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Sou um Vianense orgulhoso da minha naturalidade. O meu percurso académico levou-me a viver 

noutras cidades, como Lisboa e Madrid e a minha ocupação profissional (músico) permitiu-me 

viajar por mais de duas dezenas de países de vários continentes, todavia, sempre senti que era 

em Viana que queria estar.  

Em Madrid estudei numa das mais prestigiadas escolas do mundo na área da música, a Escuela 

Superior de Musica Reina Sofia e, durante o meu percurso académico, consegui vários prémios 

importantes, como o “Prémio Jovens Músicos da RDP”, além de ter tocado em quase todas as 

Orquestras Clássicas Regionais do país e de ter colaborado assiduamente com a Orquestra 

Gulbenkian de Lisboa. 

Neguei propostas tentadoras de emigração e não me arrependo! É em Viana que quero viver! A 

qualidade de vida desta cidade, a beleza do nosso distrito e a proximidade com a minha família e 

amigos é inegociável para mim.  

Obviamente que singrar na área da música clássica na “Princesa do Lima” é difícil, o mercado é 

reduzido, mas também é verdade que o empreendedorismo é para se colocar em prática, e, se 

hoje existe uma maior oportunidade nesta área, é também porque nós (artistas) procuramos e 

insistimos e não ficamos a aguardar sentados que a sorte nos batesse à porta. É importante 

sonhar, mas é também importante lutar para que os sonhos se concretizem. 

Em 2015 fundei, com a ajuda de outros músicos vianenses, a Orquestra com Spirito, que é a 

primeira Orquestra Clássica do distrito de perfil profissional. Este agrupamento, com sede em 

Viana do Castelo, visa divulgar a música clássica e criar condições para que jovens 

instrumentistas profissionais tenham a oportunidade de trabalhar no nosso concelho.  

Tem sido um caminho difícil, mas, nestes sete anos de atividade, já colaboraram com a 

Orquestra com Spirito mais de uma centena de músicos profissionais e estudantes do ensino 

superior. Alem disso, já foram apresentados em concerto dezenas de jovens solistas que 

puderam mostrar todo o seu potencial junto do público vianense.  

A criação e co-organização, em parceria com a Camara Municipal de Viana do Castelo, do 

Festival de Música Clássica de Viana do Castelo, “Musica à sua Porta” é um acontecimento que 

nos deixa orgulhosos por conseguir ano após ano (já se contam 7 edições) fidelizar e criar 

público na área da música erudita.  



A Orquestra com Spirito vai-se enraizando na sociedade e já realizou concertos em quase todos 

os concelhos do distrito. Vamos continuar a lutar por este projeto e queremos que os vianenses 

se orgulhem desta orquestra, que é afinal de todos nós!  

Sigam-nos nas redes sociais e acompanhem os nossos futuros concertos: 

facebook.com/orquestraconspirito 

instagram.com/orquestraconspirito 

 

 


