INVITATION LETTER
CARTA CONVITE
LOCAL E DATA

PLACE AND DATE:
ANFITRIÃO

HOSTESS:

CONVIDADO

GUEST:

PASSAPORTE

PASSPORT NUMBER:

Caro Senhor / Senhora

Dear Sir / Madam,
Esta carta é para conﬁrmar que

This letter is to conﬁrm that the above named

é minha (meu)

is my

Eu estou o (a) convidando para ﬁcar comigo conforme descrevo as razões abaixo:

I am inviting them to stay with me for the reason below:

Caso seja necessário provar o que está descrito acima, recomendei que tragam a documentação necessária. Sua viagem de ida e volta é de:

In case it is indispensable to prove what is described above, I have recommended that they bring the necessary
documentation. Their round trip comprises:
O seu retorno está programado para que esteja dentro das regras necessárias para a Imigração de Fronteira ou pela lei de imigração para turistas.

Their return is scheduled within the compulsory rules for Border and Immigration or for the Tourist Immigration Law.
I would like to inform for a better understanding that

they are

going to stay at my residence and all of their expenses will be covered by me. I would also like to say that, if there
are any doubts, I am completely available to answer enquiries, so that they can obtain the desired visa as well as
their stay at my residence. I also inform that they do not speak your language. Informo para sua compreensão que ele (a) irá
ﬁcar aqui em minha casa e todas as suas despesas serão pagas por mim. Peço que se houver alguma dúvida, estou totalmente em sua disposição
para esclarecer qualquer questão a ser concedida, para que ela possa obter o visto apropriado, a ﬁm de o desenvolvimento de sua estadia em
minha casa. Informo a sua equipe que ele não fala sua lingua.

I trust that their situation is all right, but should you require any other information, I am entirely at your disposal
through my telephone number available in this letter. Conﬁo que sua situação e documentação estejam em ordem, e me coloco
inteiramente a sua disposição para qualquer esclarecimento, não hesitando em entrar em contato com meu número de telefone descrito no inicio
desta carta.
Meus melhores cumprimentos,

Yours Sincerely,

Imprimir

