
Lisboeta, nascido a 14 de Janeiro de 1976.
Percussionista pro�ssional desde 1998, a sua formação musical inicia-se  no Hot Club Portu-
guês e passa por workshops nacionais e internacionais de laboratório de instrumento, desde 
a música tradicional, jazz,  afro, cubana, étnica, apaixonado pela música do mundo.
Acabada a sua formação inicial, passa pelo seu percurso a formação em cursos  de produção 
e  direcção espéctaculo na escola “Jerónimo Martins” e mais tarde no “Espaço Evoé”. 
Trabalha actualmente com empresas de eventos, nomeadamente, a empresa “Irene Ramos”, 
criando espectáculos para temas especí�cos e apresentação de produtos da empresa.
Tem tido oportunidade de trabalhar em diferentes conceitos como músico, produtor musi-
cal, produtor de eventos, acompanhador de  dança contêmporanea tanto na área do ensino 
como do espectáculo, como arranjador e compositor peças de teatro, musicais, bandas 
pops, big bands, orquestras, espectáculos infantis.

Em 2013 é co-fundador da escola de artes “Estúdio 3, Dança Teatro & Música”, com sede em 
Mem Martins, cincelho de Sintra.

Trabalhou com artistas a solo, tais como:
Isabel silvestre – musica tradicional / Estre Aspas – Pop / João Portugal – pop /Tony Carreira – 
Ligeiro / Mauricio Mattar – MPB /Linha da frente – Pop/ Pedro Vaz – Pop /Felipe Andrade – 
Pop/Olga Sotto/Vanda Stuart – Musical / Luis Varatojo- Despe e Siga/ Corvos/Olavo Bilac/ 
Miguel Angelo – Del�ns/ Miguel Gameiro – Polo Norte/Mico da Câmera- - fado/ Maria Leon- 
ligeiro/Nicole Eitner- pop/ Luis Represas/Rui Veloso/Carlos do Carmo/Paulo Gonzo/André 
Sardet/Fernando Tordo- Big Band stardust Orquestra, Jazz/”Uma canção para ti” programa 
entertenimento, tvi, orquestra/Mestre Antonio Chainho- world music/fado.
Como Formador:
Trabalho de reabilitação social:
Adolescentes em bairros sociais construindo instrumentos reciclados, criando pequenas 
performances em  bairros como  da Cruz Vermelha,  Alfragide, Mira�ores, Carnaxide, Linda a 
velha, Carcavelos, Buraca, Loures, Setúbal;

Centro comunitário de Carcavelos onde trabalhou com 3ª idade onde através dos cantares 
tradicionais o trabalho passa pela revisitação de passados, estimulando assim a criatividade 
desta faixa etária;
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Trabalhou com Companhias de Teatro (Evoé, Teatro Bica, Teatro da Trindade) no intuito  da 
formação de actores pela educação  auditiva, formação básica musical e descoberta de  sons 
do corpo;
Trabalhou com toxicodependentes e alcoólicos em fase de tratamento utilizando a estimu-
lação dos sentidos,cordenação motora e capacidade de concentração;

Musicoterapia:
Trabalhando com grupos (empresas, escolas, companhias de teatro, escolas de dança, 
grupos terapêuticos), utiliza  intrumentos percussivos, convidando outros instrumentistas e 
outras áreas artisticas como a dança ou as artes plásticas.
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