Verb Have - expressions
"To Have" significa "Ter" , mas também forma expressões uteis e muito usadas.
Lembre-se que, como qualquer verbo, as expressões podem ser usadas no presente
passado ou
futuro, bastando mudar o verbo Have.
Exemplo,usando a primeira da lista:
A have a date (present) - Eu tenho um compromisso
I had a date (past) - Eu tinha (ou tive) um compromisso
I will have a date (future)- Eu terei um compromisso.
Entendeu?
I have a date

Tenho um encontro (ou compromisso)

I have good memory for faces

Sou bom (ou boa) fisionomista

I have a guilty conscience

Tenho a consciência culpada

I have a hangover

Estou de ressaca

I have a hard time to learn Maths

Tenho dificuldade em aprender Matemática

I have a hunch

Tenho um palpite

I have a little money put away

Tenho algum dinheiro guardado

I have a lump in my throat

Estou com um nó na garganta

I have a poor memory for faces

Sou mau fisionomista

I have a score to settle with you

Tenho contas a ajustar com você

I have a sore throat

Estou com dor de garganta

I have a sore back

Estou com dor nas costas

I have a weak stomach

Tenho estomago fraco

I have already done that

Ja fiz aquilo (ou isso)

I have already packed

Ja fiz as malas

I have an engagement

Tenho um compromisso

I have been on vacation

Estive em férias

He does not have a cent to his name

Ele não tem onde cair morto

He does not have a shred of self- respect

Ele não tem um pingo de amor próprio

How have you been?

Como tem passado?

I did not have the heart

Não tive coragem

I do not have any time left

Não me sobra tempo

I do not have anything to do with it

Não tenho nada a ver com isso

I will have a coffe break

Vou fazer uma pausa para o café

I have a commitment

Tenho um compromisso

didn't=did not
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