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a bus shelter uma paragem de autocarro 

a apartment block um edifício de apartamentos, uma residência 

a art gallery uma galeria de arte 

a bank um banco 

a bar um bar 

a block um quarteirão 

a bookstore uma livraria 

a borough um distrito 

a boulevard uma avenida 

a bowling alley uma pista de bowling 

a bridge uma ponte 

a building um edifício, um edifício 

a building society uma empresa de construção 

a built-up area uma aglomeração 

a bus station uma estação de autocarros 

a bus stop uma paragem de autocarro 

a bystander um transeunte 

a café um café 

a capital uma capital 

a car park um estacionamento 

a caretaker/manager um zelador, um zelador 

a cathedral uma catedral 

a cemetery, a graveyard um cemitério 

a chemist (GB), a pharmacy (US) uma farmácia 

a children's playground um parque infantil 

a church uma igreja 

a cinema, movie theater um cinema, uma sala de cinema 

a city uma cidade 

a commercial mall um centro comercial 

a concert hall uma sala de concertos 

a court, courthouse um tribunal, um palácio de justiça 

a crossroads uma encruzilhada 

a dead end um beco sem saída, um beco sem saída 



a department store uma loja de departamentos 

a deviation um desvio 

a district, a neighborhood um bairro 

a factory uma fábrica 

a fire station um quartel de bombeiros 

a flat um apartamento 

a fountain uma fonte 

a garage uma garagem 

a gutter uma sarjeta 

a gym (abréviation 
de gymnasium) 

um ginásio, um ginásio 

a health centre um centro de cuidados, um consultório médico 

a hospital um hospital 

a hotel um hotel 

a junction um cruzamento, um cruzamento 

a lamppost um candeeiro de rua 

a library uma biblioteca 

a main street uma rua principal 
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