PODCAST TRANSCRIPT
QUIZ: QUAL É TUA PROFISSÃO?
Nalini: Hello and welcome to Travel and Learn Goa. My name is Nalini Elvino de Sousa.
Travel and Learn is a podcast for travellers and language lovers. We have 2 different
sections: one is travelling and the other is language.
In the language section we have 3 levels: easy, medium and hard. Today’s podcast level is
easy and it is a QUIZ: qual é a tua profissão.
After listening to the quiz there will be one question. Do write us back with the answer. Our
email is: pm@ctngo.org
For this quiz I invited two friends: Marina Nédio from Portugal and Pedro Pombo also from
Portugal but right now in Goa.
Bem-vindos à competição Qual é a tua profissão!
A concorrente de hoje chama-se Marina e é de Aveiro. Boa tarde Marina!
Marina: Boa tarde.
Nalini: A Marina vai tentar saber qual é a profissão do Pedro.
Nalini: Boa tarde, Pedro!
Pedro: Boa tarde!
Nalini: A Marina pode fazer 10 perguntas ao Pedro e tem 2 minutos para o fazer. O Pedro só
pode responder com o SIM ou um NÃO. Combinado?
Marina e Pedro, estão prontos?
Marina e Pedro: Sim.
Nalini: Então, vamos lá! O tempo começa agora.

Marina: Trabalha num restaurante?
Pedro: Não
Marina: Trabalha à noite?

Pedro: Sim, às vezes
Marina: Trabalha sozinho?
Pedro: Hum, não
Marina: Ganha bem?
Pedro: Sim.
Marina: Trabalha num escritório?
Pedro: Não
Marina: Trabalha no aeroporto?
Pedro: Sim.
Marina: Trabalha dentro do aeroporto?
Pedro: Não
Marina: Viaja muito?
Pedro: Bem...sim, muito.
Marina: Então, gosta de conhecer novos lugares?
Pedro: Sim, sim. Gosto muito.
Nalini: Marina, só pode fazer mais uma pergunta.
Marina: Paga as suas viagens?
Pedro: Não.
Nalini: Bem, chegou o momento da verdade. Marina, qual é a profissão do Pedro?
Marina: É comissário de bordo.

Pedro: Não, não sou.
Marina: Eu acho que o Pedro é....
Nalini: Well, did Marina get the right answer? Do you know it? Do write to pm@ctngo.org
and let us know the right answer. You will get 10 points. There will be 3 more quizzes so
here is the chance to win this race.
Today, that is all. We will be back with more practical dialogues to help you learn
Portuguese.
Bye!

