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Iniciou os seus estudos de violoncelo aos 12 anos de idade na EPABI, Escola Profissional de Artes
da Beira Interior, com o professor Rogério Peixinho. Concluiu a Licenciatura em violoncelo na
ESART na classe dos professores Miguel Rocha e Catherine Stryncx. Em 2007 ingressou na Scuola
Civica di Musica di Milano, Itália, como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian (desde o ano
2007 a 2010), onde frequentou a classe de violoncelo barroco do professor Gaetano Nasillo e
terminou o curso “Biennio di Specializzazione” com a classificação máxima. Em Outubro de 2011
iniciou o curso de Mestrado na Academia Nacional Superior de Orquestra / Universidade Lusíada,
com o professor Paulo Gaio Lima, tendo realizado o exame/recital final de curso em Novembro
de 2013 com a classificação de 18 valores. Terminou o Mestrado em Ensino da Música em Junho
de 2016.
Frequentou master-classes com violoncelistas tais como Luís Sá Pessoa, Itziar Atutxa, Elisa Joglar,
Leonardo Luckert, Paolo Beschi, Marco Frezzato, Rainer Zipperling, Paulo Gaio Lima, Jed Barahal,
Xavier Gaigne-Pan, António Meneses, Márcio Carneiro, Jian Wang, Anner Bylsma, Ivan Monighetti, Luis Claret e Cristoph Coin.
Obteve o 2º prémio ex-aequo no Concurso de Arcos Júlio Cardona em 2001, o prémio “Melhor
Músico da cidade da Covilhã”. Foi também bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian durante
vários anos até ao final do ano lectivo 2009/10, ano em que terminou os seus estudos em Milão,
Itália. Em Itália obteve ainda uma bolsa de mérito da Fondazione Marco Fodella pelo período de
três anos.
Colaborou com orquestras tais como: Orquestra Gulbenkian, Orquestra Metropolitana de Lisboa,
Orquestra do Algarve, Orquestra de Camara Portuguesa, Orquestra Barroca de Salamanca (ES),
Academia Montis Regalis (IT), I Musici di Santa Pelagia (IT), Atalanta Fugiens (IT), La Divina Armonia (IT), La Risonanza (IT), La Verdi (IT), entre outras. Gravou como 2º Violoncelo os CD’s “Sonatas
de Graziani” e “Concertos de Graziani” com o violoncelista italiano Marco Testori para a editora
Passacaille, e como violoncelo principal “Trio Sonatas de Caldara” com o grupo El Arte Musico
para a editora espanhola Verso.
Desde o ano 2005 que colabora com a orquestra barroca “Divino Sospiro”, orquestra residente
do CCB, com quem gravou sob direcção de Enrico Onofri para a editora Dynamic; com a
Orquestra e Ensemble “Músicos do Tejo” sob direcção de Marcos Magalhães gravou como violoncelo principal para a editora Naxos. É membro do “Quarteto Arabesco” com o qual se tem apresentado em salas de concerto em Portugal Continental, Açores e Madeira. Colaborou como
violoncelo principal no grupo “El Arte Musico” em Madrid.
Ao longo destes anos, tocou em algumas das mais importantes salas de concerto em Portugal,
Espanha, Itália e toda a Europa e trabalhou igualmente com conceituados maestros como Christopher Bochmann, Ernst Schell, Osvaldo Ferreira, Enrico Onofri, Alessandro DeMarchi, Vanni
Moreto, Fabio Bonizzoni, Michel Corboz, Pedro Amaral, Pedro Neves, Pedro Carneiro, Michael
Zilm, Lawrence Foster e Emilio Pomarico.
Tem-se apresentado em recitais a solo em salas tais como o Museu Calouste Gulbenkian e como
solista com as orquestras Músicos do Tejo, Divino Sospiro e Lisbon Film Orchestra.

Ao nível pedagógico tem apresentado diversos alunos (dos 7 aos 18 anos de idade) a Concursos
Nacionais que têm obtido bons resultados, prémios e menções honrosas. De entre os seus alunos
destacam-se ainda alunos com excelentes resultados nas provas de acesso ao nível superior
nomeadamente em países como Alemanha e França. Desde Março de 2013 lecciona violoncelo
anualmente na Master-class da LFO, em Julho de 2013 na Master-class de cordas da AMSC, em
2014 no Estágio da Orquestra Nacional de Jovens do Festival Internacional de Música da Figueira
da Foz, em 2015 no projeto Xiquitsi em Maputo, Moçambique, etc. Tem sido regularmente convidada para leccionar em Masterclasses e para integrar júris de concursos tais como o Prémio Jovens
Músicos 2015 (música barroca). No ano de 2014 leccionou e organizou ainda o Workshop Dancing
Strings do Festival “Les Lumières” na cidade de Helsínquia, Finlândia destinado a jovens alunos de
cordas.
Lecciona violoncelo na Academia de Música de Santa Cecília em Lisboa desde Setembro de 2004
onde exerce também a função de coordenadora da classe de cordas e dirige a Iniciação Orquestra
de Cordas. Lecciona violoncelo também no Conservatório de Música da Metropolitana. Desde
2014 é membro do CEMSP (Centro de Estudos Musicais Setecentistas de Portugal) sendo
responsável pelo serviço educativo, de sensibilização e formação. Foi autora e gestora do projeto
“Contar uma Serenata Barroca” (produção para as escolas e em cena no Palácio Nacional de
Queluz), para o qual obteve o apoio do Ministério da Educação.
É autora do livro pedagógico “O Violoncelo: jogos para miúdos / prescrições para graúdos” publicado pela editora Gradiva em Abril de 2016 para o qual obteve certificação da ESTA Portugal
(European Strings Teachears Association – Portugal) e apoios da Academia de Música de Santa
Cecília e da Fundação GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas). Integrou painéis de apresentação e
debate promovidos pela Antena 2 – Festival Jovens Músicos e pela ESTA Portugal. Devido ao seu
interesse e entusiasmo pela pedagogia tem-se dedicado ainda à criação de material pedagógico
tal como material de apoio ao professor.

