
FRASES PARA 
VIAJAR: 

PORTUGUÉS

1

Frases para Viajar: Português

© 2021 Alicia Montero Schiemann
All rights reserved.

Discens Language Learning®



1.PORTUGUÊS
BÁSICO

1.PORTUGUÉS BÁSICO
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😎😎 El objetivo de este tutorial es que 
conozcas el vocabulario básico para 
comunicarte en un viaje a cualquier 

país donde se hable portugués.

❕ Aquí no aprenderemos a pronunciar 
de manera sistemática.

🎼🎼 Sencillamente, presta atención a los 
sonidos e intenta pronunciarlos como 

los percibes. 



1. um
2. dois
3. três

4. quatro
5. cinco
6. seis
7. sete
8. oito
9. nove
10. dez

11. onze
12. doze
13. treze

14. catorze
15. quinze

16. dezesseis
17. dezessete
18. dezoito

19. dezenove
20. vinte

Os números0.zero
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20. vinte
30. trinta

40. quarenta
50. cinquenta
60. sessenta
70. setenta
80. oitenta
90. noventa
100. cem

21. vinte e um
32. trinta e dois

43. quarenta e três …

Os números
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Oi!
Como vai?

¡Hola! ¿Qué tal?

Oi!
🙂🙂 Bem, obrigado/a. 

Como vai?
¡Hola!

Bien, gracias.
¿Qué tal?

1

2

6

👩👩 Obrigada!

🧔🧔 Obrigado!



😃😃 Muito bem, obrigado/a.
Até logo!

Muy bien, gracias.
¡Hasta luego!

Adeus!

3

4

¡Adiós!
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👍👍 Sim!

¡Sí!

👎👎 Não!

¡No!

🙏🙏 Por favor!

¡Por favor!
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😪😪 Desculpe.

Perdón.

🙃🙃 Não tem problema.

No pasa nada.
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🤩🤩 Obrigado/a.

Gracias.

🤗🤗 De nada.

De nada.
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1.PORTUGUÊS
BÁSICO

ATIVIDADES
ACTIVIDADES
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Puedes descargar gratis este material, 
imprimirlo  y realizar las actividades, si 

quieres. También tienes tarjetas interactivas 
de vocabulario, audios y un cuestionario.



1. 👩👩👩🦰🦰 Oi! __ vai?
2. 🧑🧑 Muito bem, __. Como __?

3. 👩👩👩🦰🦰 __, obrigada. Até __.
4. 🧑🧑 __.

LOGO - ADEUS– OBRIGADO 
- COMO - BEM - VAI
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1. 👩👩👩🦰🦰 Oi! Como vai?
2. 🧑🧑Muito bem, obrigado. Como vai?

3. 👩👩👩🦰🦰 Bem, obrigada. Até logo.
4. 🧑🧑Adeus.

RESPOSTA

RESPUESTA
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1. S_m. 👍👍
2. N_o. 👎👎

3. _or _av_r. 🙏🙏
4. O_ri_a_o/a. 🤩🤩

5. _e n_da. 🤗🤗
6. De_cul_e. 😪😪

7. _ão t_m pro_le_a. 🙃🙃
14



1. Sim. 👍👍
2. Não. 👎👎

3. Por favor. 🙏🙏
4. Obrigado/a. 🤩🤩

5. De nada. 🤗🤗
6. Desculpe. 😪😪

7. Não tem problema. 🙃🙃

RESPOSTA
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1. Sim. 
2. Não. 

3. Por favor. 
4. Obrigado/a.

5. De nada. 
6. Desculpe. 

7. Não tem problema.

1. 👎👎
2. 😪😪
3. 🤗🤗
4. 👍👍
5. 🤩🤩
6. 🙃🙃
7. 🙏🙏
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1. Sim. 
2. Não. 

3. Por favor. 
4. Obrigado/a.

5. De nada. 
6. Desculpe. 

7. Não tem problema.

1. 👍👍
2. 👎👎
3. 🙏🙏
4. 🤩🤩
5. 🤗🤗
6. 😪😪
7. 🙃🙃

RESPOSTA
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A. 15
B. 4
C. 19
D. 7
E. 12
F. 0
G. 18
H. 6
I. 11
J. 14

A. q_in_e
B. q_a_ro

C. de_e_o_e
D. se_e
E. d_z_
F. _ero

G. de_o _ _o
H. _eis

I. o_ _e
J. _ato_ze

18



A. 15
B. 4
C. 19
D. 7
E. 12
F. 0
G. 18
H. 6
I. 11
J. 14

A. quinze
B. quatro

C. dezenove
D. sete
E. doze
F. zero

G. dezoito
H. seis
I. onze

J. catorze

RESPOSTA
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A. 59
B. 27
C. 55
D. 92
E. 73
F. 84
G. 61
H. 39
I. 26
J. 48

• quarenta e oito
• trinta e nove

• cinquenta e nove
• vinte e sete

• Setenta e três
• oitenta e quatro

• cinquenta e cinco
• sessenta e um
• noventa e dois

• vinte e seis
20



A. 59
B. 27
C. 55
D. 92
E. 73
F. 84
G. 61
H. 39
I. 26
J. 48

A. cinquenta e nove
B. vinte e sete

C. cinquenta e cinco
D. noventa e dois
E. setenta e três

F. oitenta e quatro
G. sessenta e um
H. trinta e nove
I. vinte e seis

J. quarenta e oito

RESPOSTA
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2.EU SOU…
2.YO SOY…
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eu 😊😊

yo

você 😉😉

tú

o senhor 🧓🧓
a senhora👵👵

usted

As pessoas: singular (Brasil)
Las personas: 

singular

1º 3º

3º

informal

formal

23
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o senhor 🧓🧓
= o sr.

a senhora👵👵
= a sra.

Você ou
o senhor/a senhora?

¿Tú o usted?
🧐🧐



eu

você

SOU

o senhor
a senhora

O verbo SER: singular
El verbo SER: singular

1º

3º

3º

É

É

NÃO

NÃO

NÃO

25

Eu sou = Sou.



1. o nome 🙋🙋

2. o senhor 🧔🧔

3. a senhora 👩👩

4. ser 🙋🙋
5. chamar-se 🙋🙋

6. Muito prazer.🤝🤝
7. Igualmente.😍😍

1. el nombre
2. usted/el señor
3. usted/la señora

4. ser
5. llamarse

6. Mucho gusto.
7. Igualmente.

26



Eu sou o/a … .
Eu me chamo … .
O meu nome é … .

Yo soy … .
Yo me llamo … .
MI nombre es … .�/🙋🙋

27

+ NOME

+ NOMBRE



Como você
se chama?

¿Cómo te llamas?

�/🙋🙋

28

� Como o senhor
se chama?

🙋🙋 Como a senhora
se chama?  

informal formal

¿Cómo se llama usted?



Eu sou o/a … .
Como você se chama?

Yo soy … .
¿Cómo te llamas?Eu me chamo … .

Muito prazer!

Yo me llamo … .
¡Mucho gusto!

1

2

informal

Igualmente!

Igualmente!

3

29



Eu sou o/a … .
Como o sr./a sra. se chama?

Yo soy … .
¿Cómo se llama usted?

Eu me chamo … .
Muito prazer!

Yo me llamo … .
¡Mucho gusto!

1

2

formal

Igualmente!
¡Igualmente!

3
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2.EU SOU…

ATIVIDADES

31



eu você o senhor
a senhora

formal informal

É É SOUNÃO NÃO NÃO
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eu você o senhor
a senhora

formalinformal

ÉÉSOU NÃONÃONÃO

RESPOSTA
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1. __ sou o/a … .
2. Eu me __ … . 

3. O meu __ é ….
4. Muito __!

5. __!

EU

NOME

PRAZER

IGUALMENTE

CHAMO

34



1. EU sou o/a … .
2. Eu me CHAMO … . 
3. O meu NOME é ….

4. Muito PRAZER!
5. IGUALMENTE!

RESPOSTA
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3.OS LUGARES
3.LOS LUGARES
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1. de ↩
2. De onde? ↩
3. a cidade 🗽🗽

4. o país🗾🗾
5. morar 🏠🏠
6. em ⬇

7. Onde? ⬇

1. de
2. ¿De dónde?
3. la ciudad
4. el país
5. vivir
6. en

7. ¿Dónde?
37



SER 
DE ONDE?

DE 

ser

de

¿De dónde?

↩

38



Eu sou de … (cidade, país).
De onde você é?

Yo soy de … .
¿De dónde eres?

Eu sou de … (cidade, país).

Yo soy de … .

2

1

informal ↩

39



Eu sou de … (cidade, país).
De onde o sr./a sra. é?

Yo soy de … .
¿De dónde es usted?

Eu sou de … (cidade, país).

Yo soy de … .

2

1

formal ↩

40



↩ Eu sou de Salvador (Brasil).

De onde você é? De onde o sr./a sra. é?

Yo soy de Salvador (Brasil).

¿De dónde eres? ¿De dónde es usted?
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MORAR 
ONDE?

EM 

vivir

en

¿Dónde?

⬇

42



Eu moro em … (cidade, país).
Onde você mora?

Yo vivo en … .
¿Dónde vives?

Eu moro em … (cidade, país).

Yo vivo en … .

2

1

informal ⬇

43



Eu moro em … (cidade, país).
Onde o sr./a sra. mora?

Yo vivo en … .
¿Dónde vive usted?

Eu moro em … (cidade, país).

Yo vivo en … .

2

1

formal ⬇

44



⬇ Eu moro em Porto Alegre (Brasil).

Onde você mora? Onde o sr./a sra.
mora?

Yo vivo en Porto Alegre (Brasil).

¿Dónde vives? ¿Dónde vive usted?

45



3.OS LUGARES

ATIVIDADES

46



__ você mora?

De __ você é?

Eu __ em Belo Horizonte.

Eu sou __ Brasília. 
1 2

3 4
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Onde você mora?

De onde você é?

Eu moro em Belo Horizonte.

Eu sou de Brasília. 
1 2

3 4

RESPOSTA
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4.NÃO COMPREENDO! 
4.NO COMPRENDO!
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😵😵 Não compreendo.

No comprendo.

😵😵 Não entendo.

No entiendo.
50



🤨🤨 O que significa …?

🐢🐢 Mais devagar, por favor.

¿Qué significa …?

Más despacio, por favor.
51



eu

você

FALO

o senhor
a senhora

💬💬O verbo FALAR: singular
El verbo HABLAR: singular

1º

3º

3º

FALA

FALA

NÃO

NÃO

NÃO
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💬💬 Você fala espanhol?

¿Hablas español?

informal

💬💬 O sr./a sra. fala espanhol?

¿Habla usted español?

formal

53



❌ Eu não falo português.

Yo no hablo portugués.

🤏🤏 Eu falo um pouquinho
de português.

Yo hablo un poquito de 
portugués. 54



4. NÃO 
COMPREENDO!

ATIVIDADES
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Não … .

Não … .

O que … .

Mais … .

Você fala … ?

O sr./a sra. fala… ?

Eu não falo … .

Eu falo … .
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Não …

Não …

O que …

Mais …

Você fala …

O sr./a sra. fala …

Eu não falo …

Eu falo …

… compreendo.

… entendo.

… significa …?

… devagar, por favor.

… espanhol?

… espanhol?

… português.

… um pouquinho de português.57

RESPOSTA



5.FRASES PARA 
VIAJAR

5.FRASES PARA VIAJAR
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1. eu (não) tenho
2. eu (não) preciso
3. eu (não) posso
4. eu (não) quero
5. eu (não) queria

1. yo (no) tengo
2. yo (no) necesito 
3. yo (no) puedo
4. yo (no) quiero
5. yo (no) quería
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1. a fome 🤤🤤
2. o sono 🥱🥱

3. o dinheiro 💵💵
4. o banheiro 🚽🚽
5. o médico �
6. o hospital 🏥🏥
7. a polícia 👮👮
8. a ajuda 🤷🤷
9. Socorro!🆘🆘
10. precisar ✳

1. el hambre
2. el sueño
3. el dinero
4. el baño

5. el médico
6. el hospital
7. la policía
8. la ayuda
9. ¡Socorro!
10. necesitar

60



🤤🤤 Estou com
fome.
Tengo hambre.

🥱🥱 Estou com 
sono.
Tengo sueño.



💸💸 Não tenho
dinheiro.

No tengo dinero.

🚽🚽 Onde 
fica o banheiro?

¿Dónde está el baño?
62



� Preciso de um médico.

Necesito un médico.

🏥🏥 Preciso ir para o hospital.

Necesito ir al hospital.



🤷🤷 Preciso de ajuda!
🆘🆘 Ajuda! Socorro!

¡Necesito ayuda!
¡Ayuda! ¡Socorro!

👮👮 Polícia!
Fui roubado/a!

Polícia!
¡Me han robado!



1. aceitar 🆗🆗
2. trocar 💱💱
3. pagar 💰💰

4. o cartão de débito 💳💳
5. o cartão de crédito 💳💳
6. pagar em dinheiro 💵💵
7. o caixa eletrônico 🏧🏧

8. a nota fiscal 🧾🧾

1. aceptar
2. cambiar
3. pagar

4. la tarjeta
5. la tarjeta de crédito
6. pagar en metálico
7. el cajero automático

8. el tique

65



💱💱 Onde posso trocar dinheiro?

💳💳 Aceitam cartão de crédito?

¿Dónde puedo cambiar 
dinero?

¿Aceptan tarjeta de 
crédito?



💵💵 Aceitam dólares?

🏧🏧 Onde tem um caixa eletrônico?

¿Aceptan dólares?

¿Dónde hay un cajero 
automático?



💰💰 Posso pagar em dinheiro? 
💳💳 Posso pagar com cartão?

👐👐Aqui está.

¿Puedo pagar en metálico?
¿Puedo pagar con tarjeta?

Aquí tiene.



👍👍 Isto é tudo.

🧾🧾 (Não) Preciso da nota fiscal.

Esto es todo.

(No) Necesito el tique.



1. o hotel 🏩🏩
2. a reserva ✅
3. o quarto 🛏🛏
4. a noite🌙🌙

5. o café da manhã ☕
6. o banheiro privativo 🚽🚽

7. comer 🍳🍳
8. beber 🥤🥤
9. tomar ✊

10. a alergia ⚠
11. a conta 📃📃

1. el hotel
2. la reserva

3. la habitación
4. la noche

5. el desayuno
6. el baño privado

7. comer
8. beber
9. tomar

10. la alergia
11. la cuenta

70



✅ (Não) Tenho uma reserva.

🛏🛏 Preciso de um quarto duplo 
por três noites.

(No) Tengo una reserva. 

Necesito una habitación 
doble para tres noches.



☕ (Não) Quero café da manhã.

🚽🚽 (Não) Quero um banheiro
privativo.

(No) Quiero desayuno.

(No) Quiero un baño 
privado.



🍳🍳 Para comer, 
eu queria … .

🥤🥤 Para beber, 
eu queria … .

Para comer, 
yo quería … .

Para beber, 
yo quería … .



⚠ Não posso tomar … .
Tenho alergia a … . 

📃📃 A conta, por favor.

No puedo tomar … .
Tengo alergia a … . 

La cuenta, por favor.



1. ir ➡
2. a passagem 🗄🗄

3. a passagem de ida ➡
4. a passagem de ida e volta ➡⬅

5. o ônibus 🚍🚍
6. o metrô 🚇🚇
7. o trem 🚊🚊
8. o táxi 🚖🚖

9. o ponto de ônibus 🚩🚩
10. a estação🚉🚉

11. o aeroporto ✈
12. o centro (da cidade) 🌃🌃

1. ir
2. el billete, el boleto

3. el billete de ida
4. el billete de ida y vuelta

5. el bus
6. el metro
7. el tren
8. el taxi

9. la parada de bus
10. la estación

11. el aeropuerto
12. el centro (de la ciudad)

75



🗄🗄➡ Quanto custa uma
passagem de ida para … ?

¿Cuánto cuesta un billete 
de ida a … ?

🗄🗄➡⬅ Eu queria uma passagem
de ida e volta para … .

Yo quería un billete de ida 
y vuelta a … .

76



🚩🚩 Onde tem um ponto de ônibus?

¿Dónde hay una parada de 
bus? 

🚉🚉 Onde fica a estação?

¿Dónde está la estación?
77



🚕🚕✈ Pode me levar para o aeroporto?

¿Puede llevarme al 
aeropuerto?

🌃🌃 Como posso ir para o centro?

¿Cómo puedo ir al centro?
78



🚍🚍✈ Este ônibus vai para o aeroporto?

¿Este bus va al aeropuerto?

🚊🚊🌃🌃 Que trem vai para o centro?

¿Qué tren va al centro?
79



5. FRASES PARA 
VIAJAR

ATIVIDADES
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1. a _om_ 🤤🤤
2. o s_ _o 🥱🥱

3. o d_nh_i_o 💵💵
4. o ba_he_r_ 🚽🚽

5. o _édi_o �
6. o h_sp_tal 🏥🏥
7. a _olí_ia 👮👮
8. a a_ud_ 🤷🤷
9. So_o_ro!🆘🆘
10. pr_ci_ar ✳



1. a fome 🤤🤤
2. o sono 🥱🥱

3. o dinheiro 💵💵
4. o banheiro 🚽🚽
5. o médico �
6. o hospital 🏥🏥
7. a polícia 👮👮
8. a ajuda 🤷🤷
9. Socorro!🆘🆘
10. precisar ✳

RESPOSTA
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1. _ce_tar 🆗🆗
2. t_o_ar 💱💱
3. p_ga_ 💰💰

4. o ca_t_o de _éb_to 💳💳
5. o c_rt_o de c_éd_to 💳💳
6. p_g_r em _in_eiro 💵💵
7. o cai_a e_etr_ni_o 🏧🏧

8. a _o_a f_scal 🧾🧾
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1. aceitar 🆗🆗
2. trocar 💱💱
3. pagar 💰💰

4. o cartão de débito 💳💳
5. o cartão de crédito 💳💳
6. pagar em dinheiro 💵💵
7. o caixa eletrônico 🏧🏧

8. a nota fiscal 🧾🧾

RESPOSTA
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1. o ho_e_ 🏩🏩
2. a re_er_a ✅
3. o q_ar_o 🛏🛏
4. a _oi_e🌙🌙

5. o caf_ da _an_ã ☕
6. o b_n_ei_o p_iv_tivo 🚽🚽

7. co_er 🍳🍳
8. be_e_ 🥤🥤
9. to_ar ✊

10. a al_r_ia ⚠
11. a _on_a 📃📃

85



1. o hotel 🏩🏩
2. a reserva ✅
3. o quarto 🛏🛏
4. a noite🌙🌙

5. o café da manhã ☕
6. o banheiro privativo 🚽🚽

7. comer 🍳🍳
8. beber 🥤🥤
9. tomar ✊

10. a alergia ⚠
11. a conta 📃📃

RESPOSTA
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1. i_ ➡
2. a pa_sa_e_ 🗄🗄

3. a p_ssag_m de _da ➡
4. a _ass_g_m de i_a e v_lta ➡⬅

5. o ô_ib_s 🚍🚍
6. o m_t_ô 🚇🚇
7. o tr_m 🚊🚊
8. o tá_i 🚖🚖

9. o p_n_o de _ni_us 🚩🚩
10. a es_aç_o🚉🚉

11. o _er_po_to ✈
12. o c_nt_o 🌃🌃
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1. ir ➡
2. a passagem 🗄🗄

3. a passagem de ida ➡
4. a passagem de ida e volta ➡⬅

5. o ônibus 🚍🚍
6. o metrô 🚇🚇
7. o trem 🚊🚊
8. o táxi 🚖🚖

9. o ponto de ônibus 🚩🚩
10. a estação🚉🚉

11. o aeroporto ✈
12. o centro 🌃🌃

RESPOSTA
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Não …

Estou com …

Onde …

Aceitam …

… cartão de crédito / dólares?

… fica o banheiro?

… fome/sono.

… tenho dinheiro.

89



Preciso de um …

Como posso …

Este ônibus …

Quanto …

… vai para o aeroporto?

… custa uma passagem?

… quarto duplo.

… ir para o centro?

90



Não …

Estou com …

Onde …

Aceitam …

Preciso de um …

Como posso …

Este ônibus …

Quanto …

… tenho dinheiro.

… fome/sono.

… fica o banheiro?

… cartão de crédito/dólares?

… quarto duplo.

… ir para o centro?

… vai para o aeroporto?

… custa uma passagem?

RESPOSTA
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6.RESUMO: 
FRASES PARA VIAJAR

6.RESUMEN:
FRASES PARA VIAJAR

92

🥰🥰 Si quieres seguir aprendiendo, ¡hay más 
material gratis y un minicurso gratuito con

certificado para ti en la web!
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1.Oi!
2.Como vai?

3.Bem, obrigado/a.
4.Muito bem, 

obrigado/a.
5.Até logo!
6.Adeus!

7.Você ou o sr./a sra.?

8.Eu sou o/a … .
9.Eu me chamo … .

10.O meu nome é … .
11.Como você se chama?
12.Como o sr./a sra. se 

chama?
13.Muito prazer!
14.Igualmente!
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1.¡Hola!
2.¿Qué tal?

3.Bien, gracias.
4.Muy bien, gracias.

5.¡Hasta luego!
6.¡Adiós!

7.¿Tú o usted?

8.Yo soy … .
9.Yo me llamo … .

10.Mi nombre es … .
11.¿Cómo te llamas?

12.¿Cómo se llama usted?
13.¡Mucho gusto!
14.¡Igualmente!
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1.Eu sou de ... (cidade, país).
2.De onde você é?

3.De onde o sr./a sra. é?
4.Eu moro em ... (cidade, país).

5.Onde você mora?
6.Onde o sr./a sra. mora?
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1.Yo soy de  … (ciudad, país).
2.¿De dónde eres?

3.¿De dónde es usted?
4.Yo vivo en … (ciudad, país).

5.¿Dónde vives?
6.¿Dónde vive usted?
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1.Não compreendo.
2.Não entendo.

3.O que significa … ?
4.Mais devagar, por favor.

5.Você fala inglês?
6.O sr./a sra. fala inglês?
7.Eu não falo português.

8.Eu falo um pouquinho de português.
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1.No comprendo.
2.No entiendo.

3.¿Qué significa … ?
4.Más despacio, por favor.

5.¿Hablas inglés?
6.¿Habla usted inglés?
7.Yo no hablo español.

8.Yo hablo un poquito de español.
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1.Estou com fome.
2.Estou com sono.

3.Não tenho dinheiro.
4.Onde fica o banheiro?
5.Preciso de um médico.

6.Preciso ir para o hospital.
7.Preciso de ajuda!
8.Ajuda! Socorro!

9.Polícia! Fui roubado/a!
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1.Tengo hambre.
2.Tengo sueño.

3.No tengo dinero.
4.¿Dónde está el baño?
5.Necesito un médico.

6.Necesito ir al hospital.
7.¡Necesito ayuda!
8.¡Ayuda! ¡Socorro!

9.¡Policía! ¡Me han robado!
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1.Onde posso trocar dinheiro?
2.Aceitam cartão de crédito?

3.Aceitam dólares?
4.Onde tem um caixa eletrônico?

5.Posso pagar em dinheiro?
6.Posso pagar com cartão?

7.Aqui está.
8. Isto é tudo.

9.(Não) Preciso da nota fiscal.
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1.¿Dónde puedo cambiar dinero?
2.¿Aceptan tarjeta de crédito?

3.¿Aceptan dólares?
4.¿Dónde hay un cajero automático?

5.¿Puedo pagar en metálico?
6.¿Puedo pagar con tarjeta?

7.Aquí tiene. 
8.Esto es todo.

9.(No) Necesito el tique.
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1. (Não) Tenho uma reserva.
2.Preciso de um quarto duplo por três noites.

3.(Não) Quero café da manhã.
4.(Não) Quero um banheiro privativo.

5.Para comer, eu queria … .
6.Para beber, eu queria … .

7.Não posso tomar … .
8.Tenho alergia a … .
9.A conta, por favor.
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1.(No) Tengo una reserva.
2.Necesito una habitación doble para tres noches.

3.(No) Quiero desayuno. 
4.(No) Quiero un baño privado.

5.Para comer, yo quería … .
6.Para beber, yo quería … .

7.No puedo tomar … . 
8.Tengo alergia a … .

9.La cuenta, por favor.



105

1.Quanto custa uma passagem de ida para … ?
2.Eu queria uma passagem de ida e volta para … .

3.Onde tem um ponto de ônibus?
4.Onde fica a estação?

5.Pode me levar para o aeroporto?
6.Como posso ir para o centro?

7.Este ônibus vai para o aeroporto?
8.Que trem vai para o centro?
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1.¿Cuánto cuesta un billete de ida a … ?
2.Quería un billete de ida y vuelta a … .

3.¿Dónde hay una parada de bus?
4.¿Dónde está la estación?

5.¿Me puede llevar al aeropuerto?
6.¿Cómo puedo ir al centro?
7.¿Este bus va al aeropuerto?

8.¿Qué tren va al centro?
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