


Page 2
Talk Portuguese – http://www.bbc.co.uk/languages/portuguese/talk/cafe	/© BBC	


BBC – Talk Portuguese – Ordering drinks 

Video 1: Coffee and tea

Narrator 
One of the great pleasures of a visit to Portugal is sampling café culture. It is warm here from April to October and cafés are everywhere. One café in the Chiado district of Lisbon, A Brasileira, is renowned as the former meeting place of artists and intellectuals. There is a bronze, life-size statue of Portugal’s most famous 20th Century poet, Fernando Pessoa, who used to be a regular here.

Waiter: Bom dia. Que desejam?
Customer 1: Um café, se faz favor.
Customer 2: E para mim, um chá com leite, por favor.
Waiter: E para a senhora? 
Customer 3: Queria uma meia de leite. 
Waiter: Muito bem. 

Presenter 1: Bom dia. Que desejam?
Presenter 2: Um café, se faz favor.
Presenter 3: Para mim, um chá com leite, por favor.
Presenter 1: Queria uma meia de leite. 

	Narrator 
Um café, se faz favor. A coffee please.
Para mim, um chá com leite, por favor. For me, a tea with milk, please.
Queria uma meia de leite. I would like a large coffee with milk.

Waiter: Um chá com leite. Uma meia de leite. E um café para o senhor. 

Customer 1: Muito obrigado.

	Narrator 
And when you want to ask for the bill, say: 
A conta, se faz favor. The bill, please.

Customer 1: A conta, se faz favor. Quanto é?

Waiter: São quatro euros e cinquenta, por favor.
Customer 1: Fica com o troco.
Waiter: Obrigado.

	Narrator 
The Portuguese take coffee very seriously. Drinking it has evolved into an art form. Watch out, though - it is often so strong that you might want to follow the Portuguese example and drink a glass of water afterwards - um copo de água.


Video 2: Drinks in a bar

Narrator 
Beneath the Moorish castle, o Castelo de São Jorge, is one of the best places to get a sense of the history of Lisbon and to see the estuary of the River Tagus, o Largo das Portas do Sol. This was once one of the entrance gates to the old city. The area comes to life late in the day when the bars fill up with people enjoying a luz de Lisboa, Lisbon’s golden afternoon light.

Presenter 1: Faz favor!
Presenter 2: Uma cerveja, por favor.
Presenter 3: Para mim um copo de vinho branco.
Presenter 1: Eu queria uma água mineral, se faz favor, sem gás.

	Narrator 
Faz favor! Excuse me!
Uma cerveja, por favor. A beer, please.
Para mim um copo de vinho branco. For me, a glass of white wine.
Eu queria uma água mineral, se faz favor, sem gás. I’d like a still mineral water, please.


Customer 1: Faz favor! 
Waiter: Boa tarde, diga-me.
Customer 1: Uma cerveja, por favor.
Customer 2: Para mim um copo de vinho branco.
Customer 3: Eu queria uma água mineral, se faz favor, sem gás.
Waiter: Muito bem
...
Waiter: Uma cerveja, um copo de vinho e uma água.
Customer 3: Obrigada.
Waiter: De nada.

	Narrator 
What do you like to drink in a café?

O que gosta de beber num café? 

Woman 1: Quando saio de noite, gosto de beber vodka com limão e Baileys.
Man 1: Gosto de beber uma cerveja.
Man 2: Uma cerveja por exemplo ou um whisky, depende.
Man 3: Eu gosto de beber vinho tinto.
Woman 2: Gosto um martini com gelo e com um bocadinho de casca de limão. 
Woman 3: Gosto muito de uma boa caipirinha.



