bab.la Frasi: Viaggi | Generale
Italiano-Portoghese
Generale : Essenziale
Può aiutarmi?

Você pode me ajudar, por favor?

Non parlo _[lingua]_.

Eu não falo_[idioma]_.

Parla inglese?

Você fala inglês?

Non capisco.

Eu não compreendo.

Parla _[lingua]_?

Você fala _[idioma]_?

Generale : Conversazione
Salve!

Olá!

Ecco qui!

Aqui está!

Ciao!

Oi!

Grazie.

Obrigada/obrigado.

Buon giorno!

Bom dia!

Grazie mille.

Muito obrigada/obrigado.

Buona sera!

Boa tarde/Boa noite!

Prego.

De nada.

Buona notte!

Boa noite!

Mi dispiace.

Desculpa.

Come va?

Como você está?

Mi scusi.

Com licença.

Bene, grazie.

Bem, obrigada/obrigado.

Niente.

Tudo bem.

Come ti chiami?

Como você se chama?

Nessun problema.

Sem problemas.

Mi chiamo _____.

Meu nome é ___.

Attenzione!

Cuidado!

Da dove vieni?

De onde você é?

Ho fame.

Estou com fome.

Vengo da ____.

Eu sou do ___.

Ho sete.

Estou com sede.

Quanti anni hai?

Quantos anos você tem?

Sono stanco.

Estou cansado.

Ho ____ anni.

Eu tenho___anos.

Mi sento poco bene.

Estou doente.

Si

Sim

Non lo so.

Eu não sei.

No

Não

E' stato un piacere conoscerti.

Prazer em conhecê-lo/la.

Per favore

Por favor

Arrivederci!

Tchau!

Vorrei fare un reclamo.

Eu gostaria de fazer uma reclamação.

Rivoglio indietro i miei soldi!

Eu quero meu dinheiro de volta!

Chi è il responsabile qui?

Quem é o responsável aqui?

Stiamo aspettando da più di un'ora.

Estamos esperando há mais de uma
hora.

E' davvero inammissibile!

Isso é totalmente inaceitável!

Generale : Reclami
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Generale : Imprecazioni
Questo cibo è una merda!

Esta comida está horrível!

Cazzate!

Isso é mentira!

Questa bibita sa di piscia!

Esta bebida esta horrível!

Sei un cretino!

Você é um idiota!

Questo posto è un cesso!

Esse lugar é uma pocilga!

Non sai un cazzo!

Você não sabe porcaria alguma!

Questa macchina è un rottame!

Isso é uma lata velha!

Levati dalle palle!

Cai fora!

Il servizio fa cagare!

Esse serviço é uma porcaria!

Vediamocela fuori!

Vamos resolver isso lá fora!

Ci hanno pelato per bene!

Isso é um roubo!

2/2

bab.la Frasi: Viaggi | Shopping
Italiano-Portoghese
Shopping : Base
Avete ____?

Você tem ___?

Lo compro.

Eu vou levar.

Dove posso trovare ____?

Onde eu encontro ___?

Accettate carta di credito?

Posso pagar com cartão de crédito?

Quanto costa questo?

Quanto custa isso?

Mi può fare lo scontrino?

Você pode me dar o recibo, por favor?

Avete qualcosa di meno costoso?

Você tem alguma coisa mais barata?

Mi può dare una borsa?

Você pode me dar uma sacola, por
favor?

A che ora aprite/chiudete?

Que horas você abre/fecha?

Vorrei restituire questo.

Eu gostaria de devolver isso.

Sto dando un'occhiata.

Estou apenas olhando.

Shopping : Abbigliamento
Posso provarlo?

Posso provar esta roupa, por favor?

... extra large?

... tamanho extra grande?

Dove sono i camerini di prova?

Onde estão os provadores?

Avete il ___ di queste scarpe?

Você tem esses sapatos em tamanho
___?

Avete la taglia ___?

Você tem essa peça em ___?

E' troppo piccolo.

É muito pequeno.

... small?

... tamanho menor?

E' troppo grande.

É muito grande.

... media?

... tamanho médio?

Come mi sta?

Fico bem nessa roupa?

... large?

... tamanho grande?

Allora non sono interessato.

Então eu não estou
interessado/interessada.

Allora andrò da un'altra parte.

Vou para outra loja.

Non posso permettermelo!

Eu não posso pagar por isso!

Shopping : Contrattare
Ti do ____ per questo.

Eu te darei _[quantia]_ por isto.

Costa troppo!

Isso é muito caro!

L'ho visto a ___ da un'altra parte.

Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.

_[somma]_ è la mia ultima offerta!

_[quantia]_ é minha oferta final!

E' più di quanto mi possa permettere ma Isso é muito mais do que posso pagar,
lo compro.
mas eu vou levar.
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Mangiare fuori : All'ingresso
Vorrei prenotare un tavolo per _[numero Eu gostaria de reservar uma mesa para
di persone]_ per le _[ora]_.
_[número de pessoas]_ às _[hora]_.
Un tavolo per _[numero di persone]_.

Uma mesa para _[número de pessoas]_,
por favor.

Accettate carte di credito?

Você aceita cartão de crédito?

Avete piatti vegetariani?

Você serve comida vegetariana?

Avete piatti kosher?

Você serve comida koscher?

Avete piatti islamici?

Você serve comida halal?

Avete una tv per vedere gli sport?
Vorremmo guardare la partita di ___.

Vocês exibem jogos? Nós gostaríamos
de assistir ao jogo ___.

Mangiare fuori : Ordinare le pietanze
Mi porta il menù?

Posso ver o cardápio, por favor?

pesce

peixe

Scusi. Vorremmo ordinare.

Com licença. Nós gostaríamos de fazer
o pedido por favor.

pasta

massa

Cosa ci consiglia dal menù?

O que você recomenda do cardápio?

sale

sal

Avete una specialità della casa?

Qual é a especilidade da casa?

pepe

pimenta

C'è una specialità locale?

Qual é o prato típico da região?

senape

mostarda

ketchup

ketchup

pane

pão

burro

manteiga

Vorrei il bis!

Eu gostaria de um refil, por favor!

Grazie, sono a posto.

Obrigado, isso é suficiente.

Vorremmo ordinare il dolce.

Nós gostariamos de pedir sobremesa
por favor.

Vorrei un ___.

Eu gostaria de um/uma ___, por favor.

gelato

um sorvete

torta

um bolo

cioccolato

um chocolate

biscotti

biscoitos

Buon appetito!

Bom apetite!

Sono allergico a ___. C'è ___ in questo Eu sou alérgico a ____. Esse prato
piatto?
contém ____?
Ho il diabete. Questo piatto contiene
zucchero o carboidrati?

Eu tenho diabetes. Esse prato contém
açúcar ou carboidratos?

Non mangio ____. C'è ____ qui?

Eu não como ___. Esse prato contém
___?

Io prendo _[piatto]_.

Eu gostaria de pedir _[prato]_, por favor.

Vorremmo ordinare degli antipasti.

Nós gostaríamos de pedir uma entrada,
por favor.

insalata

salada

zuppa

sopa

carne

carne

maiale

porco

manzo

carne de boi

pollo

galinha/frango

Vorrei la carne poco/mediamente/molto Eu gostaria da minha carne mal
cotta.
passada/no ponto/bem passada.
frutti di mare

frutos do mar
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Mangiare fuori : Ordinare le bevande
Prendo ___.

Eu gostaria de pedir uma/um _[bebida]_,
por favor.

un'acqua frizzante

água com gás

un'acqua naturale

água sem gás

una birra

uma cerveja

una bottiglia di vino

uma garrafa de vinho

un caffè

um café

un tè

um chá

Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?

Eu não bebo álcool. Tem álcool nessa
bebida?

Mangiare fuori : Pagare
Il conto, per favore.

Nós gostaríamos de pagar, por favor.

Puoi tenere la mancia.

Pode ficar com o troco.

Vorremo conti separati.

Nós gostaríamos de dividir a conta.

Il cibo era delizioso!

A comida estava deliciosa!

Pago io per tutto.

Eu pagarei tudo.

I miei complimenti allo chef!

Meus cumprimentos ao chef!

Offro io per il pranzo/la cena.

Estou te convidando para
almoçar/jantar.

Questa bibita non è fredda.

Esta bebida não está gelada o
suficiente.

Questa bibita ha un sapore strano.

Minha bebida está com um gosto
estranho.

Ho ordinato questa bibita senza
ghiaccio.

Eu pedi minha bebida sem gelo.

Manca un piatto.

Está faltando um prato.

E' sporco.

Isto não está limpo.

Mangiare fuori : Lamentele
E' freddo.

Minha comida está fria.

Non è abbastanza cotto.

Isto não está bem cozido.

E' troppo cotto.

Isto está cozido demais.

Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.Eu não pedi isso, eu pedi ___.
Il vino è andato a male.

Tem pedaços de rolha nesse vinho.

Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.

Nós pedimos há mais de 30 minutos.

Mangiare fuori : Allergie
C'è/ci sono ____ qui?

Há ___ nisto?

latte/lattosio/latticini

leite/lactose/laticínios

Può prepararlo senza ______?

Você poderia preparar este prato sem
___?

glutine

glúten

Ho un' allergia. Se mi viene un attacco
allergico, datemi le medicine che ho in
borsa/tasca!

Sou alérgico. Caso eu tenha alguma reação
há medicamento no meu bolso/bolsa!

soia

soja

noci/arachidi

nozes/amendoins

leguminose/fagioli/piselli/mais

legumes/feijão/ervilha/milho

sesamo/semi di girasole

semente de gergelim/semente de
girassol

funghi

cogumelos

frutta/kiwi/cocco

frutas/kiwi/coco

uova

ovos
erba cipollina/cipolle/aglio

cebolinha/cebola/alho

alcol

álcool

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti frutos do mar/peixe/mariscos/camarão
farina/frumento

farinha/trigo
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Alloggio : Cercare
Dove posso trovare ___?

Onde eu posso encontrar ___?

... un bed and breakfast?

... uma cama e café da manhã?

... una camera in affitto?

... um quarto para alugar?

... un campeggio?

... uma área de camping?

... un ostello?

... um hostel?

Che prezzi hanno là?

Como são os preços por lá?

... un albergo?

... um hotel?

Alloggio : Prenotare
Avete camere libere?

Você tem algum quarto vago?

... vista sul mare.

... com vista para o oceano.

Quanto costa una camera per ___
persone?

Quanto custa um quarto para ___
pessoa/pessoas?

... un letto in più.

... uma cama extra.

Vorrei prenotare ___.

Eu gostaria de reservar ____.

Vorrei prenotare una camera per ___
notte (i)/settimana (e).

Eu gostaria de reservar um quarto para
___ noite(s)/semana(s).

... una camera doppia.

... um quarto duplo.

Avete camere per persone disabili?

Você possui quarto especial para
pessoas com deficiência?

... una camera singola.

... um quarto para solteiro.

Sono allergico a ___ [polvere/animali
impagliati]. Avete camere per chi ha queste
allergie?

Eu sou alérgico a ___[poeira/pelos de
animal]. Você tem algum quarto disponível?

... una camera per ___.

... um quarto para ___ pessoa/pessoas.

Posso vedere prima la camera?

Posso ver o quarto primeiro?

... una camera non fumatori.

... um quarto para não fumante.

La colazione è inclusa?

O café da manhã está incluido?

Vorrei prenotare una camera con ___.

Eu gostaria de reservar um quarto com
___.

Gli asciugamani/le lenzuola sono
inclusi/e?

Toalhas e lençois de cama estão
inclusos?

... un letto matrimoniale.

... um quarto com duas camas de
solteiro.

Sono permessi gli animali domestici?

Animais de estimação são permitidos?

... letti separati.

... camas separadas.

Avete un garage/parcheggio?

Você tem espaço para garagem ou
estacionamento?

... un balcone

... sacada.

Avete armadietti di sicurezza/una
cassaforte?

Você tem armários com cadeado/chave?

... bagno annesso.

... um banheiro contíguo.

C'è la connessione internet qui?

Posso usar a internet aqui?

Avete qualche ristorante da consigliare
qui vicino?

Você recomenda algum restaurante bom
aqui perto?

Potete pulire la mia camera?

Você poderia limpar meu quarto?

Non voglio che la camera sia pulita ora.

Eu não quero que o quarto seja limpo
agora.

Può portarmi un altro/a
cuscino/asciugamano/coperta?

Você poderia trazer outra
coberta/travesseiro/toalha?

Potete portare questo vestito in
lavanderia?

Você poderia levar isto para a lavanderia
para que seja limpo?

Vorrei lasciare la camera e saldare il
conto.

Eu gostaria de fazer o check out, por
favor.

Ci siamo trovati molto bene qui.

Nós gostamos muito da nossa estadia
aqui.

Alloggio : Durante il tuo soggiorno
Dov'è la camera numero ___?

Onde eu encontro o quarto número
____?

La chiave per la camera numero ___!

A chave para o quarto número ___, por
favor.

Qualcuno mi ha cercato?

Alguém perguntou por mim?

Dove posso iscrivermi per le gite?

Onde eu posso me inscrever para a
excursão?

Dov'è il telefono pubblico?

Onde eu posso fazer uma ligação?

Quando servite la colazione?

Quando o café da manhã é servido?

Potete svegliarmi domani alle ___?

Por favor, me acorde amanhã às ___.

Potete chiamare un taxi?

Você poderia chamar um taxi, por favor?
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Alloggio : Lamentele
Vorrei un'altra camera.

Eu gostaria de um quarto diferente.

La finestra non si apre.

A janela não abre.

Il riscaldamento non funziona.

O aquecimento não funciona.

La camera non è stata pulita.

O quarto não foi limpo.

L'aria condizionata non funziona.

O ar-condicionado não funciona.

Ci sono topi/ratti/insetti in camera.

Tem ratos/ratazanas/insetos no quarto.

La camera è molto rumorosa.

O quarto é muito barulhento.

Non c'è l'acqua calda.

Não tem água quente.

La camera ha un cattivo odore.

O quarto cheira mal.

Non ho ricevuto la sveglia telefonica.

Eu não recebi a ligação que deveria me
acordar.

Ci avete fatto pagare troppo.

Esta conta tem cobranças em excesso.

Il mio vicino è troppo chiassoso.

Meu vizinho é muito barulhento.

Avevo chiesto una camera non fumatori. Eu pedi um quarto para não fumantes.
Avevo chiesto una camera con vista.

Eu pedi um quarto com vista para fora.

La mia chiave non entra nella serratura. Minha chave não funciona.
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Salute : Emergenza
Devo andare in ospedale.

Eu preciso ir ao hospital.

Aiuto!

Ajuda!

Non mi sento bene.

Me sinto doente.

Chiamate un'ambulanza!

Chame uma ambulância!

Ho bisogno di un dottore subito!

Eu preciso ir ao médico imediatamente!

Salute : Dal dottore
Mi fa male qui.

Dói aqui.

... occhio ...

... olho ...

Ho uno sfogo qui.

Eu tenho brotoeja aqui.

... schiena ...

... costas ...

Ho la febbre.

Estou com febre.

... piede ...

... pé ...

Ho il raffreddore.

Estou resfriado.

... mano ...

... mão ...

Ho la tosse.

Estou com tosse.

... orecchio ...

... orelha ...

Sono sempre stanco.

Me sinto cansado/cansada o tempo
todo.

... intestino ...

... intestino ...

Mi gira la testa.

Me sinto tonto/tonta.

... dente ...

... dente ...

Non ho fame.

Eu não tenho apetite.

Ho il diabete

Eu tenho diabetes.

Non riesco a dormire la notte.

Eu não consigo dormir à noite.

Ho l'asma.

Eu tenho asma.

Un insetto mi ha punto.

Um inseto me mordeu.

Ho problemi di cuore.

Eu tenho problema no coração

Credo che sia il caldo.

Eu acho que é o calor.

Sono incinta.

Eu estou grávida.

Credo di aver mangiato qualcosa di
sbagliato.

Eu acho que comi alguma coisa
estragada.

Quante volte al giorno devo prenderla?

Quantas vezes ao dia eu devo tomar
esse remédio?

Mi fa male il _[parte del corpo]_.

Meu/Minha _[parte do corpo]_ dói.

E' contagioso?

É contagioso?

Non riesco a muovoere il _[parte del
corpo]_.

Eu não consigo mexer meu/minha
_[parte do corpo]_.

Posso espormi al sole/andare a
nuotare/fare sport/bere alcolici?

Posso ficar exposto ao
sol/nadar/exercitar-me/beber álcool?

... testa ...

... cabeça ...

Ecco i miei documenti dell'assicurazione.

Aqui estão meus documentos do seguro
saúde.

... pancia ...

... estômago ...

Non ho l'assicurazione sanitaria.

Eu não tenho seguro saúde.

... braccio ...

... braço ...

Mi serve un certificato di malattia.

Eu preciso de um atestado médico.

... gamba...

... perna ...

Mi sento un po' meglio.

Sinto-me um pouco melhor.

... petto ...

... peito ...

Sto peggiorando.

Estou me sentindo pior.

... cuore ...

... coração ...

Non è cambiato nulla.

Estou como antes.

... gola ...

... garganta ...
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Salute : Farmacia
Vorrei comprare dell'____.

Eu gostaria de comprar___.

assorbenti

absorvente

antidolorifico

analgésico

disinfettante

desinfetante

penicillina

penicilina

cerotti

band-aids

aspirina

aspirina

bende

bandagens

insulina

insulina

pillola anti-concezionale

contraceptivo

unguento

pomada

preservativi

preservativo

sonnifero

remédio para dormir

crema solare

protetor solar

Sono allergico a ____.

Eu sou alérgico a ___.

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti frutos do mar/peixe/mariscos/camarão

polline

pólen

farina/frumento

farinha/trigo

pelo di animali

pelo de animais

latte/lattosio/latticini

leite/lactose/laticínio

punture d'ape/punture di vespa

picada de abelha/picada de vespa

glutine

glúten

acari della polvere

poeira/ácaro

soia

soja

muffa

mofo

leguminose/fagioli/piselli/mais

legumes/feijão/ervilha/milho

lattice

latex

funghi

cogumelos

penicillina

penicilina

frutta/kiwi/cocco

fruta/kiwi/coco

noci/arachidi

nozes/amendoim

zenzero/cannella/coriandolo

gengibre/canela/coentro

sesamo/semi di girasole

semente de gergelin/semente de
girassol

erba cipollina/cipolle/aglio

cebolinha/cebola/alho

uova

ovos

alcol

álcool

Salute : Allergie
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Andando in giro : Indicazioni
Mi sono perso.

Eu estou perdido (a).

Come si arriva __?

Como eu faço para chegar ___?

Può mostrarmi dov'è sulla cartina?

Você pode me mostrar onde é isso no
mapa?

... al centro?

... ao centro da cidade?

Dove posso trovare ____?

Onde eu encontro ___?

... alla stazione del treno?

... a estação de trem?

... un bagno?

... um banheiro?

... all'areoporto?

... ao aeroporto?

... una banca/sportello di cambio

... um banco/uma casa de câmbio?

... alla centrale di polizia?

... a delegacia de polícia?

... un albergo?

... um hotel?

... all'ambasciata di [paese]?

... a embaixada [país]?

... un benzinaio?

... um posto de gasolina?

Ci può consigliare un buon ___?

Você pode recomendar algum bom ___?

... un ospedale?

... um hospital?

... bar?

... bares?

... una farmacia?

... uma farmácia?

... caffé?

... cafeterias?

... un grande magazzino?

... uma loja de departamento?

... ristorante?

... restaurantes?

... un supermercato?

... um supermercado?

... night club?

... boates?

... la fermata dell'autobus?

... uma parada de ônibus?

... albergo?

... hotéis?

... la fermata della metro?

... uma estação de metrô?

... attrazione turistica?

... atrações turísticas?

... un ufficio di informazione turistica?

... um centro de informações turísticas?

... sito storico?

... cidades históricas?

... un bancomat/sportello bancario
automatico?

... um caixa eletrônico?

... museo?

... museus?

Andando in giro : Direzioni
Gira a sinistra.

Vire à esquerda.

Cerca il/la ___.

Procure por ___.

Gira a destra.

Vire à direita.

in discesa

para baixo

Sempre dritto.

Siga em frente.

in salita

para cima

Torna indietro.

Volte.

incrocio

intersecção

Fermati.

Pare.

semafori

semáforo

Vai verso ___.

Vá em direção à ___.

parco

parque

Vai oltre ___.

Passe o ___.
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Andando in giro : Autobus/Treno
Dove posso comprare un biglietto per
l'autobus/per il treno?

Onde eu posso comprar uma passagem
de ônibus/trem?

Quanto costa un biglietto per
___[destinazione]___?

Quanto é uma passagem para _[local]_
?

Vorrei comprare un ___ per
___[destinazione]___.

Eu gostaria de comprar um(a)___ para
_[local]_, por favor.

Vorrei prenotare un posto (lato
finestrino).

Eu gostaria de reservar um assento (na
janela).

... biglietto solo andata...

... bilhete único ...

Si ferma a ___[luogo]___?

Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?

... andata e ritorno...

... bilhete de ida e volta ...

Quanto ci metteremo per arrivare a
__[destinazione]__?

Quanto tempo leva para chegar em
_[local]_?

... biglietto di prima/seconda classe...

... bilhete para primeira classe/segunda
classe...

Quando parte l'autobus/il treno per
__[destinazione]__?

Quando o ônibus/trem com destino para
_[local]_ parte?

... biglietto giornaliero...

... passe de um dia ...

E' occupato questo posto?

Este lugar está ocupado?

... un abbonamento settimanale...

... bilhete semanal ...

Questo è il mio posto.

Este é o meu assento.

... un abbonamento mensile ...

... bilhete mensal ...

Andando in giro : Cartelli
aperto

aberto

tirare

puxar

chiuso

fechado

uomini

homens

entrata

entrada

donne

mulheres

uscita

saída

pieno/occupato

ocupado

spingere

empurrar

libero

livre

Sa il numero per chiamare un taxi?

Você conhece algum número de táxi?

Può aspettare qui un momento?

Você pode esperar aqui por um
momento?

Devo andare a ___[destinazione]__.

Eu preciso ir para _[local]_.

Segua quella macchina!

Siga aquele carro!

Quanto costa andare a
___[destinazione]___?

Quanto custa para ir para _[local]_?

Dov'è il prossimo benzinaio?

Onde é o posto de gasolina mais
próximo?

Vorrei includere un secondo guidatore.

Eu gostaria de registrar um segundo
motorista.

Qual è il limite di veocità in città/nelle
autostrade?

Qual é o limite de velocidade na
cidade/na estrada?

Non c'è il pieno.

O tanque não está cheio.

Il motore fa uno strano rumore.

O motor está fazendo um barulho
estranho.

L'auto è danneggiata.

O carro está danificado.

Andando in giro : Taxi

Andando in giro : Noleggio auto
Dov'è il noleggio auto?

Onde posso alugar um carro?

Vorrei noleggiare una macchina di piccola Eu gostaria de alugar um carro
cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.pequeno/carro grande/van.

... per un giorno/una settimana.

... por um dia/uma semana.

Voglio una polizza assicurativa con
copertura totale

Eu quero pacote de seguro completo.

Non ho bisogno di assicurazione.

Eu não preciso de seguro.

Devo riportare indietro la macchina col
pieno di benzina?

Eu devo trazer o carro de volta com o
tanque cheio?
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Italiano-Portoghese
Flirtare : Conversazione
Posso unirmi a te?

Posso me juntar a você?

Posso offrirti qualcosa da bere?

Posso te pagar uma bebida?

Vieni qui spesso?

Você vem sempre aqui?

Cosa fai di bello nella vita?

O que você faz na vida?

Ti va di ballare?

Você quer dançar?

Ti andrebbe di prendere un po' d'aria
fresca?

Você gostaria de tomar um pouco de ar
fresco?

Ti va di andare ad un'altra festa?

Você quer ir para uma festa diferente?

Andiamo via da qui!

Vamos para outro lugar!

A casa mia o a casa tua?

Ti va di guardare un film a casa mia?

Você gostaria de assistir um filme na
minha casa?

Hai qualcosa in programma per stasera? Você tem planos pra hoje a noite?
Ti andrebbe di andare a pranzo/cena
insieme un giorno?

Você gostaria de sair para almoçar/jantar
comigo uma hora dessas?

Ti va di bere un caffè?

Você gostaria de ir tomar um café?

Posso accompagnarti a casa a piedi/in
macchina?

Posso te acompanhar até em casa?

Ti va di incontrarci ancora?

O que você acha de nos encontramos
novamente?

Grazie per questa bellissima
serata!Dormi bene!

Obrigado /obrigada pela ótima tarde!
Tenha uma boa noite!

Vuoi venire dentro a bere un caffè?

Você gostaria de entrar para tomar um
café?

Na minha casa ou na sua?

Flirtare : Fare complimenti
Sei bellissima/o!

Você é lindo/linda!

Quel vestito/quella camicia ti sta proprio
Você está linda neste vestido/blusa!
bene!

Sei troppo forte!

Você é engraçado/engraçada!

Ti ho pensato tutto il giorno!

Passei o dia inteiro pensando em você!

Hai dei bellissimi occhi!

Você tem olhos muito bonitos!

E' stato un piacere parlare con te!

É muito bom conversar com você!

Sei un bravo ballerino/una brava
ballerina!

Você é um ótimo dançarino/uma ótima
dançarina!

Flirtare : Dire di no
Non sono interessato/a.

Eu não estou interessado/interessada.

Non toccarmi!

Não me toque!

Lasciami in pace.

Deixe-me sozinho/sozinha.

Toglimi le mani di dosso!

Tire suas mãos de mim!

Vattene!

Cai fora!
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Date e tempo : Dire l'ora
Che ora è?

Que horas são?

... otto e mezza.

... são oito e meia.

Sono le ___.

São ___.

... otto e un quarto.

... são oito horas e quinze minutos.

... otto in punto.

... são oito horas?

... otto meno un quarto.

... são quinze para as oito.

Quando?

Quando?

ora (e)

hora (s)

adesso

agora

giorno (i)

dia (s)

presto

logo

settimana (e)

semana (s)

dopo

mais tarde

mese (i)

mês (meses)

un anno fa

faz um ano

anno (i)

ano (s)

il mese scorso

mês passado

alba

amanhecer

la scorsa settimana

semana passada

mattina

manhã

ieri

ontem

mezzogiorno

meio-dia

oggi

hoje

pomeriggio

tarde

domani

amanhã

sera

fim de tarde

la prossima settimana

semana que vem

crepuscolo

anoitecer

il prossimo anno

ano que vem

notte

noite

secondo (i)

segundo (s)

mezzanotte

meia-noite

minuto (i)

minuto (s)

Date e tempo : Tempo

Date e tempo : Giorni della settimana
Lunedì

Segunda-feira

Venerdì

Sexta-feira

Martedì

Terça-feira

Sabato

Sábado

Mercoledì

Quarta-feira

Domenica

Domingo

Giovedì

Quinta-feira

Date e tempo : Stagioni
primavera

primavera

autunno

outono

estate

verão

inverno

inverno
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Numeri e Denaro : Numeri
zero

zero

sedici

dezesseis

uno

um

diciassette

dezessete

due

dois

diciotto

dezoito

tre

três

diciannove

dezenove

quattro

quatro

venti

vinte

cinque

cinco

trenta

trinta

sei

seis

quaranta

quarenta

sette

sete

cinquanta

cinquenta

otto

oito

sessanta

sessenta

nove

nove

settanta

setenta

dieci

dez

ottanta

oitenta

undici

onze

novanta

noventa

dodici

doze

cento

cem

tredici

treze

milione

milhão/milhões

quattordici

quatorze

miliardo

bilhão/bilhões

quindici

quinze

Numeri e Denaro : Denaro
Accettate ___?

Você aceita ___?

... assegni?

... cheque?

... carte di credito?

... cartões de crédito?

Vorrei cambiare del denaro.

Eu gostaria de trocar dinheiro.

... carte di addebito?

... cartões de débito?

Qual è il tasso di cambio tra _[valuta 1]_ Qual é a taxa de câmbio entre _[moeda
e _[valuta 2]_?
1]_ e _[moeda 2]_?

... contante?

... dinheiro em espécie?

Numeri e Denaro : bancomat/sportello automatico
Inserisci il codice PIN.

Digite sua senha.

Cancella

Cancelar

Preleva denaro

Sacar dinheiro

Seleziona importo

Selecionar quantia

Conferma

Confirmar

Vuoi la ricevuta?

Você quer o recibo?
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