСЬКИЙ АЛФАВІТ
A a (а) як у слові автор
B b (бе) як у слові бочка
C c (се) як у слові сіль перед e, i,
y, та [к] як у слові каша перед a,
o, u
D d (де) як у слові дуб перед а, о,
u, та звуком [е] та [дж΄] як у слові джин, тільки м΄якше, перед i,
y та звуком [і]
E e (е) під наголосом як у слові
ельф, та [і] у ненаголошеній позиції як весна
F f (ефі) як у слові фотографія
G g (же) як у слові життя перед
e, i, y, та [ґ] як у слові ґрунт перед a, o, u
H h (ага) не позначає звуку, але
використовується у сполученнях
ch (ш), lh (ль), nh (нь)
I i (і) як у слові іній
J j (жота) як у слові жук
K k (ка) як у слові кістка
L l (елі) як у слові лійка, lh читається [ль] як у слові роль
M m (емі) як у слові море, також
позначає носові голосні
N n (ені) як у слові ніс, nh чита-

ється [нь] як у слові день
O o (о) під наголосом як у слові
око, та [у] в ненаголошеній позиції як «у» в унти
P p (пе) як у слові поле
Q q (ке) як у слові кіт, означає
звук [к] тільки в буквосполученні qu
R r (еpі) в середині та кінці слова
[р] – рот, та [х ] на початку слова
та у сполученні rr, як вухо
S s (есі) на початку та в кінці слова та у сполученні ss як [с] – сад,
між голосними та перед дзвінкими приголосними як [з] – здати
T t (те) як у слові туз перед a, o,
u та звуком [ч], [тч] як у слові
чай, перед і, е
U u (у) як у слові удав
V v (ве) як у слові ваза
W w (дáбліу) як англ. w у слові
water, середнє між [у] та [в],
символ [ў]
X x (шіс) може читатись як [ш],
[кс], [с] та [з]
Y y (íпсілон) як «і» у слові іній
Z z (зе) як у слові заєць
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НАЙБІЛЬШ УЖИВАНІ ФРАЗИ ДЛЯ ПОВСЯКДЕННОГО СПІЛКУВАННЯ

Привіт! Як справи?/
Як поживаєте?

Tudo bеm?/ Tudo bоm?/ ΄Туду б ?/΄Туду бõ?/
Como vai?/ Como vão
΄Кому вай?/΄Кому ΄вãў ас
as coisas?
΄койзас?
Bom dia!/
Boa tarde!/
Boa noite!

Бõ ΄джіа!/
΄Боа ΄тарджі!/
΄Боа ΄нойчі!

Так/Ні.

Sim/não.

΄Сі/΄нãў

Дякую.

Obrigado/obrigada.

Обрі΄гаду/обрі΄гада

Будь ласка.

Por favor.

Пур фа ΄вор

Добрий ранок!/
Добрий день!/
Добрий вечір!

Вибачте.

Desculpe.

Дес΄кулпе

До зустрічі!/ Пока!

Até logo!/ Tchau!

А ΄тє ΄логу!/΄Чау!

Кõ лі ΄сенса, пур фа ΄вор

Чи можете Ви мені
допомогти?

Você pode me ajudar?

Во ΄се ΄поджі мі ажу ΄дар?

Я заблудився/
Заблудилась.

Estou perdido/
perdida.

Ес ΄тоу пер ΄джіду /
пер ΄джіда

Мені потрібно...

Eu queria...

΄Еу ке ΄ріа...

Чи є у Вас тут... ?

Você tem... aqui?

Во ΄се т а ΄кі?

Де я можу знайти?

Onde eu posso
encontrar?

΄Онджі ΄еу ΄посу енкон
΄трар?

Я голодний/голодна.

Estou com fome.

Ес ΄тоу кõ ΄фомі

Я хочу пити.

Estou com sede.

Ес ΄тоу кõ ΄седжі

Я хочу спати.

Estou com sono.

Ес ΄тоу кõ ΄сону

Я щасливий/щаслива.

Estou feliz.

Ес ΄тоу фе΄ліс

Мені сумно.

Estou triste.

Ес ΄тоу ΄трісчі

Скільки коштує?

Quanto custa?

Кў ΄анту ΄куста?

Котра година?

Que horas são?

Кі ΄орас ΄сау?

Як гарно!/
Який гарний!/
Яка гарна!

Que bonito!/
Que lindo!/
Que bonita!/ Que linda!

Кі бо΄ніту!/
Кі ΄лінду!/
Кі бо΄ніта!/Кі ΄лінда!

Дозвольте, будь ласка. Com licença, por favor.

΄Еу ΄нãў ін ΄тенду

Я не розумію.

Eu não entendo.

Я українець/ Я українка.

Eu sou ucraniano/Eu sou ΄Еу ΄соу украні΄ану / ΄Еу
΄соу украні΄ана
ucraniana.

Ви говорите
російською?/
англійською?/
іспанською?
Я не знаю.
Мене звати...
Привіт!
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Você fala
russo?/
Inglês?/
Espanhol?

Во ΄се ΄фала
΄хусу? /
Ін ΄глес? /
Еспаньол?

Eu não sei.

΄Еу ΄нãў сей

Meu nome é...

΄Меу ΄номі е

Oi!/Olá!

Ой!/О ΄ла!
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Я загубив/ загубила
паспорт.

Eu perdi meu passaporte. ΄Еу пер΄джі ΄меу паса΄порчі

Ви приймаєте кредитні Você aceita cartão de
crédito?
картки?

Во ΄се а΄сейта кар΄тãў
джі ΄креджіту?

НАДПИСИ, ЯКІ ВИ ПОБАЧИТЕ У БРАЗИЛІЇ
Entrada/ Saída

Вхід/ вихід

Ен΄трада/ са΄іда

Aberto/ Fechado

Відкрито/ закрито

А ΄берту/ Фе΄шаду

Entrada proibida

Немає входу

Ен΄трада проі΄біда

Banheiro masculino/
feminino

Чоловічий/
жіночий туалет

Ба΄нєйру маску΄ліну/
фемі΄ніну

Homem/ Mulher

Чоловічий/ жіночий

΄Ом / Му΄лєр

Reservado

Зайнято

Хезер΄ваду

Cuidado

Обережно

Куй΄даду

Táxi

Таксі

΄Таксі

Де банкомат?

Onde tem caixa
eletrônico?

΄Онджі т ΄кайша
еле΄троніку?

Де я можу обміняти
гроші?

Onde posso trocar
dinheiro?

΄Онджі ΄посу тро΄кар
джі΄нєйру?

Де туалет?

Onde é o banheiro?

΄Онджі е у ба΄нєйру?

Йди!/ Геть!

Vai embora!

Вай ім΄бора!

Погано/ поганий/
погана

Ruim

Ру΄

Дуже добре!

Muito bom!

΄Муйту бõ!

Metrô

Метро

Мет΄ро

Відмінно!

Excelente!

Есе΄ленчі!

Polícia

Поліція

По΄лісія

Чудово!

Maravilhoso!

Маравільозу!

Ambulância

Швидка допомога

Амбу΄лансія

Тост!/ За здоров΄я!

Um brinde!/ Saúde!

Підемо!

Vamos!

΄Вамус!

Тепло/ холодно

Quente/ frio

΄Кенчі/ ΄фріу

Далеко/ близько

Longe/ perto

΄Лонжі/ ΄перту

Зверху/ знизу

Em cima/ em baixo

Всередині/ зовні

Dentro/ fora

Сьогодні/ вчора/ завтра Ontem/ hoje/ amanhã

10

΄брінджі!/ Са ΄уджі!

΄сіма/ ΄байшу
΄Дентру/΄фора
΄Онт /΄ожі/амань΄я
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Hospital

Лікарня

Оспі΄тал

Hotel

Готель

О΄тел

Понеділок

segunda-feira

се΄гунда-΄фейра

Pousada

Готель/ хостел

Поу΄зада

Вівторок

terça-feira

΄терса-΄фейра

Restaurante

Ресторан

Хестау΄ранчі

Середа

quarta-feira

кў΄арта-΄фейра

Bombeiros

Пожежна служба

Бом΄бейрус

Четвер

quinta-feira

΄кінта-΄фейра

Dentista

Стоматологія

Ден΄чіста

П΄ятниця

sexta-feira

΄сеста-΄фейра

Puxe/ Empurre

На себе/ від себе

΄Пуші/ ем΄пухі

Субота

sábado

с΄абаду

Mercado

Ринок

Мер΄каду

Неділя

domingo

до΄мінгу

Supermercado

Супермаркет

Супермер΄каду

Shopping Center

Торгівельний центр

΄Шопінг ΄сенте

Січень

janeiro

жа΄нейру

Cinema

Кінотеатр

Сі΄нема

Лютий

fevereiro

феве΄рейру

Horário de
funcionamento

Години роботи

О΄раріу джі фунсіона΄менту

Березень

março

΄марсу

Квітень

abril

аб΄ріл

Há vagas

Є місця

А ΄вагас

12

ДНІ, МІСЯЦІ, ПОРИ РОКУ
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Травень

maio

΄маю

Червень

junho

΄жунью

0

zero

Липень

julho

΄жулью

1

um/ uma (один/ одна)

Серпень

agosto

а΄госту

2

dois/ duas (два/ две)

дойд/΄дуас

Вересень

setembro

се΄тембру

3

três

трес

Жовтень

outubro

оу΄тубру

4

quatro

кў΄атру

Листопад

novembro

но΄вембру

5

cinco

΄сінку

Грудень

dezembro

де΄зембру

6

seis

сейс

7

sete

΄сечі

8

oito

΄ойту

9

nove

΄нові

10

dez

дес

11

onze

΄онзі

12

doze

΄дозі

13

treze

΄трезі

14

catorze

ка΄торзі

15

quinze

΄кінзі

16

dezesseis

дезе΄сейс

17

dezessete

дезе΄сечі

Зима

inverno

ін΄верну

Весна

primavera

пріма΄вера

Літо

verão

ве΄рãў

Осінь

outono

оу΄тону
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ЦИФРИ ТА ЧИСЛА
΄зеру
/ ΄ума

15

18

dezoito

де΄зойту

19

dezenove

дезе΄нові

20

vinte

΄вінчі

21

vinte e um/ vinte e uma

΄вінчі і /΄вінчі і ΄ума
(двадцять один/
двадцять одна)

22

vinte e dois/ vinte e duas ΄вінчі і дойс/΄вінчі і
΄дуас (двадцять два/
двадцять дві)
trinta
΄трінта

30
31

trinta e um/ trinta e uma ΄трінта і /΄трінта
і ΄ума (один/тридцять одна)

500

quinhentos/ quinhentas

кі΄нєнтус/кі΄нєнтас

600

seiscentos/ seiscentas

сей΄сентус/сей΄сентас

700

setecentos/ setecentas

сечі΄сентус/сечі΄сентас

800

oitocentos/ oitocentas

ойту΄сентус/ойту΄сентас

900

novecentos/ novecentas

нові΄сентус/нові΄сентас

1 000

mil

міл

5 000

cinco mil

΄сінку міл

40

quarenta

кўа΄рента

30 000

trinta mil

΄трінта міл

50

cinquenta

сінкў΄ента

100 000

cem mil

с міл

60

sessenta

се΄сента

1 000 000

(um) milhão

( ) мі΄ляў

70

setenta

се΄тента

2 000 000

dois milhões

дойс мі΄льойс

80

oitenta

ой΄тента

90

noventa

но΄вента

100

cem

с

143

cento e quarenta e três

΄сенту і кўа΄рента
і ΄трес

200

duzentos/ duzentas

ду΄зентус/ду΄зентас

300

trezentos/ trezentas

тре΄зентус/тре΄зентас

400

quatrocentos/
quatrocentas

кўатру΄сентус/
кўатру΄сентас
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Примітки. Числівник cem (сто) набуває форму cento, якщо після
сотні стоять десятки та/або одиниці, наприклад cento e vinte (120). Числівники з 200 до 900 мають форму чоловічого та жіночого роду, для
узгодження з іменниками, наприклад trezentos livros (300 книг, livro –
ч.р.), але trezentas canetas (300 ручок, caneta – ж.р.). Якщо після числівників з 200 до 900 не йде іменник, тоді вживається форма чоловічого
роду. Іменник mil (тисяча) не змінюється, наприклад sete mil (сім тисяч).
Іменник milhão (мільйон) у множині має форму milhões, наприклад dez
milhões (десять мільйонів). У складених числівниках між сотнями, десятками та одиницями ставиться сполучник e (і), наприклад mil quatrocentos
e trinta e sete (1437). Між тисячами та сотнями сполучник e (і) ставиться
лише в тому випадку, якщо після сотень не йдуть ані десятки, ані одиниці, наприклад dois mil e novecentos (2900).
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ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ
1-й/ 1-а

primeiro/ primeira

прі΄мейру/прі΄мейра

2-й/ 2-а

segundo/ segunda

се΄гунду/се΄гунда

3-й/ 3-а

terceiro/ terceira

тер΄сейру/тер΄сейра

4-й/ 4-а

quarto/ quarta

кў΄арту/кў΄арта

5-й/ 5-а

quinto/ quinta

΄кінту/΄кінта

6-й/ 6-а

sexto/ sexta

΄сесту/΄сеста

7-й/ 7-а

sétimo/ sétima

΄сечіму/΄сечіма

8-й/ 8-а

oitavo/ oitava

ой΄таву/ой΄тава

9-й/ 9-а

nono/ nona

΄нону/΄нона

10-й/ 10-а

décimo/ décima

΄десіму/΄десіма

11-й/ 11-а

décimo primeiro/
décima primeira

΄десіму прі΄мейру/
΄десіма прі΄мейра

12-й/ 12-а

décimo segundo/
décima segunda

΄десіму се΄гунду/
΄десіма се΄гунда

20-й/ 20-а

vigésimo/ vigésima

ві΄жезіму/ві΄жезіма

21-й/ 21-а

vigésimo primeiro/
vigésima primeira

ві΄жезіму прі΄мейру/
ві΄жезіма прі΄мейра

30-й/ 30-а

trigésimo/ trigésima

трі΄жезіму/трі΄жезіма
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40-й/ 40-а

quadragésimo/
quadragésima

кўадра΄жезіму/
кўадра΄жезіма

50-й/ 50-а

quinquagésimo/
quinquagésima

кінкўа΄жезіму/
кінкўа΄жезіма

60-й/ 60-а

sexagésimo/
sexagésima

секса΄жезіму/
секса΄жезіма

70-й/ 70-а

septuagésimo/
septuagésima

септуа΄жезіму/
септуа΄жезіма

80-й/ 80-а

octogésimo/
octogésima

окто΄жезіму/
окто΄жезіма

90-й/ 90-а

nonagésimo/
nonagésima

нона΄жезіму/
нона΄жезіма

100-й/ 100-а

centésimo/
centésima

сен΄тезіму/
сен΄тезіма

1000-й/ 1000-а

milésimo/
milésima

мі΄лезіму/
мі΄лезіма

Примітки. У складених порядкових числівниках усі частини узгоджуються в роді та числі з іменниками.
Порівняйте: vigésimos primeiros lugares – двадцять перші місця.
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ЧАС

Через два дні

daqui a dois dias

да΄кі а дойс ΄джіас

Два дні тому

há dois dias/ dois dias
atrás

а дойс ΄джіас/ дойс
΄джіас а΄трас

Рано

cedo

΄седу

Пізно

tarde

΄тарджі

Незабаром

em breve

Пізніше

mais tarde

майс ΄тарджі

Зараз

agora

а΄гора

Секунда

segundo

се΄гунду

Хвилина

minuto

мі΄нуту

Сьогодні

hoje

΄ожі

Вчора

ontem

΄онт

Завтра

amanhã

амань΄я

Позавчора

anteontem

анте΄онт

Післязавтра

depois de amanhã

де ΄пойс джі амань΄я

Цього тижня

essa semana

΄еса се΄мана

Минулого тижня

na semana passada

на се΄мана па΄сада

Наступного тижня

na próxima semana/
na semana que vem

на ΄просіма се΄мана/
на се΄мана кі в

Зранку

de manhã

джі мань΄я

П΄ять хвилин

cinco minutos

΄сінку мі΄нутус

Вдень

à tarde/ de tarde

а ΄тарджі/джі
΄тарджі

Півгодини

meia hora

΄мея ΄ора

Ввечері

à noite/ de noite

а ΄нойчі/джі ΄нойчі

Година

hora

΄ора

Вночі (після 24:00)

de madrugada

джі мадру΄гада

Кожного дня

cada dia/ todos os dias

΄када ΄джіа/ ΄тодус
уз ΄джіас

Весь день

todo o dia

΄тоду у ΄джіа

Котра година?

Que horas são?

Кі ΄орас ΄сау?

Перша година дня.

É uma (hora) da tarde.

Е ΄ума (΄ора) да
΄тарджі.

Половина одинадцятої São dez (horas) e meia
da manhã.
ранку.
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΄бреві

΄Сãў дез (΄ораз) і
΄мея да мань΄я

21

Чверть на сьому вечора.

São seis (horas) e quinze ΄Сãў сейз (΄ораз) і
da tarde.
΄кінзі да ΄тарджі.

За п΄ятнадцять хвилин
друга дня.

São quinze para as duas
da tarde.

΄Сãў ΄кінзі ΄пара аз
΄дуас да ΄тарджі.

О котрій?

Quando?/ Que horas?

Кў΄анду? / Кі ΄орас?

О першій годині дня.

A uma (hora) da tarde.

А ΄ума (΄ора) да
΄тарджі.

О восьмій годині
вечора.

Às oito (horas) da noite. Аз ΄ойту (΄орас) да
΄нойчі.

Полудень

meio-dia

Північ

meia-noite
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У ГОТЕЛІ
У Бразилії існує величезний вибір варіантів проживання: від розкішних
готелів та курортних комплексів до хостелів, невеликих сімейних готелів pousadas – [поу΄задас] (як вишуканих, так і скромних), кемпінгів і
навіть готелів, які розташовані серед лісів або в безпосередній близькості від визначних туристичних місць на природі. Як правило, у вартість
проживання включений сніданок.
Готель

hotel

о΄тел

Маленький сімейний
готель

pousada

поу΄зада

΄мею-΄джіа

Бронювання

reserva

хе΄зерва

΄мея-΄нойчі

Балкон

sacada

са΄када

Веранда/ лоджія

varanda

ва΄ранда

Ліжко

cama

΄кама

Односпальне ліжко

cama de solteiro

΄кама джі сол΄тейру

Двоспальне ліжко

cama de casal

΄кама джі ка΄зал

Дитяче ліжко

cama infantil

΄кама інфан΄чіл

Колиска

berço de bebê

΄берсу джі бе΄бе
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Ванна

banheiro

ба΄нєйру

Бар

bar

бар

Спальня

quarto (de dormir)

Басейн

piscina

пі΄сіна

Рахунок

conta

кў΄арту (джі дор΄мір)

Інтернет

internet

інтер΄нечі

Сніданок

café da manhã

Супутникове ТБ

TV a cabo

те΄ве а ΄кабу

Обід

almoço

Портьє

porteiro

пор΄тейру

Вечеря

jantar

Хостел

hostel

΄хостел

Одномісний номер

quarto de solteiro

Спільна спальня

dormitório

дормі΄торіу

Двомісний номер

quarto duplo

кў΄арту джі сол΄тейру

Кемпінг

camping

΄кемпінг

Дворазове харчування meia pensão

кў΄арту ΄дуплу

Намет

tenda

΄тенда

Триразове харчування pensão completa

΄мея пен΄сãў

΄конта
ка΄фе да мань΄я
ал΄мосу
жан΄тар

Ключ

chave

пен΄сãў ком΄плета

Ліфт

elevador

΄шаві

Душ

chuveiro

елева΄дор

Ванна

banheira

шу΄вейру

Туалет

toalete/ banheiro/ WC

ба΄нєйра

Ресепшн

recepção

туа΄лечі/ба΄нєйру

Адміністратор

gerente

хесеп΄сãў

Номер

quarto

же΄ренчі

Міні-бар

minibar

кў΄арту

Телефон

telefone

міні΄бар

Ресторан

restaurante

теле΄фоні

Ви маєте більший номер/ на другому поверсі?
Tem um quarto maior/ em outro andar?
Т кў΄арту май΄ор/е ΄оутру ан΄дар?
Я б хотів (хотіла) номер з балконом/ з виглядом на море.
Eu queria um quarto com sacada/ com vista para o mar.
΄Еу ке΄ріа кў΄арту кõ са΄када/ кõ ΄віста ΄пара у мар.
Я загубив/ загубила ключ від номера.
Eu perdi a chave do quarto.
΄Еу пер΄джі а ΄шаві ду кў΄арту.
Скільки коштує номер за ніч?
Quanto é a diária?
Ку΄анту е а джі΄арія?
Я забронював/ забронювала номер.
Eu reservei um quarto.
΄Еу хезер΄вей кў΄арту.
Душ не працює/ в номері немає світла.
O chuveiro não funciona/ não tem luz no quarto.
У шу΄вейру ΄нãў фунсі΄она/ ΄нãў т лус ну кў΄арту.

хестау΄ранчі
24
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ПОЇЗДКА АВТОМОБІЛЕМ
carro

΄каху

Рахунок, будь ласка.
A conta, por favor.
А ΄конта, пур фа΄вор.

Автомобіль

Ви можете викликати мені таксі?
Poderia chamar um táxi para mim, por favor?
Поде΄рія ша΄мар ΄таксі ΄пара м , пур фа΄вор?

Водійські права

carteira de motorista

кар΄тейра джі
мото΄ріста

Вантажівка

caminhão

камі΄няў

Колесо

roda

΄хода

Кермо

volante

во΄ланчі

Багажник

porta-malas

΄порта-΄малас

Лобове скло

para-brisa

΄пара-΄бріза

Гальма

freio

΄фрею

Двигун

motor

мо΄тор

Фари

luzes

΄лузіс

Дзеркало

espelho

іс΄пелью

Шина

pneu

΄пнеу

Номерний знак

placa de carro

΄плака джі ΄каху

Антифриз

anticongelante

анчіконже΄ланчі

Заправити автомобіль

abastecer o tanque

абасте΄сер у ΄танкі

Я заплачу готівкою/ кредитною карткою.
Eu pago em dinheiro/ com cartão de crédito.
΄Еу ΄пагу джі΄нєйру/ кõ кар΄тãў джі ΄креджіту.
Коли потрібно звільнити номер?
Quando preciso liberar o quarto?
Кў΄анду пре΄сізу лібе΄рар у кў΄арту?
Я від΄їжджаю завтра.
Eu parto amanhã.
΄Еу ΄парту амань΄я.
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Керувати автомобілем dirigir o carro

джірі΄жір у ΄каху
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Паливний бак

tanque de combustível

΄танкі джі комбус΄чівел

Паливо

combustível

комбус΄чівел

Бензин

gasolina

газо΄ліна

Дизельне паливо

diesel/ gasóleo

΄джізел/га΄золеу

Дорога

estrada/ caminho

іс΄трада/ка΄мінью

Перехрестя

cruzamento

круза΄менту

Бензоколонка

posto de gasolina

΄посту джі газо΄ліна

Світлофор

sinal

сі΄нал

Обмеження швидкості limite de velocidade

лі΄мічі джі велосі΄даджі

Дитяче сидіння

cadeira infantil

ка΄дейра інфан΄чіл

Машина зламалась

о carro está quebrado

Аварія

acidente

у ΄каху ес΄та ке΄браду

Стоянка

estacionamento

Ремонт

manutenção

Масло

óleo

Страховка

seguro de automóvel

Прокат

aluguel

Взяти на прокат/
в оренду

alugar

Направо

à direita

Наліво

à esquerda
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асі΄денчі
істасіона΄менту

Повернути

virar

ві΄рар

Їхати прямо

reto/ direto

΄хету/джі΄рету

Повний бак, будь ласка.
Enche o tanque, por favor.
΄Енші у ΄танкі, пур фа΄вор.

Поміняйте масло/ антифриз.
Troque óleo/ anticongelante.
΄Трокі ΄олеу/анчіконже΄ланчі.

Мені потрібно 15 літрів бензину.
Eu preciso de 15 litros de gasolina.
΄Еу пре΄сізу джі ΄кінзі ΄літрус джі газо΄ліна.
Як доїхати до центру міста?
Como chegar ao centro da
cidade?
΄Кому ше΄гар ΄ау ΄сентру да
сі΄даджі?

Чи можна тут припаркуватись?
Posso estacionar o carro aqui?
΄Посу істасіо΄нар у ΄каху а΄кі?

Відремонтуйте гальма, будь
ласка.
Por favor, conserte o freio.
Пур фа΄вор, кон΄серчі у ΄фрею.

Перевірте шини.
Verifique os pneus.
Вері΄фікі ус ΄пнеус.

манутен΄сãў
΄олеу
се΄гуру джі ауто΄мовел

У мене зламалась машина. Потрібен ремонт.
Meu carro quebrou. Precisa de manutenção.
΄Меу ΄каху ке΄броу. Пре΄сіза джі манутен΄сãў.

алу΄гел
алу΄гар
а джі΄рейта
а іс΄керда
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В АЕРОПОРТУ

Паспорт

passaporte

паса΄порчі

Паспортний контроль

controle de passaporte

кон΄тролі джі
паса΄порчі

Місце

assento

а΄сенту

Пілот

piloto

пі΄лоту

Аеропорт

aeroporto

аеро΄порту

Літак

avião

аві΄ãў

Авіакомпанія

companhia aérea

компа΄нія а΄ереа

Прибуття

chegada

ше΄гада

Відправлення

partida

пар΄чіда

Злітно-посадкова
смуга

pista de pouso e
decolagem

΄піста джі ΄поузу і
деко΄лаж

Видача багажу

coleta de bagagem

кол΄ета джі ба΄гаж

Вікно

janela

жа΄нела

Посадочний талон

cartão de embarque

Крило

asa

΄аза

Реєстрація

check-in

кар΄тãў джі ем΄баркі

Стюардеса

aeromoça

аеро΄моса

Рейс

voo

Бортпровідник

comissário de bordo

комі΄саріу джі ΄борду

Вихід на посадку

portão de embarque

Пасажир

passageiro

паса΄жейру

Приземлитись

aterrar

Митний контроль

controle aduaneiro

Зліт

decolagem

кон΄тролі адуа΄нейру

Посадка

pouso

Квиток

passagem

Квиток у два кінці
(туди і назад)

passagem ida e volta

Квиток в один кінець

passagem de ida

шек΄ін
΄воу
пор΄тãў джі ем
΄баркі
ате΄хар

деко΄лаж
΄поузу
па΄саж
па΄саж ΄іда і
΄волта
па΄саж джі ΄іда

30

31

Коли рейс до Ріо-де-Жанейро?
Quando é o voo para o Rio?
Кў΄анду е у ΄воу ΄пара у ΄Хіу?

Це прямий рейс?
É um voo direto?
Е ΄воу джі΄рету?

Де літак робить проміжну посадку?
Onde o avião faz escala?
΄Онджі у аві΄ãў фаз іс΄кала?

Мені погано.
Estou passando mal.
Ес΄тоу па΄санду мал.
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Я хочу купити квиток туди і
назад.
Eu queria comprar uma
passagem ida e volta.
΄Еу ке΄ріа ком΄прар ΄ума па΄саж
΄іда і ΄волта.

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ І ТАКСІ
Автобус

ônibus

΄онібус

Трамвай

bonde

΄бонджі

Таксі

táxi

΄таксі

Метро

metrô

мет΄ро

Пором

balsa

΄балса

Квиток

bilhete/ passagem

бі΄лєчі/па΄саж

Дорослий

adulto

ад΄улту

Дитина

criança

крі΄анса

Пасажир

passageiro

паса΄жейру

Автобусна зупинка

ponto de ônibus

΄понту джі ΄онібус

Автовокзал

rodoviária

ходові΄арія

Стоянка таксі

ponto de táxi

΄понту джі ΄таксі

Місце

assento

а΄сенту

Станція

estação

іста΄сãў

Маршрут

itinerário

ічіне΄раріу

Водій

motorista

мото΄ріста
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Пересадка

conexão

конек΄сãў

Вартість проїзду

preço de passagem

΄пресу джі па΄саж

Ділова поїздка

viagem de negócios

ві΄аже джі не΄госіус

Пристань

cais

кайс

Переписка

correspondência

кохеспон΄денсія

Схема

mapa

΄мапа

Документи

documentos

доку΄ментус

Підземний перехід

passagem subterrânea

па΄саж субте΄ханеа

Директор

diretor

джіре΄тор

Секретар

secretário (м.р.)/
secretária (ж.р.)

секре΄таріу/
секре΄тарія

Факс

fax

факс

Мобільний телефон

celular

селу΄лар

Повітряна доставка

correio aéreo

ко΄хею а΄ереу

Замовлення

ordem

΄орд

Ціна

preço

΄пресу

Ринок

mercado

мер΄каду

Конкуренція

concorrência

конко΄хенсія

Партнер

parceiro

пар΄сейру

Знижка

desconto

дес΄конту

Де найближча станція метро?
Onde é a estação de metrô mais próxima?
΄Онджі е а іста΄сãў джі мет΄ро майс ΄просіма?

Коли мені потрібно виходити?
Quando eu preciso descer?
Ку΄анду ΄еу пре΄сізу де΄сер?

Коли відходить останній
автобус?
Que hora parte o último ônibus?
Кі ΄ора ΄парчі у ΄улчіму ΄онібус?

Цей автобус іде до центру міста?
Esse ônibus vai até o centro da cidade?
΄Есі ΄онібус вай а΄те у ΄сентру да сі΄даджі?
Це далеко/ близько?
É longe/ perto?
Е ΄лонжі/΄перту?

Скільки коштує квиток?
Quanto é a passagem?
Ку΄анту е а па΄саж ?

У ВІДРЯДЖЕННІ

Відкрийте/ закрийте вікно, будь ласка.
Abre/ feche a janela, por favor.
΄Абрі/΄феші а жа΄нела, пур фа΄вор.
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Прибуток

lucro

΄лукру

Лист

carta

΄карта

Договір

acordo/ contrato

΄корду/кон΄трату

Виготовлення

produção

проду΄сãў

Переговори

negociações

негосіа΄сõес

Зустріч

reunião

хеуні΄ãў

Імпорт

importação

імпорта΄сãў

Експорт

exportação

іспорта΄сãў

Бухгалтерія

contabilidade

контабілі΄даджі

Рахунок-фактура/
накладна

fatura

фа΄тура

Вартість

valor

ва΄лор

Візитна картка

cartão de visita

кар΄тãў джі ві΄зіта

Виконавець

executivo/
contratado

ізеку΄чіву/
контра΄таду

Замовник

contratante

контра΄танчі

Реклама

publicidade

публісі΄даджі

Клієнт

cliente

клі΄енчі

Попит

demanda

де΄манда

Пропозиція

oferta

о΄ферта

Компанія

empresa

ем΄преза

Голова

presidente

презі΄денчі
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Відділ продажу

departamento de vendas департа΄менту джі
΄вендас

Підсумок

total

то΄тал

Персонал

pessoal

песо΄ал
же΄ренчі

Менеджер/ управитель gerente
Просування

промо΄сãў

promoção

Радий/ рада познайомитись
з Вами.
Prazer em conhecê-lo (м.р.)/
conhecê-la (ж.р.).
Пра΄зер конє΄се-лу/ конє΄се-ла.

Дозвольте представити...
Queria apresentar...
Ке΄ріа апрезен΄тар...

Ми можемо призначити зустріч на 10 годину?
Podemos marcar uma reunião para as 10 horas?
По΄демус мар΄кар ΄ума хеуні΄ãў ΄пара аз дез ΄орас?
Ми встигаємо вчасно.
Estamos dentro dos prazos programados.
Ес΄тамус ΄дентру дус ΄празус програ΄мадус.

Прибуток компанії виріс за останні три роки.
O lucro da empresa cresceu nos últimos três anos.
У ΄лукру да ем΄преза кре΄сеу нуз ΄ултімус трез ΄анус.
Наші партнери доставлять договір якомога швидше.
Nossos parceiros farão entrega do contrato com a brevidade
possível.
΄Носус пар΄сейрус фа΄рãў ен΄трега ду кон΄трату кõ а бреві΄даджі
по΄сівел.
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У РЕСТОРАНІ
Бразилія може запропонувати туристові ресторани на будь-який смак
та гаманець. У бразильській кухні проглядає вплив кулінарних традицій індіанців, португальців та вихідців з Африки. Також свій помітний слід залишили імігранти кінця 19 століття – початку 20 століття:
італійці, араби та японці. За винятком популярних туристичних місць,
меню більшості закладів можна отримати лише португальською мовою. Варто відвідати два традиційних та популярних види ресторанів: «comida a quilo» ([ко΄міда а ΄кілу] – їжа на вагу) та «rodizio»
([хо΄дізіу] – варіант шведського столу). Найбільш поширені види «родізіу» – шашлик (churrasco – [шу΄хаску]) та піца. У закусочних (lanchonetes [ланшо΄нечіс]) відвідувачам пропонують ланчі, наприклад, бутерброди
(sanduiches – [санду΄ішіс]) та соки (sucos – [΄сукус]).

Філіжанка/Горнятко

xícara

΄шікара

Блюдце

pires

΄піріс

Виделка

garfo

΄гарфу

Ніж

faca

΄фака

Ложка

colher

коль΄єр

Пляшка

garrafa

га΄хафа

Серветка

guardanapo

гуарда΄напу

Чек

recibo

хе΄сібу

Меню

cardápio/ menu

кар΄дапіу/ме΄ну

Рахунок

conta

΄конта

Столик

mesa

΄меза

Чайові

gorjeta

гор΄жета

Офіціант

garçom

гар΄сõ

Страва дня

prato do dia

΄прату ду ΄джіа

Офіціантка

garçonete

гарсо΄нечі

Закуска

entrada

ен΄трада

Тарілка

prato

΄прату

Суп

sopa

΄сопа

Склянка

copo

΄копу

Основне блюдо

prato principal

΄прату прінсі΄пал

Десерт

sobremesa

собре΄меза

Сніданок

café da manhã

ка΄фе да мань΄я

Обід

almoço

ал΄мосу

Вечеря

jantar

жан΄тар

38

39

Столик на двох, будь ласка.
Uma mesa para dois, por favor.
΄Ума ΄меза ΄пара дойс, пур
фа΄вор.

Я замовив/ замовила столик.
Eu fiz reserva de mesa.
΄Еу фіс хе΄зерва джі ΄меза.

Чи можна глянути меню?
Posso ver o cardápio?
΄Посу вер у кар΄дапіу?

Офіціант!
Garçom, por favor! (м.р.)/
Moça, por favor! (ж.р.)
Гар΄сõ, пур фа΄вор!/
΄Моса, пур фа΄вор!

Чи є у вас вегетаріанські
страви?
Tem pratos vegetarianos?
Т ΄пратус вежетарі΄анус?

Просто філіжанку кави, будь
ласка.
Apenas um café, por favor.
А΄пеназ ка΄фе, пур фа΄вор.

Приємного апетиту!
Bom apetite!
Бõ апе΄чічі!

Я цього не замовляв/ не
замовляла.
Eu não pedi esse prato.
΄Еу ΄нãў пе΄джі ΄есі ΄прату.

Рахунок, будь ласка.
A conta, por favor.
А ΄конта, пур фа΄вор.
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ДЕЩО ПРО БРАЗИЛЬСЬКУ КУХНЮ
Закуски:
queijos

сири

холодні закуски
frios
(presuntos e embutidos) (шинки і ковбаси)

΄кейжус
΄фріус (пре΄зунтус і
ембу΄чідус)

linguiça

ковбаса

лінгў΄іса

mandioca
(frita, cozida)

маніок
(смажений, варений)

манджі΄ока
(΄фріта, ко΄зіда)

pão

хліб

΄пãў

churrasco

шашлик
(різні частини яловичої, свинячої, баранячої туші або курки,
смажені на вертелі на
відкритому вогні)

шу΄хаску

carne

м΄ясо

΄карні

bife

яловичина

΄біфі

filé

філе

фі΄ле

picanha

пі΄канья
оковалок
(частина яловичої туші
біля тазу)

Основні страви:
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salsicha

сосиска

сал΄сіша

linguiça

ковбаса

лінгў΄іса

peixe

риба

΄пейші

lagosta, lagostim

лангуст, лобстер, омар

ла΄госта, лаго΄ст

camarão

креветки

lula

Гарніри:
arroz

рис

а΄хос

feijão

квасоля

фей΄жãў

batatas fritas

картопля фрі

ба΄татас ΄фрітас

кама΄рãў

macarrão

макарони

мака΄хãў

кальмар

΄лула

farofa

фа΄рофа

caranguejo

краб

каран΄гежу

фарофа
(пасироване/ смажене
маніокове борошно)

frango

курка

΄франгу

mandioca

маніок (коренеплід)

манджі΄ока

coração de galinha

куряче серце

кора΄сãў джі га΄лінья

Овочі та салат:

coelho

кріль

ко΄елью

carne de porco

свинина

alface

листовий салат

ал΄фасі

΄карні джі ΄порку

tomate

помідор

то΄мачі

carneiro

баранина

кар΄нейру

pepino

огірок

пе΄піну

feijoada

фейжоада (страва з
фейжо΄ада
чорної квасолі, м΄яса
та білого рису, подається з пасированим
маніоковим борошном,
галісійською капустою
та апельсином)

pimentão

солодкий перець

пімен΄тãў

cenoura

морква

се΄ноура

ervilha

зелений горошок

ер΄вілья

espinafre

шпинат

еспі΄нафрі

bacalhau

солена в΄ялена тріска

rúcula

руккола

΄хукула

moqueca

мокека (страва з риби мо΄кека
або морепродуктів,
приготована з додаванням кокосового молока
спецій та овочів, характерна для кухні північно-східних штатів баія
та еспіріто-санто)

brócolis

броколі

΄броколіс

couve

галісійська капуста

΄коуві

couve-flor

цвітна капуста

΄коуві-флор

repolho

капуста білокачанна

хе΄полью

cebola

цибуля

се΄бола

beterraba

буряк

бете΄хаба

beringela

баклажан

берін΄жела

(assado, frito, cozido)
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(запечена, смажена,
варена)

бака΄ляу

(а΄саду, ΄фріту,
ко΄зіду)
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abóbora

гарбуз

а΄бобора

abobrinha

кабачок

або΄брінья

salada russa

олів΄є

са΄лада ΄хуса

Десерти:
sorvete

морозиво

сор΄вечі

doce de leite

солодка страва на
основі молока (досить
часто згущеного)

΄досі джі ΄лейчі

brigadeiro

цукерки з вареного
згущеного молока з
додаванням какао

бріга΄дейру

цукерки з вареного
згущеного молока з
додаванням кокосу

бей΄жінью

cocada

солодка страва на основі тертого кокосу

ко΄када

quindim

тістечко з яєчних жовт- кін΄дж
ків, цукру та тертого
кокосу

pudim

пудинг

пу΄дж

pé-de-moleque

козінак зі смаженого
арахісу та патоки

пе-джі-мо΄лекі

goiabada

домашній мармелад з
гуави

гойа΄бада

romeu e julieta
(goiabada com queijo)

десерт зі шматочка мо- хо΄меу і жуль΄єлодого сиру та шматоч- та (гойа΄бада кõ
΄кейжу)
ку мармеладу з гуави

beijinho
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paçoca de amendoim

Батончик з тертого ара- па΄сока джі амендо΄
хісу з цукром

Соуси, заправки та спеції:
ketchup

кетчуп

кет΄чюпі

mostarda

гірчиця

мос΄тарда

maionese

майонез

майо΄незі

vinagrete

оцет або оцтова заправка (часто з додаванням подрібнених
томатів та перцю)

віна΄гречі

molho branco

білий вершковий соус

΄молью ΄бранку

molho de tomate

томатний соус

΄молью джі то΄мачі

molho inglês

вустерський соус

΄молью ін΄глес

pimenta-do-reino

чорний перець

пі΄мента-ду-΄хейну

sal

сіль

сал

açúcar

цукор

а΄сукар

pimenta

перець

пі΄мента

creme de leite

вершки

΄кремі джі ΄лейчі

orégano

орегано (душиця)

о΄регану

cebola

Цибуля

се΄бола

alho

Часник

΄алью

manjericão/ basílico

Базилік

манжері΄кãў /ба΄зіліку
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Напої:
água mineral
(com gás, sem gás)

мінеральна вода
(з газом, без газу)

΄агўа міне΄рал
(кõ гас, с гас)

café

кава

ка΄фе

leite

молоко

΄лейчі

café com leite

кава з молоком

ка΄фе кõ ΄лейчі

chá

чай

ша

mate

чай мате

΄мачі

suco

сік

΄суку

коктейль на основі
vitamina
(normalmente com leite) молока та фруктового
соку/ морозива
açaí

água de coco

віта΄міна

пюре з ягід асаї, вжива- аса΄і
ється в охолодженому
вигляді
кокосова вода
΄агўа джі ΄коку
(п΄ється з кокосу через
трубочку, за смаком
нагадує підсолоджену
воду)

iogurte

йогурт

йо΄гурчі

refrigerante

прохолодний напій

хефріже΄ранчі

guaraná

прохолодний напій з
плодів рослини гуарани

гуара΄на
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cachaça

міцний алкогольний
ка΄шаса
напій, який виготовляється на основі тростинного цукру

caipirinha

кайпірінья (коктейль кайпі΄рінья
на основі кашаси, соку
лайма, очеретного
цукру, з додаванням
колотого льоду)

batida (bebida alcoólica алкогольний напій з
додаванням фруктів,
e frutas batidas no
збитий у шейкері
liquidificador)

ба΄чіда

cerveja clara

світле пиво

сер΄вежа ΄клара

cerveja escura

темне пиво

сер΄вежа іс΄кура

chope

розливне пиво
(п΄ється дуже холодним)

΄шопі

vinho tinto
vinho branco
espumante
licor
uísque
conhaque
rum
gelo

червоне вино
біле вино
шампанське
лікер
віскі
коньяк
ром
лід

΄вінью ΄чінту
΄вінью ΄бранку
іспу΄манчі
лі΄кор
у΄іскі
конь΄які
х
΄желу
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Чим можна перекусити:
salgados/salgadinhos

солоні закуски (пиріжки, ковбаси, сири,
консервовані овочі)

салга΄дус/салга΄джіньюс

coxinha

смажений пиріжок з
картопляного тіста з
начинкою з курки

ко΄шінья

esfirra

пиріжок з м΄ясною або ес΄фіха
овочевою начинкою
(буває відкритий і
закритий)

quibe

смажена у маслі кулька ΄кібі
з відрубів або булгура
з м΄ясною начинкою
(страва запозичена з
арабської кухні)

pão de queijo

запечені кульки з ма- ΄пау джі ΄кейжу
ніокового крохмалю з
м΄якою сирною начинкою, характерна страва
штату мінас-жерайс

acarajé

пиріжок з меленої білої акара΄же
квасолі та цибулі, смажений у маслі пальми
денде, подається з
начинкою зі сушених
креветок та перцю
(страва кухні штату
баія)

bolo

торт

΄болу

torta

пиріг (може бути як
зі солодкою, так і зі
солоною начинкою)

΄торта

pipoca

попкорн

пі΄пока

tapioca

млинець з маніокового тапі΄ока
крохмалю у формі
півмісяця, з начинкою
з кокосу або молодого
сиру

пиріжок з солоною
начинкою (м΄ясний,
овочевий)

ем΄пада

enrolado
(de queijo, de salsicha)

сир або сосиска
(запечені в тісті)

енхо΄ладу (джі к΄ейжу, джі сал΄сіша)

pastel
(vários recheios)

пиріжок
пас΄тел (΄варіус
(з різними начинками) хе΄шеюс)

hambúrguer

гамбургер

ам΄бургер

abacaxi

ананас

абака΄ші

cachorro-quente

хот-дог

ка΄шоху-΄кенчі

açaí

аса΄ї

misto quente
(pão de forma, queijo e
presunto)

сандвіч з шинкою та
сиром, підсмажений у
тостері

΄місту ΄кенчі

асаї (тропічна ягода
темно-фіолетового
кольору, найчастіше
вживається у протертому вигляді)

acerola

ацерола, або барбадоська вишня

асе΄рола

empada
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Тропічні фрукти:
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ба΄нана

banana

банан

caju

плід кеш΄ю, або яблуко ка΄жу
кеш΄ю (оранжевий плід
грушоподібної форми з
кислуватим смаком)
кажа (невеликий ароматний плід жовтого
кольору з кислуватою
м΄якоттю)

ка΄жа

carambola

карамбола (жовтуватий фрукт у формі
зірки)

карам΄бола

coco

кокос

΄коку

cupuaçu

купуасу (великий плід купуа΄су
продовгуватої форми, з
білою кисло-солодкою
м΄якоттю)

cajá

Фрукти:
maçã

яблуко

ма΄сã

morango

полуниця

мо΄рангу

pêra

груша

΄пера

pêssego

персик

΄песегу

uva

виноград

΄ува

laranja

апельсин

ла΄ранжа

limão

лимон

лім΄ãў

melancia

кавун

мелан΄сія

melão

диня

мел΄ãў

cereja

черешня

се΄режа

goiaba

гуава

гой΄аба

tangerina

мандарин

танже΄ріна

mamão/ papaia

папайя (мамао також
різновид папайї, лише
більшого розміру)

ма΄мãў/па΄пая

damasco

абрикос

да΄маску

manga

манго

΄манга

maracujá

маракуйя

мараку΄жа

! Також на бразильських ринках Ви зможете купити та спробувати
багато інших тропічних фруктів та ягід, наприклад, jabuticaba, fruta-deconde, pequi, jenipapo, jaca.
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ЗА ПОКУПКАМИ
У супермаркеті:

Овочі

legumes

ле΄гуміс

Туалетний папір

papel higiênico

па΄пел іжі΄еніку

Вода

água

΄агўа

Запальничка

isqueiro

іс΄кейру

Цукор

açúcar

а΄сукар

Сірники

fósforos

΄фосфорус

Кава

café

ка΄фе

Сигарети

cigarros

сі΄гахус

Сіль

sal

сал

В аптеці:

Хліб

pão

΄пãў

Ліки

remédio

хе΄меджіу

Яйця

ovos

΄овус

Аспірин

aspirina

аспі΄ріна

Рис

arroz

а΄хос

Головна біль

dor de cabeça

дор джі ка΄беса

Макарони

macarrão

мака΄хау

Біль в шлунку

dor no estômago

дор джі іс΄томагу

Шоколад

chocolate

шоко΄лачі

Засіб від печії

sal de fruta

сал джі ΄фрута

Жуйка

chiclete

шік΄лечі

Сироп

xarope

ша΄ропі

Печиво

biscoitos/ bolachas

біс΄койтус/бо΄лашас

Ін΄єкція/ укол

injeção

інже΄сау

Лід

gelo

΄желу

пер΄фумі

frutas

΄фрутас

Духи/ парфуми/
аромат

perfume

Фрукти
Зелень

verduras

вер΄дурас

Дезодорант

desodorante

дезодо΄ранчі

Туалетний папір

papel higiênico

па΄пел іжі΄еніку

Туалетне мило

sabonete

сабо΄нечі

Шампунь

xampu

шам΄пу

Зубна паста

pasta de dente

΄паста джі ΄денчі

Зубна щітка

escova de dente

іс΄кова джі ΄денчі
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Ножиці

tesoura

чі΄зоура

Марлевий бинт

gaze

΄газі

Медична пов΄язка

curativo

кура΄чіву

Пластир

esparadrapo

іспара΄драпу

Ліки від похмілля

remédio para ressaca

хе΄меджіу ΄пара
хе΄сака

У торгівельному центрі:

У магазині одягу та взуття:
Розмір

tamanho

та΄манью

Костюм

terno

΄терну

Плаття

vestido

вес΄чіду

Брюки

calça(s)

΄калса(с)

Спідниця

saia

΄сая

Сорочка

camisa

ка΄міза

Галстук

gravata

гра΄вата

Блузка

blusa

΄блуза

Шкарпетки

meias

΄меяс

Примірочна

provador

прова΄дор

Взуття/ туфлі

sapatos/ calçados

са΄патус/кал΄садус

Сумки

bolsas

΄болсас

Одяг

roupas

΄хоупас

Електроніка

produtos eletrônicos

про΄дутус еле΄тронікус

Спорттовари

artigos esportivos

ар΄чігус іспор΄чівус

Каблук

salto

΄салту

Книги/ книжковий
магазин

livros/ livraria

΄ліврус/лівра΄рія

Білий (-і)/
Біла (-і)

branco(s)/
branca(s)

΄бранку(с)/
΄бранка(с)

Диски (відео, аудіо)

discos

΄джіскус

Сувеніри

lembrança/ souvenir

лем΄бранса/суве΄нір

Чорний (-і)/
Чорна (-і)

preto(s)/
preta(s)

΄прету(с)/
΄прета(с)

Ярмарок/ виставка

feira

΄фейра

Синій (-і)/
Синя (-і)

azul
(azuis)

а΄зул (а΄зуйс)

Кінотеатр

cinema

сі΄нема

Червоний (-і)/
Червона (-і)

vermelho(s)/
vermelha(s)

вер΄мелью(с)/
вер΄мелья(с)

Зелений (-і)/
Зелена (-і)

verde(s)

΄верджі(с)

Жовтий (-і)/
Жовта (-і)

amarelo(s)/
amarela(s)

ама΄релу(с)/
ама΄рела(с)
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Фіолетовий (-і)/
Фіолетова (-і)

roxo(s)/
roxa(s)

΄хошу(с)/
΄хоша(с)

Оранжевий (-і)/
Оранжева (-і)

cor de laranja

кор джі ла΄ранжа

Рожевий (-і)/
Рожева (-і)

cor de rosa

кор джі ΄хоза

Світлий (-і)/
Світла (-і)

claro(s)/
clara(s)

΄клару(с)/
΄клара(с)

Темний (-і)/
Темна (-і)

escuro(s)/
escura(s)

іс΄куру(с)/
іс΄кура(с)

Бавовна

algodão

алго΄дãў

Льон

linho

΄лінью

Шовк

seda

΄седа

Шерсть

lã

лã

Шкіра

couro

΄коуру

Чи маєте Ви більший/ менший розмір?
Tem tamanho maior/ menor?
Т та΄манью май΄ор/ме΄нор?
Я заплачу готівкою/ кредитною карткою.
Eu pago em dinheiro/ com cartão de crédito.
΄Еу ΄пагу джі΄нєйру/кõ кар΄тãў джі ΄креджіту.
Я б хотів/ хотіла брюки іншого кольору.
Eu queria calças de outra cor.
΄Еу ке΄ріа ΄калсас джі ΄оутра
кор.
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Я візьму ці туфлі.
Fico com esses sapatos.
΄Фіку кõ ΄есіс са΄патус.

У ПЕРУКАРНІ
Перукар

cabeleireiro/
barbeiro

кабелей΄рейру/
бар΄бейру

Записатись

marcar hora/
agendar

мар΄кар ΄ора/ажен΄дар

Щітка

escova

іс΄кова

Гребінець

pente

΄пенчі

Стрижка

corte de cabelo(s)

΄корчі джі ка΄белу(с)

Борода

barba

΄барба

Вуса

bigode

бі΄годжі

Чілка

franja

΄франжа

Довге волосся

cabelo(s) comprido(s)

ка΄белу(с) ком΄пріду(с)

Лисий

calvo/ careca

΄калву/ка΄река

Коротке волосся

cabelo(s) curto(s)

ка΄белу(с) ΄курту(с)

Кучеряве волосся

cabelo(s) crespo(s)/
ondulado(s)

ка΄белу(с) ΄креспу(с)/
онду΄ладу(с)

Пряме волосся

cabelo(s) liso(s)

ка΄белу(с) ΄лізу(с)

Фен

secador de cabelo(s)

сека΄дор джі каб΄елу(с)

Лак для волосся

laquê de cabelo

ла΄ке джі ка΄белу
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Фарба для волосся

tintura de cabelos

чін΄тура джі ка΄белус

Світле волосся

cabelo(s) louro(s)

ка΄белу(с) ΄лоуру(с)

Темне волосся

cabelo(s) escuro(s)

ка΄белу(с) іс΄куру(с)

Руде волосся

cabelo(s) ruivo(s)

ка΄белу(с) ΄хуйву(с)

Будь ласка, пофарбуйте/ випряміть мені волосся.
Por favor, pintem/ alisem meu cabelo.
Пур фа΄вор, ΄пінт /а΄ліз ΄меу ка΄белу.
Підстрижіть трішки.
Corte um pouco.
΄Корчі ΄поуку.

Я хочу зголити бороду.
Eu queria tirar a barba.
΄Еу ке΄ріа чі΄рар а ΄барба.

Будь ласка, лаку непотрібно.
Por favor, não precisa de laquê de cabelo.
Пур фа΄вор, ΄нãў пре΄сіза джі ла΄ке джі ка΄белу.
Я хотів/ хотіла б косу чілку.
Eu queria uma franja lateral.
΄Еу ке΄ріа ΄ума ΄франжа лате΄рал.
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Будь ласка, посушіть волосся
феном.
Seque o cabelo, por favor.
΄Секі у ка΄белу, пур фа΄вор.

СПОРТ
Найулюбленіший вид спорту в Бразилії – це, звичайно, футбол, у який
грають всі бразильці. Також дуже популярними є волейбол, баскетбол,
теніс, автомобільний спорт, плавання, капоейра, боротьба, велосипедний спорт та легка атлетика. Більшість бразильців мають улюблену футбольну команду, а під час найбільших міжнародних змагань, особливо
під час Чемпіонату світу, вся країна на деякий час залишає свої справи,
щоб подивитись ігри за участю національної збірної.
Легка атлетика

atletismo

атле΄чізму

Футбол

futebol

фучі΄бол

Баскетбол

basquete

бас΄кечі

Волейбол

vôlei

΄волей

Пляжний волейбол

vôlei de praia

΄волей джі ΄прая

futevôlei
Футволей
(поєднання пляжного
волейболу та футболу)

фучі΄волей

Міні-футбол
(футзал)

futebol de salão
(futsal)

фучі΄бол джі са΄лãў
(фут΄сал)

Гандбол

handebol

анджі΄бол

Плавання

natação

ната΄сãў

Підводне плавання/
дайвінг

mergulho

мер΄гулью
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Формула-1

Fórmula Um

΄Формула

Нападаючий

atacante

ата΄канчі

Боротьба

lutas

΄лутас

Тренер

técnico

΄текніку

Капоейра

capoeira

капо΄ейра

Команда

time/ equipe

΄чімі/е΄кіпі

Джиу-джитсу

jiu-jitsu

΄жіу-΄жітсу

Збірна

seleção

селе΄сãў

Дзюдо

judô

жу΄до

Збірна України

seleção ucraniana

селе΄сãў украні΄ана

Карате

caratê

кара΄те

Збірна Бразилії

seleção brasileira

селе΄сãў бразі΄лейра

Бокс

boxe

΄боксі

Вболівальник

torcedor

торсе΄дор

Велосипедний спорт

ciclismo

сік΄лізму

Вболівальники

torcida

тор΄сіда

Теніс

tênis

΄теніс

Чемпіонат світу

Copa do Mundo

΄Копа ду ΄Мунду

Гімнастика

ginástica

жі΄насчіка

Кубок

Taça

΄Таса

Стадіон

estádio

іс΄таджіу

Гра

jogo

΄жогу

Медаль (золота, срібна, medalha (de ouro, de
prata, de bronze)
бронзова)

Вхідний квиток

ingresso

ін΄гресу

Гол

gol

гол

М΄яч

bola

΄бола

Футбольне поле

campo de futebol

΄кампу джі фучі΄бол

Суддя

juiz

жу΄іс

Червона/ жовта картка cartão vermelho/
amarelo

кар΄тãў вер΄мелью/
ама΄релу

ме΄далья (джі ΄оуру, джі
΄прата, джі ΄бронзі)

Очко

ponto

΄понту

Перемога

vitória

ві΄торія

Поразка

derrota

де΄хота

Нічия

empate

ім΄пачі

Олімпійські ігри

Jogos Olímpicos

΄Жогус О΄лімпікус

Рекорд

recorde

хе΄корджі

Чемпіон

campeão

кампе΄ау

Пенальті

pênalti

΄пеналті

Спортзал

academia

акаде΄мія

Кутовий

escanteio

іскан΄тею

Кросівки

tênis

΄теніс

Фол/ порушення

falta

΄фалта

Футболка

camiseta

камі΄зета

Воротар

goleiro

го΄лейру

Шорти

calção/ calções

кал΄сãў /кал΄сõес

Захисник

zagueiro

за΄гейру

Вправи

exercícios

ізер΄сісіус

Напівзахисник

meio-campista

΄мею-кам΄піста

Басейн

piscina

пі΄сіна
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ПОШТА, БАНКИ ТА ЗАСОБИ ЗВ΄ЯЗКУ
Пошта в Бразилії (correios – [кох΄еюс]) є надійною та швидкою. Поштові
відділення, як правило, відкриті з 8:00 до 18:00, з понеділка до п΄ятниці,
і працюють до полудня по суботах. Банківська система також є досить
надійною, і майже всі банківські операції автоматизовані. Банкомати
можна зустріти практично всюди, особливо у великих містах і туристичних центрах. Інтернет є також доступним по всій території країни.

Листівка

cartão postal

кар΄тãў пос΄тал

Лист

carta

΄карта

Авіапошта

correio aéreo

ко΄хею а΄ереу

Посилка

encomenda

енко΄менда

Пошта

correios

ко΄хеюс

Повідомлення
(на автовідповідач)

recado

хе΄каду

Банк

banco

΄банку

Автовідповідач

secretária eletrônica

Обмін валюти

casa de câmbio

΄каза джі ΄камбіу

СМС-повідомлення

torpedo

секре΄тарія еле΄троніка

Мобільний телефон

celular

селу΄лар

Дзвінок

ligação

ліга΄сãў

Міжнародний дзвінок

ligação internacional

ліга΄сãў інтернасіо΄нал

Номер

número

΄нумеру

Код

código

΄коджігу

Додатковий

ramal

ха΄мал

Факс

fax

факс

Інтернет

internet

інтер΄нечі

Поштова марка

selo postal

΄селу пос΄тал

тор΄педу

Де я можу обміняти гроші?
Onde eu posso trocar dinheiro?
΄Онджі ΄еу ΄посу тро΄кар
джі΄нєйру?

Який курс долара?
Qual é a cotação do dólar?
Кў΄ал е а кота΄сãў ду ΄долар?

Я хотів/ хотіла б залишити
повідомлення.
Eu queria deixar um recado.
΄Еу ке΄ріа дей΄шар хе΄каду.

Я передзвоню пізніше.
Eu ligo mais tarde.
΄Еу ΄лігу майс ΄тарджі.

Я хочу відправити факс.
Eu queria mandar um fax.
΄Еу ке΄ріа ман΄дар факс.

Чи є тут безпровідний Інтернет?
Aqui tem internet wi-fi?
А΄кі т інтер΄нечі у΄ай-фай?

Де можна купити сім-картку для мобільного телефону?
Onde eu posso comprar chip de celular?
΄Онджі ΄еу ΄посу ком΄прар ΄шіпі джі селу΄лар?
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ЗДОРОВ΄Я

Зубний біль

dor de dente

дор джі ΄денчі

Біль у вусі

dor de ouvido

дор джі оу΄віду

Біль у горлі

dor de garganta

дор джі гар΄ганта

Простуда

resfriado

хесфрі΄аду

Грип

gripe

΄гріпі

Кашель

tosse

΄тосі

Нежить

coriza

ко΄різа

Нудота

náusea

΄наузеа

Санітар/ медсестра

enfermeiro/
enfermeiro

енфер΄мейру/
енфер΄мейра

Лікарня

hospital

оспі΄тал

Лікар

médico

΄меджіку

Швидка допомога

ambulância

амбу΄лансія

Серцевий напад

ataque cardíaco

а΄такі кар΄джіаку

Допоможіть!/
На допомогу!

Socorro!

Со΄коху!

Медичний пункт

posto de saúde

΄посту джі са΄уджі

Укол

injeção

інже΄сау

΄пронту со΄коху

Кров

sangue

΄сангі

Укус

picada (насекомые)/
mordida (собака)

пі΄када/
мор΄джіда

Мобільний центр пер- pronto socorro
шої медичної допомоги
Апендицит

apendicite

апенджі΄січі

Алергія

alergia

алер΄жія

Опік

queimadura

кейма΄дура

Біль

dor

дор

Закреп (запор)

prisão de ventre

прі΄зау джі ΄вентрі

Головний біль

dor de cabeça

дор джі ка΄беса

Діарея

diarreia

джіа΄хея

Біль у шлунку

dor de estômago

дор джі іс΄томагу

Діабет

diabetes

джіа΄бечіс

Температура

febre

΄фебрі

Пломба

obturação

оптура΄сãў

Рецепт

receita

хе΄сейта

Спина

as costas

ас ΄костас

Нога

perna (стегно та гоміл- ΄перна/пе
ка)/ pé (ступня)
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Рука

braço (плече і передпліччя)/ mão (п΄ясть)

΄брасу/΄мãў

Палець

dedo

΄деду

Око

olho

΄олью

Нирка

rim

х

Серце

coração

кора΄сãў

Операція

cirurgia

сірур΄жія

Перелом

fratura

фра΄тура

Ліки

remédio

хе΄меджіу

Медичний поліс

apólice de seguro de
saúde

а΄полісі джі се΄гуру
джі са΄уджі

ПОДОРОЖІ
Туристичне агентство

agência de turismo

Туристичний гід

guia de turismo

Туристичний пакет

pacote turístico

Турист

turista

Екскурсія

excursão

Трансфер

traslado

Вхідний квиток

bilhete/ entrada

Знижка

desconto

Гора «Цукрова голова» Pão de Açúcar
(в Ріо-де-Жанейро)

Мене нудить
Estou com náusea.
Ес΄тоу кõ ΄наузеа.

В мене болить...
Estou com dor de...
Ес΄тоу кõ дор джі...

Статуя Христа Спасителя Cristo Redentor
(в Ріо-де-Жанейро)
Самбодром

Sambódromo

Болить тут.
Doi aqui.
Дой а΄кі.

Як правило, я приймаю...
Normalmente, eu tomo...
Нормал΄менчі, ΄еу ΄тому...

Карнавал

carnaval

У мене температура.
Estou com febre.
Ес΄тоу кõ ΄фебрі.

В мене алергія на...
Sou alérgica a...
΄Соу ΄алержіка а...

а΄женсія джі ту΄різму
΄гія джі ту΄різму
па΄кочі ту΄рісчіку
ту΄ріста
ескур΄сãў
траз΄ладу
бі΄лечі/ен΄трада
дес΄конту
П΄ãў джі А΄сукар
΄Крісту Хеден΄тор
Сам΄бодрому
карна΄вал

В мене випала пломба.
Minha obturação caiu.
΄Мінья оптура΄сãў ка΄іу.
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Стадіон «Маракана»
(в Ріо-де-Жанейро)

Estádio do Maracanã

Іс΄таджіу ду Марака΄нã

Підйомник Ласерда
(в Салвадорі)

Elevador Lacerda

Елева΄дор Ла΄серда

Собор

catedral

кате΄драл

Церква

igreja

і΄грежа

Церква Бонфін
(в Салвадорі)

Igreja de Nosso Senhor
do Bonfim

І΄грежа джі ΄Носу
Сень΄ор ду Бон΄ф

Історичне, старовинне
місто

cidade histórica

сі΄даджі іс΄торіка

Круїз

cruzeiro

кру΄зейру

Подорож

viagem

ві΄аж

Туристичне бюро

informações

інформа΄сõес

Сувенір

lembrança/ souvenir

лем΄бранса/суве΄нір

Культурна спадщина
людства

patrimônio cultural da
humanidade

патрі΄моніу култу
΄рал да умані΄даджі

Фотографія

fotografia/ foto

фотогра΄фія/΄фоту

Пляжі

praias

΄праяс

Парк «Ібірапуера»
(в Сан-Пауло)

Parque do Ibirapuera

΄Паркі ду Ібірапу΄ера

Броня/ резерв

reserva

хе΄зерва

avenida Paulista

аве΄ніда Пау΄ліста

Готель

hotel

о΄тел

Проспект Пауліста
(в Сан-Пауло)

Аеропорт

aeroporto

аеро΄порту

Клуб/ дискотека

boate

бо΄ачі

Стоянка таксі

ponto de táxi

΄понту джі ΄таксі

Автобус

ônibus

΄онібус

Головні визначні місця principais pontos
turísticos

прінсі΄пайс ΄понтус
ту΄рісчікус

Автовокзал

rodoviária

ходові΄арія

Музей

museu

му΄зеу

Галерея

galeria

гале΄рія

Гирло Іґуасу
(водоспади Іґуасу)

Foz do Iguaçu

Фоз ду Ігуа΄су
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Дайте, будь ласка, квиток на
двох.
Por favor, ingresso para dois.
Пур фа΄вор, ін΄гресу ΄пара дойс.

Де знаходиться собор?
Onde é a catedral?
΄Онджі е а кате΄драл?

Сфотографуйте нас, будь ласка.
Por favor, tire uma foto de nós.
Пур фа΄вор, ΄чірі ΄ума ΄фоту джі нос.
До котрої години відкритий музей?
Até que horas fica aberto o museu?
А΄те кі ΄орас ΄фіка а΄берту у му΄зеу?
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НА ПЛЯЖІ
Пляж у Бразилії – не лише центр відпочинку і розваг, але і головне місце
зустрічі бразильців, які живуть у містах на узбережжі. Також пляжі –
улюблене місце туристів. На традиційному бразильському пляжі Ви
побачите намети (barracas – [бах΄акас]), у яких продаються їжа і напої,
в тому числі кокосова вода, і торговців-лоточників, які проходять між
відпочивальниками, пропонуючи їм різноманітні товари. Атлантичне
узбережжя Бразилії простягнулось на 7 408 км, і туристи можуть знайти
собі місце на будь-який смак: від жвавих міських пляжів до усамітнених
райських куточків.
Мінеральна вода
(з газом, без газу)

água mineral
(com gás, sem gás)

Кокосова вода (п΄ється água de coco
з кокосу через трубочку, за смаком нагадує
підсолоджену воду)
Сік
Фруктовий лід
Морозиво
Печиво
Асаї
Шашлик
Креветки
Шезлонг
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΄агўа міне΄рал
(кõ гас, с гас)
΄агўа джі ΄коку

suco

΄суку

picolé

піко΄ле

sorvete

сор΄вечі

biscoito/ bolacha

біс΄койту/бо΄лаша

açaí

аса΄ї

churrasco

шу΄хаску

camarão

кама΄рãў

cadeira de praia

ка΄дейра джі ΄прая

Пляжна парасоля,
парасоля від сонця

guarda-sol

гў΄арда-сол

Циновка

esteira

іс΄тейра

Підстилка

canga

΄канга

Рушник

toalha

то΄алья

Туалет

banheiro

ба΄нєйру

Душ

chuveiro

шу΄вейру

Намет

barraca

ба΄хака

Бар

bar

бар

Хвилі

ondas

΄ондас

Пісок

areia

а΄рея

Сонце

sol

сол

Сонцезахисний засіб

protetor solar

проте΄тор со΄лар

Рятівник

salva-vidas

΄салва-΄відас

Сонцезахисні окуляри

óculos de sol

΄окулус джі сол

Сланці

chinelos

ші΄нелус

Плавки

sunga

΄сунга

Бікіні, двохпредметний biquíni
купальник

бі΄кіні

Однопредметний
купальник

maiô

май΄о

Газетний кіоск

banca de revistas

΄банка джі хе΄вістас

Роздягальня

vestiário

весчі΄аріу

Засмагати

bronzear-se

бронзі΄ар-сі

Панама

chapéu panamá

ша΄пеу пана΄ма
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