
Matkustaminen
Flirttailu

Flirttailu - Keskustelu
Suomi Portugali
Voinko liittyä seuraan? Posso me juntar a você?

Kysymys voitko istua jonkun henkilön pöytään tai seisoa hänen vieressään baaritiskillä

Voinko tarjota jotain juotavaa? Posso te pagar uma bebida?
Kysymys voitko tarjota jollekin henkilölle juotavan

Käytkö täällä usein? Você vem sempre aqui?
Small talk

Mitä siis teet työksesi? O que você faz na vida?
Small tak

Haluatko tanssia? Você quer dançar?
Henkilön pyytäminen tanssimaan

Haluaisitko haukata raitista ilmaa? Você gostaria de tomar um pouco de ar fresco?
Tiedustelu, haluaako henkilö käväistä ulkopuolella kanssasi

Haluatko mennä toisiin juhliin? Você quer ir para uma festa diferente?
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Lähdetään täältä! Vamos para outro lugar!
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Meille vai teille? Na minha casa ou na sua?
Tiedustelu henkilöltä kumman luona vietätte yönne

Haluaisitko katsoa elokuvan luonani? Você gostaria de assistir um filme na minha casa?
Henkilön kutsuminen katsomaan elokuvaa luoksesi

Onko sinulla suunnitelmia täksi illaksi? Você tem planos pra hoje a noite?
Epäsuora treffipyyntö

Haluaisitko lounastaa / lähteä illalliselle
kanssani joskus?

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

Treffipyyntö
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Haluaisitko lähteä kahville? Você gostaria de ir tomar um café?

Kysely, haluaako henkilö viettää kanssasi aikaa tutustuaksenne paremmin

Voinko saattaa sinut kotiin? Posso te acompanhar até em casa?
Osoitus siitä, ettet halua illan loppuvan vielä

Haluaisitko tavata uudestaan? O que você acha de nos encontramos novamente?
Pyyntö toisille treffeille

Kiitos ihanasta illasta! Hauskaa loppuiltaa! Obrigado /obrigada pela ótima tarde! Tenha uma boa
noite!

Kohtelias tapa päättää ilta

Haluaisitko tulla vielä kahville? Você gostaria de entrar para tomar um café?
Henkilön kutsuminen kotiisi

Flirttailu - Kohteliaisuudet
Suomi Portugali
Näytät upealta! Você é lindo/linda!

Henkilön ulkonäön kehuminen

Olet hauska! Você é engraçado/engraçada!
Kohteliaisuus henkilön huumorintajusta

Sinulla on kauniit silmät! Você tem olhos muito bonitos!
Kohteliaisuus henkilön silmistä

Olet loistava tanssija! Você é um ótimo dançarino/uma ótima dançarina!
Kohteliaisuus henkilön tanssitaidoista

Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa! Você está linda neste vestido/blusa!
Kohteliaisuus henkilön tyylitajusta / vartalosta

Olen ajatellut sinua koko päivän! Passei o dia inteiro pensando em você!
Ilmaisu siitä, että pidät henkilöstä kovasti

Oli todella mukavaa jutella kanssasi! É muito bom conversar com você!
Kohteliaisuus keskustelun lopuksi
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Flirttailu - Kieltäytyminen
Suomi Portugali
En ole kiinnostunut. Eu não estou interessado/interessada.

Kohtelias tapa kieltäytyä

Jätä minut rauhaan. Deixe-me sozinho/sozinha.
Suora tapa kieltäytyä

Häivy! Cai fora!
Töykeä tapa kieltäytyä

Älä koske minuun! Não me toque!
Kieltäytyminen kun joku yrittää tehdä fyysistä kontaktia

Kädet irti minusta! Tire suas mãos de mim!
Kieltäytyminen kun joku yrittää koskea sinuun käsin
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