
Julia - Ucciderò 
Glossario 

 
O vocabulário, subdividido em secções (As personagens, O contexto, Pré-leitura, O autor, A banda 
desenhada, Para uma melhor compreensão), está organizado por ordem de entrada. Quando a sílaba sobre 
a qual recai o acento não é a penúltima e em caso de dúvida, a vogal acentuada é assinalada com um 
traço (por exemplo: dialogo, farmacia).  
 
Traduzione ad opera di TperTradurre, Roma. 
 
Abbreviazioni    Abreviaturas 
avv. avverbio   adv. advérbio  
agg.  aggettivo   adj. adjetivo 
f. femminile   f. feminino 
m. maschile   m. masculino 
sg. singolare   sg. singular 
pl. plurale    pl. plural 
qlcn. qualcuno    alguém   
qlcs. qualcosa    algo 
  
I personaggi  
criminologa, la: criminologista, a 
studiosa, la: estudiosa, a 
reato, il: crime, o 
città immaginaria, la: cidade imaginária, a 
fisicamente, avv.: fisicamente, adv. 
assomigliare a qlcn.: assemelhar-se a alguém 
tenente, il: tenente, o 
si apprezzano a vicenda: apreciam-se 
mutuamente 
accese discussioni, le: discussões acesas, as 
differenze di vedute, le: diferenças de pontos de 
vista, as 
sergente, il: sargento, o 
vecchia conoscenza, la: velho conhecido, o 
riportare la calma: repôr a calma 
litigare: discutir 
essere innamoratissimo di qlcn.: estar 
apaixonadíssimo por alguém 
governante, la: governanta, a 
diretta nei modi di fare: direta no modo de agir 
è stata un'attivista politica: foi ativista política 
maniaco, il: maníaco, o 
desiderio nascosto, il: desejo escondido, o 
catturare: capturar 
avvertire qlcn. di qlcs.: advertir alguém sobre 
algo 
ammiratore, l’: admirador, o 
 
Il contesto  
2 
con le mani tremanti: com as mãos a tremer 
per fortuna: por sorte 
interpellare: interpelar 
addetto, l’: funcionário, o 

intercettazione, l’: interceção, a (escuta 
telefónica, a) 
diario personale, il: diário pessoal, o 
Giallo o nero? 
3 
genere “giallo”, il: género “policial”, o 
storie di criminali e investigatori: histórias de 
criminosos e detetives 
fumetto “nero”, il: banda desenhada “negra”, a 
ladro, il: ladrão, o 
assassino, l’: assassino, o 
scoperta del colpevole, la: descoberta do 
culpado, a 
trionfo della giustizia, il: triunfo da justiça, o 
ha per argomento indagini criminali, omicidi e 
altri misteri: tem como argumento investigações 
criminais, homicídios e outros mistérios 
a partire: a partir 
collana, la: coletânea, a 
fumetti neri: bandas desenhadas negras, as  
fumetti polizieschi: bandas desenhadas policiais, 
as 
investigatori dilettanti o professionisti: 
investigadores amadores ou profissionais 
Uno sguardo su Garden City 
ambientare: ambientar (adaptar, situar) 
immaginario/a: imaginário/a 
4 
centrale di polizia: quartel da polícia  
il tipico erotomane telefonico: o típico 
erotomaníaco telefónico  
eccitare: excitar 
rintracciare la telefonata: localizar a chamada  
così è scappato via: assim ele fugiu 
correva come una lepre: corria como uma lebre 
 

Edizioni Edilingua                                                                             1 
 



Julia - Ucciderò 
Glossario 

 
con una mano di vernice: com uma demão de 
tinta 
un po' di chiodi: uns poucos de pregos 
non sarebbe mica male: não seria mau 
non ne vale la pena: não vale a pena 
5 
immagina di essere interrogato dalla polizia: 
imagina que estás interrogado pela polícia 
in modo sospetto: de modo suspeito 
cabina, la: cabine, a 
di preciso: exatamente, adv. 
io non ce l’ho con Lei: não tenho nada contra si 
(não estou zangado consigo, não tenho má 
vontade a si) 
sfida, la: desafio, o 
 
Prima di leggere la storia  
A scuola di criminologia con Julia 
1 
impedire: impedir 
prevenire: evitar 
fermare: prevenir 
furto, il: furto, o 
maltrattamento, il: maus tratos, os 
rapimento, il: rapto, o 
omicidio, l’: homicídio, o 
sequestro di persona, il: sequestro de pessoa, o 
spionaggio, lo: espionagem, a 
violenza, la: violência, a 
rubare: roubar 
2 
avvisare: avisar 
vignetta, la: vinheta, a 
assassino seriale, l’: assassino serial 
ossessionato da: obcecado por (ou em) 
riattaccare: desligar 
Alla centrale di polizia 
3 
usare tutte le risorse a propria disposizione: usar 
todos os recursos à disposição 
laboratorio di medicina legale, il: laboratório de 
medicina legal, o 
furgone, il: carrinha, a 
auto-civetta, l’: carro da polícia camuflado, o 
in modo da agire indisturbati: de forma a atuar 
sem interrupções 
pattuglia, la: patrulha, a 
sorvegliare: vigiar 
sala operativa, la: sala de operações, a 
schermo, lo: ecrã, o 
mica tanto: não muito 

e io che cercavo di tirarla alla lunga: e eu que 
tentava de protelar a conversa 
la linea è disturbata: a ligação é má 
materasso, il: colchão, o 
4 
sequestratore, il: sequestrador, o 
 
Gli autori 
Autore del personaggio e sceneggiatore: 
Giancarlo Berardi 
sceneggiatore, il: encenador, o 
si ispira ad attori reali: inspira-se em atores reais 
narrazione, la: narração, a 
Disegnatrice: Laura Zuccheri 
una storia di fantascienza: uma história de ficção 
científica 
 
Il fumetto  
il mio nome non conta: o meu nome não importa 
tenere lontana la tentazione: manter longe a 
tentação 
ma quella voglia torna sempre: mas aquela 
vontade volta sempre 
ho deciso di lasciarmi andare: decidi deixar-me ir 
troppi vizi: demasiados vícios 
coda, la: cauda, a (rabo, o) 
croccantini, i: comida felina, a 
è roba secca: é coisa seca 
fegato, il: fígado, o 
chissà dove ha la testa: sabe-se lá onde tem a 
cabeça 
un matto!: um maluco! 
ansimante, agg.: ofegante, adj. 
senz’altro: sem dúvida 
non so se augurarmelo o no: não sei se o desejar 
ou não 
giovanotto, il: jovem, o 
intromettersi: intrometer-se 
cedere qlcs. a qlcn.: ceder algo a alguém 
defunto/a, agg.: defunto/a, adj. 
di colpo: de repente  
solo come un cane: só como um cão 
carpentiere, il: carpinteiro, o 
fuga d’amore: fuga de amor 
eterno/a, agg.: eterno/a, adj. 
incinta, agg.: grávida, adj. 
cognata, la: cunhada, a 
intenzione, l’: intenção, a 
infastidire qlcn.: incomodar alguém 
conversazione, la: conversa, a 
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commettere un’ingenuità: cometer uma 
ingenuidade 
cavarsela: safar-se 
non mi sono mossa di un millimetro: não me 
mexi um milímetro 
questa cosa mi sta agghiacciando: esta coisa está 
a enregelar-me 
finalmente una buona notizia: finalmente uma 
boa notícia 
mica tanto: não tanto 
quel tizio: aquele fulano 
e io che cercavo di tirarla alla lunga: e eu que 
tentava de protelar a conversa 
registrazione, la: gravação, a 
francamente, avv.: francamente, adv. 
entrare in azione: entrar em ação 
agganciare: apanhar 
ci siamo: já cá estamos 
ce la sbrighiamo in fretta: despachamos isto de 
pressa 
è un vespaio quel quartiere: é um bicho-de-sete-
cabeças (espinhoso) aquele bairro 
traslocare: mudar 
se gridi, t’ammazzo!: se gritares eu mato-te! 
traversa, la: transversal, a 
dare nell’occhio: dar na vista (nas vistas) 
usare le maniere forti: usar a força 
mica è finita: ainda não acabou 
ritirare: retirar 
sono tempi duri, questi: são tempos difíceis, 
estes 
delinquente, il: delinquente, o (criminoso, o) 
tira fuori i soldi!: saca o dinheiro! 
ingegnere elettronico, l’: engenheiro 
eletrotécnico, o 
non mi fermo tanto da farmi pescare: não 
demoro muito para não me apanharem 
ossessione, l’: obsessão, a 
se ne convinca: convença-se disso 
impadronirsi: apoderar-se 
schiavo, lo: escravo, o 
un po' alla volta: um pouco de cada vez 
cerca di beccarlo: tenta apanhá-lo 
accidenti...: que chatice... (caramba!, puxa!, irra!, 
arre!...) 
persecutore, il: perseguidor, o 
propositi omicidi, i:  intenções homicidas, as 
non ho spiccioli: não tenho trocos 
passaggio, il:  boleia, a 
raduno, il: encontro, o 
determinante, agg.: determinante, adj. 
 

cavolo...:  caramba! 
azzerare: anular (pôr a zero) 
rimetterci: perder (deixar) 
essere in grado di: estar em condições (ser capaz) 
pensione, la: pensão, a 
adattarsi: adaptar-se 
malandato/a, agg.: em mau estado, adj. (em más 
condições) 
eccitazione, l’: excitação, a 
cella, la: cela, a 
mantenere la parola: manter a palavra 
falangina, la: falanginha, a 
falangetta, la: falangeta, a 
dito mignolo, il: dedo mindinho, o 
infrangere il tabù: quebrar o tabu 
punto debole, il: ponto fraco, o 
da quelle parti:  por esses lados 
piantonare: vigiar 
discrezione, la: discrição, a 
apparecchio, l’: aparelho, o 
trovare qlcn. con le mani nel sacco: encontrar 
alguém em flagrante (com as mãos na massa)  
pendiamo dalle sue labbra: pendemos dos lábios 
dele 
nei pressi: nas proximidades 
ripetitore, il: repetidor, o 
raggio, il: raio, o 
obiettivo, l’: objetivo, o 
incrocio, l’: cruzamento, o 
via di fuga, la: vias de fuga, as 
pazzesco/a, agg.: louco/a, adj. 
concretizzarsi: concretizar-se 
escogitare: inventar 
furioso/a, agg.: furioso/a, adj. 
lucidità, la: lucidez, a 
mossa vincente, la: jogada vencedora, a 
falsa notizia, la: notícia falsa, a 
telegiornale, il: telejornal, o 
un gioco ad armi pari: um jogo em pé de 
igualdade 
barare: batotar 
viene infine scovato: é finalmente revelado 
deludere qlcn.: desiludir alguém 
 
Ritorniamo sulla storia 
1 
battuta, la: piada, a 
nuvoletta, la: balão de pensamento, o 
2 
intruso, l’: intruso, o 
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Per capire meglio 
4  
travestirsi: disfarçar-se (travestir-se) 
ingannare: enganar 
5 
sistemare: arrumar 
dolore, il: dor, a 
scatolone, lo: caixa, a 
scappare: escapar 
parrucca, la: peruca, a 
11 
conseguenza, la: consequência, a 
Una lingua... bestiale 
caotico/a, agg.: caótico/a, adj. 
nido di vespe, il: ninho de vespas 
essere a disagio: estar desconfortável 
intraprendente, agg.: engenhoso, adj. 
Identikit del maniaco 
18 
identikit del maniaco, l’: retrato falado do 
maníaco, o 
identità, l’: identidade, a 
lucido/a, agg.: lúcido/a, adj. 
furbo/a, agg.: astuto/a, adj. 
ossessivo/a, agg.: obsessivo/a, adj. 
movente, il: móbil, o (causa, a) 
Le onomatopee 
19 
squillare: tocar 
colpo, il: golpe, o 
gomitata, la: cotovelada, a 
pugno, il: punho, o (murro, o) 
Cambiare il mondo con la musica 
20 
è appassionato di musica: está apaixonado pela 
música 
beneficenza, la: beneficência, a 
causa sociale, la: causa social, a 
ricavare fondi: obter fundos 
contrastare: contrastar 
carestia, la: carestia, a 
sostenere: apoiar 
focalizzare: focar 
decennio, il: década, a 
sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale: 
sensibilizar a opinião pública mundial 
povertà, la: pobreza, a 
riscaldamento globale, il: aquecimento global, o 
21 
essere contraddistinto/a: ser caracterizado/a 
 

Curiosità 
il primo amore non si scorda mai!: o primeiro 
amor jamais se esquece! 
creatore, il: criador, o 
investigatrice dell’animo, l’: investigadora da 
alma 
indagatore dell’incubo, l’:  inquiridor do 
pesadelo, o 
svolgimento, lo: desenvolvimento, o 
prendere in giro qlcn.: gozar com alguém 
strutturato/a, agg.: estruturado/a, adj. 
punta e clicca: aponta e clica 
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