
PODCAST TRANSCRIPT 
MUSIC INTERESTS 

 
 

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’s all about music. 
 
After listening to dialogue I will ask you a few questions. Do write us back with 
the answers or your difficulties. Our email is: pm@ctngo.org 
 
For this dialogue I decided to invite a good friend of mine who is a musician – 
Maria Meireles. 
 
Olá Maria! 
 
Maria: Olá! Como estás?  
 
Nalini: Bem obrigada. E Tu? 
 
Maria: Também. Obrigada. 
 
Nalini: Maria, tu gostas de ouvir música? 
 
Maria: Sim, claro. E tu? Gostas de ouvir música? 
 
Nalini: Sim, eu também. Adoro ouvir música. 
 
Maria: Quem é o teu cantor favorito? 
 
Nalini: Um dos meus cantores favoritos é o Louis Armstrong, mas também 
gosto do Nat King Cole, Bruce Springsteen.... 
 
 
 
 



 
 
 
 
Maria: Os meus cantores favoritos são o Xico Buarque e o Jacob Collier. 
 
Nalini: Quem é a tua cantora favorita? 
 
Maria: Bom, tenho várias. De acordo com os diferentes estilos mas posso dizer 
que atualmente as minhas cantoras favoritas são a Roberta Sá e a Maro. 
E quem é a tua cantora favorita?  
 
Nalini: Eu gosto da Cesária Évora, mas também da Nina Simone, Ella 
Fitzgerald....estes dias gosto de ouvir a Miriam Makeba.  
 
Onde costumas ouvir música? 
 
Maria: Eu costumo ouvir música na cozinha quando estou a cozinhar.  
 
E tu? Onde costumas ouvir música? 
 
Nalini: Eu costumo ouvir música no meu escritório. 
 
Maria: E que género de música gostas? 
 
Nalini: Eu gosto muito de jazz e música clássica. E tu? 
 
Maria: Eu também adoro jazz e música clássica mas também tenho um gosto 
especial por rap e música coral.  
 
Nalini: Maria, eu sei que tu cantas com o Neil Fernandes, certo? Vocês não têm 
uma música no spotify? Como é que se chama a música? 
 
Maria: Sim. Chama-se True e tem letra em português e inglês 
 
Nalini: Podemos despedir-nos com a vossa música? 
 
Maria: Sim, porque não.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Nalini: Aqui vai: Maria e Neil – True 
( Música: True) 
 
Nalini: Well, we have listejn to the dialogue, listening to this dialogue and this 
beautiful song by Maria e Neil. No let’s try to answer the following questions: 
 

1) Quem são os cantores favoritos da Nalini? 
2) Quem são os cantores favoritos da Maria? 
3) Onde é que a Nalini costuma ouvir música? 
4) Onde é que a Maria costuma ouvir música? 
5) Que género de música a Nalini gosta? 
6) Que género de música a Maria gosta? 
7) Como se chama a música da Maria e Neil no Spotify? 

 
The verbs used in this conversation were: 
 
Gostar – present tense (to like) 
Gostar is always followed by the preposition: de 
 
Eu gosto – Eu gosto de música portuguesa (I like Portuguese music) 
Tu gostas – Tu gostas de música clássica (you like classical music) 
 
Notice that, during the dialogue, instead of: 
Eu gosto de, I used – eu adoro. 
 
When you really like it a lot, you can use the verb adorar (to love) 
 
Eu adoro jazz (I love jazz) 
Tu adoras pop (You love pop) 
 
During this dialogue we also used the verb: costumar (To usually do 
something. You have to used it together with another verb). For example: 
 
Eu costumo ouvir música no meu escritório (I usually listen to music in my 
office) 
 
 
 



 
 
 
 
Tu costumas ouvir música no teu quarto (I usually listen to music in your room) 
 
Cantar (to sing) 
 
Eu canto – Example: Eu não canto (I don’t sing) 
Tu cantas – Example: Tu cantas com o Neil Fernandes (You sing with Neil 
Fernandes) 
 
In this podcast I also used a few interrogatives: 
 
Qual é o teu cantor favorito? (which is you favorite singer?) 
 
Onde costumas ouvir música? (where do you usually listen to music?) 
 
Como se chama a música? (what is the name of the song?) 
 
Que género de música tu gostas? (what is the genre of music you like?) 
 
Today, that is all. We will be back with more practical dialogues to help you 
learn Portuguese. 
 
Bye! 
 
 
 


