
OUVIR

sugestões

POSTO EMISSOR 

Com a assinatura da Blitz, Lia Pereira, Luís Guerra, Mário Rui Vieira e Miguel 
Cadete revelam factos, partilham opiniões e trocam inconfidências, sempre na 
presença de convidados especiais. Fala-se de música e, sobretudo, de tudo o que 
está à sua volta. Episódio novo todas as quintas-feiras.

OUVIR EM: 
https://soundcloud.com/jornal_expresso/sets/blitz-posto-emissor
https://open.spotify.com/show/1cIebLJeeEMfnQuU3fviba

PRECISAMOS DE FALAR

Luís Oliveira, Ana Markl, Rui Miguel Abreu e Nuno Galopim, diretamente da 
Antena 3 nas manhãs de domingo, precisam de falar – e falam – sobre 
discos, concertos, notícias e fofocas do mundo da música, mas também de 
filmes e de outros assuntos do momento.

OUVIR EM: 
https://www.rtp.pt/play/p5419/precisamos-de-falar-podcast
https://open.spotify.com/show/1RThL5gW8zOUGjKSabP49z

BRANDOS COSTUMES

Um podcast que atravessa, para além dos hits, os caminhos menos 
percorridos da música portuguesa, numa viagem que normalmente recua 
uns anos valentes na linha temporal. Pedro Paulos e Marta Rocha ouvem os 
protagonistas e as suas histórias.

OUVIR EM: 
https://open.spotify.com/show/3I7smsTeFgPTIupYwk6aG4
http://brandoscostumes.pt/category/episodio/antena3/

BRANDOS COSTUMES

Inês Meneses e Pedro Mexia conduzem um programa sobre a atualidade 
cultural feito em parceria entre o Expresso e a Antena 1, onde há muita 
música mas também livros, filmes e outras iguarias, tendências e 
manifestos culturais.

OUVIR EM: 
https://open.spotify.com/show/5thHJNn50JlKAS4Lc9GWsZ
https://expresso.pt/podcasts/pbx 

PODCASTS SOBRE MÚSICA QUE VALE A PENA OUVIR
Em 2004, fazendo uso de um jogo de palavras que envolvia o clássico IPod da Apple e o serviço de transmissão 
pública e massiva de informação – o broadcasting -, nascia o primeiro Podcast. Dezassete anos depois, os 
podcasts transformaram-se numa plataforma essencial de ensino ou de entretenimento, à distância de um 
clique e sem hora marcada. Fazendo jus à importância desta forma de partilha de ficheiros sugerimos, esta 
semana, quatro podcasts nacionais sobre música.

ALGUNS PODCASTS 
INTERNACIONAIS SOBRE 

MÚSICA QUE MERECEM
UM ESCUTAR ATENTO:

Independent Music Podcast | People’s Party With Talib Kweli
Broken Record | KEXP Music That Matters
All Songs Considered | Song Exploder | Crushing Classical 


