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BBC – Talk Portuguese – Introductions 

Video 1: Informal introductions

Narrator 
Joana Vasconcelos is one of a new set of Lisbon artists. Her work pokes gentle fun at Portuguese traditions. She features objects familiar to most Portuguese, like tiles and knitting. But in her eyes they are growing out of control as the new Portugal is flooded with consumer goods.

Joana Vasconcelos: As minhas peças revelam um consumismo português
Subtitles:  My pieces reflect a Portuguese consumerism

de algumas coisas, mas que às vezes é desconexo. 
Subtitles:  which sometimes goes wrong.

Há uma desadaptação da cultura ao consumo.
Subtitles:  Our culture is somewhat at odds with consumerism.

Narrator 
The centrepiece of this year’s exhibition is a film Joana has made about a consumerist pilgrimage to Fatima, one of Portugal’s holy sites. Using a three-wheeler, symbolic of a backward, rural Portugal, she has put on display the latest in religious consumerism – glow-in-the-dark Madonnas. 

Joana Vasconcelos: Há que pensar um poucadinho sobre este excesso de consumo
Subtitles:  We should think about this issue of excessive consumption,

e olhar um poucadinho para uma altura em que não tivemos nada, 
Subtitles:  perhaps look back to when we had nothing.

e portanto criar um equilíbrio. Porque se não...  
Subtitles:  We have to strike a balance. Or else…

Woman: Olá!

	Narrator 
A gallery is also a good place for greeting old friends and meeting new people. 


Presenter 1: Este é o meu amigo Paulo.
Presenter 2: Esta é a Ana.
Presenter 3: Muito prazer. 

	Narrator 
Este é o meu amigo Paulo. This is my friend Paulo.

Esta é a Ana. This is Ana.
Muito prazer! Pleased to meet you!

Miguel: Boa tarde! Como está? 
Ana: Olá Miguel! Estou bem, obrigada, e você?
Miguel: Estou bem, obrigado. Este é o meu amigo Paulo. E esta é a Ana.
Paulo: Olá Ana. O meu nome é Paulo Coimbra. 
Ana: Muito prazer Paulo.

	Narrator 
O meu nome é… is one way of introducing yourself. You can also say chamo-me.


Woman 1: Chamo-me Sofia. 
Man 1: Chamo-me João Capucho.
Woman 2: Chamo-me Claudia.
Man 2: Chamo-me Ricardo Cardoso.
Woman 3: Chamo-me Felicidade.  

Presenter 1: Como se chama?
Presenter 2: Chamo-me Maria Tiaga.
Presenter 3: Chamo-me Patrícia Cunha. 
	Narrator
Como se chama? What is your name?
Chamo-me Patrícia Cunha. My name is Patrícia Cunha.

Video 2: Formal introductions
Narrator

The site of the former Expo’98 has now been renamed o Parco das Nações - the Park of Nations. It is popular with businesses of all kinds - advertising, IT and new media companies have all been drawn here. In business, greetings can be quite formal. People with degrees are often called Doctor or Doutor.

Woman 1: Olá, boa tarde. Queria apresentar o Doutor João Correia. Este e o meu colega.
Man 1: Duarte Novão, executivo de contas. Muito prazer.
Man 2: Muito prazer.
Woman 1: E esta é a minha colega.
Woman 2: Teresa Cabral, Doutora de contas. Muito prazer.
Man 2: Igualmente. 
Narrator
Queria apresentar o Doutor João Correia. I would like to introduce Doctor João Correia. 
Este é o meu colega. This is my colleague.
E esta é a minha colega. And this is my female colleague.

Video 3: Family members 1
Narrator
Every June, the Festival dos Santos Populares - the Festival of Popular Saints, takes place all over Portugal. Families get together to eat sardines and celebrate into the early hours. Here, the festival is held in honour of Lisbon’s patron saint, Santo António. The family is still a strong unit in Portugal. Children stay up and join in the fun. It is a late night for everybody, but why worry when you can spend the next day relaxing on the beach? One of the most popular beaches for people in Lisbon is the Costa da Caparica.  Here, the dunes and beach stretch for miles – a playground for lovers and families alike. 

Man: Olá. Esta é a minha filha Marta. Tem nove anos. A minha filha Filippa. Tem quinze anos. Esta é a minha mulher. Se chama Romey. Não posso dizer a idade dela. Somos casados à dezasseis anos. O meu nome é Carlos e esta é a minha família.

Presenter 1: Esta é a minha filha. Tem nove anos. 
Presenter 2: Esta é a minha mulher. Somos casados.
	Narrator
Esta é a minha filha. This is my daughter.

Tem nove anos. She is nine years-old.
Esta é a minha mulher. This is my wife.
Somos casados. We are married.

Girl: Olá. Esta é a minha família. O meu pai, Fernando, tem 44 anos. A minha mãe, a Paula, tem quarenta e dois anos. Esta é a minha irmã, é a Sara. Tem três anos. E esta é a Sofia, a minha amiga. Tem dezoito anos. Eu sou a Eva, tenho dezassete anos.

Presenter 1: Esta é a minha irmã.
Presenter 2: A minha mãe.
Presenter 1: O meu pai.
Presenter 3: Este é o meu filho.
Presenter 1: O meu namorado. 
	Narrator
Este é o meu filho. This is my son.
O meu namorado. My boyfriend.


Woman: Olá. Eu sou a Raquela. Este é o meu filho, Gonçalo. Tem seis anos. E é o meu namorado, Edgar. Adeus!

Video 4: Family members 2
Narrator
Another important family gathering in Portugal is Sunday lunch. Today, four generations of the Fonseca family have come together for a reunion.

Man: Esta é a minha família. O meu nome é Carlos João. Este e o meu filho João, que tem sete anos. A minha mulher, Isabel. A minha irmã, Teresa. O meu cunhado, Manuel. E o meu sobrinho, Diogo. 
	Narrator
Carlos João Perreira de Fonseca and his family have been producing wine for four generations. 

Carlos João Perreira de Fonseca: Ligado a produção de vinhos sou eu.
Subtitles:  I’m the only one who works on the production side.

A minha mãe que já tem oitenta e alguns anos,
Subtitles:  My mother, who’s already over 80, 

ajuda muitas vezes organizar as festas aqui na quinta quando alugamos os espaços. 
Subtitles:  often helps organise parties here, when we hire out the space. 

As minhas irmãs ajudam no parte marketing
Subtitles:  My sisters help with marketing

e na comercialização.
Subtitles:  and with the commercial side of things.
Narrator
The wine estates of Quinta do Sanguinhal and São Francisco are in the province of Estremadura, north of Lisbon. The even climate makes it a good place for wine production.

Man: Nós produzimos vinhos brancos, vinhos tintos, roses
Subtitles:  We produce white wine, red wine, rosé 

e também temos vinhos licorosos e aguardentes,
Subtitles:  and also fortified wine and brandy, 

porque somos donos de uma pequena distilaria.
Subtitles:  because we own a small distillery.
Narrator
The business was founded by Carlos João’s grandfather in 1890 and he hopes that production will stay in the family for years to come.

Carlos João Perreira de Fonseca: Espero que um dia, o meu filho, 
Subtitles:  I hope that one day my son will carry on my work.
 
que gosta muito das vinhas e de toda esta actividade,  
Subtitles:  He loves wine and everything to do with it.

possa ficar ligado a nós, ou na produção, ou na enologia,   
Subtitles:  I hope he’ll get involved in production, wine tasting

ou em algo ligado ao nosso negócio.
Subtitles:  or in some other aspect of our business.


