


 

 

 

 

 

REMEXIDO não é o amotinado guerrilheiro algarvio nem está sitiado num território concreto.  

 

É tango mediterrânico que veste fado com tiques de rock, numa embarcação vadia que teima em não 

ancorar no mesmo porto mais do que uma canção.   

Tem nostalgia, sedução e dança no corpo. 

 

A guitarra portuguesa sai fora de pé, o piano faz sapateado, o ritmo ferve e as vozes convidam.  

A sua música explora territórios muito próprios, onde o fado, o tango, o folk e o indie rock manifestam 

nostalgia, sedução e o espírito de viagem. 

 

O trio caracteriza-se por um forte pendor teatral e cinematográfico, invocando aspectos sociais e plurais da 

portugalidade revelados num conjunto de canções heterogéneo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Lima 
Nasceu em Lisboa em 1975. Tem complementado a sua 

actividade entre a Arquitectura, a Pintura e a Música.  

Com Oquestrada percorreu palcos por todo o mundo, 

destacando-se a Cerimónia da entrega do Prémio Nobel da 

Paz–Oslo.Com esta banda gravou 2 álbuns: Tasca Beat e 

Mad’in Portugal. Fundador de [9.9], como voz, guitarra 

portuguesa, representou Portugal em Roma na Bienal Jovens 

Criadores do Mediterrâneo, gravando um CD de originais com 

o mesmo nome. 
 

João Dacosta 
Nasceu em Lisboa em 1981. Músico, compositor e actor, tem integrado 

e fundado varios projectos musicais. Fez a composição de música 

original para varias peças de teatro entre as quais; “Aqui 

Jazz Bocage”, “Feras Amestradas”, “O Teatro”, “Antes de começar”, 

“Tenho um morto na minha 

cama”e “Retratos”. 

Participou como actor em cerca de duas dezenas de peças de Teatro, 

tendo percorrido palcos por todo o país e no Brasil. 

Actualmente é músico de Earth Electric (hard Rock) com quem fez 

uma digressão europeia. 

 

Carlos Ribeiro 
Nasceu em Almada em 1980. 

Multi- instrumentista e compositor, tem integrado projectos e 

acompanhando artistas de varios géneros musicais, nas áreas da 

composição, produção, arranjo e interpretação ao vivo e em estúdio, 

destacando-se –o Corvo (rock), Womucoba (fusão, world), Barafunda 

(tradicional), Dumanota (jazz e bossa), Sofia de Portugal (fado) e Cabace 

(afro). 
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Spotify: 

 

Youtube: 
https://youtu.be/JWG6qYc3GHU 
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Ouvir no Spotify 
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Segue-nos no Facebook 

 

+ Info SeivaBruta.org 
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