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Hi, I'm a Dani, it's a pleasure!
I am the creator and also the voice
behind the Brazilianing Podcast.

I hope you're enjoying the episodes.
Very nice to know that it is helping

you to learn and improve your
Portuguese.

quem casa quer casa
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     Quando um jovem casal se casa surge uma dúvida: onde
vão morar?

Muitos desses casais jovens - e com pouco dinheiro - decidem
viver na casa dos pais mesmo depois de casados.

Isso pode ser morar na mesma casa ou, muitas vezes, no
mesmo terreno (land).

Usamos essa expressão para dizer indiretamente a essas
pessoas que isso não é uma boa ideia.

Quem casa quer casa tornou-se então uma expressão que
muitos usam para dizer a essas pessoas que se elas decidiram
casar é necessário ter sua própria casa, seu próprio espaço.

Exemplos:

     A filha da Sônia vai se casar, mas está sem dinheiro... Acho
que isso não é uma boa ideia, afinal quem casa quer casa.

     Você ainda mora no quintal dos seus pais? Você nunca
ouviu que quem casa quer casa?

quem casa quer casa
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Um pack para você melhorar sua pronúncia,
vocabulário e compreensão do português

do Brasil

O que tem no pack?
- 12 lições completas sobre assuntos que você precisa para usar o
português na vida real

Cada lição contém:
- PDF detalhado (ilustrado, vocabulários explicados, exemplos e
quizzes) 
- Áudio (pronúncia nativa, diálogos e dicas para soar melhor).

Pra quem é?
- Para todos que querem morar, trabalhar ou visitar o Brasil
- Estudantes que queiram aperfeiçoar a pronúncia e ampliar os
vocabulários, e conhecer mais sobre como o país funciona 
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Clique aqui e acesse essa
oferta especial

Brazilian
conversations Pack

https://pay.hotmart.com/W42269089P?checkoutMode=10

