
RODRIGO
LEÃO
“Um dos mais inspirados
compositores do mundo!”
Pedro Almodóvar

Biografia:
Dono de uma das mais interessantes discografias do nosso país, o músi-

co e compositor Rodrigo Leão tem conhecido o sucesso dentro e fora de 

portas – o que lhe tem permitido ter convidados de peso nos seus discos, 

como Ryuichi Sakamoto ou Beth Gibbons dos Portishead. Reflexo de 

uma intensa ética de trabalho que nasce de uma dedicação profunda à 

música.

Na década de 1980, o seu visionário trabalho na Sétima Legião lançou 

pistas ainda hoje exploradas pela música portuguesa. Com os Madre-

deus, gravou três álbuns que viajaram de Portugal para o mundo, con-

quistando audiências por todo o planeta. 

Abandonando os Madredeus em 1992, Rodrigo aventurou-se a solo com 

enorme sucesso. «Ave Mundi Luminar», editado em 1992, levou o seu 

nome aos mais importantes mercados do mundo. Seguiram-se trabalhos 

como «Mysterium» (1995), «Theatrum» (1996), «Alma mater» (2000) e a 

compilação «Pasion» (também de 2000). «Cinema», de 2004, reaproxi-

mou-o da esfera pop; a compilação «O Mundo», lançada internacional-

mente em 2006, garantiu-lhe os mais rasgados elogios: Pedro Almodóvar, 

por exemplo, não teve dúvidas e descreveu Rodrigo Leão como «um dos 

mais inspirados compositores do mundo». 

Em 2007, Rodrigo deu música às imagens da série de televisão de        

António Barreto «Portugal – Um Retrato Social» e percorreu com suces-

so várias salas do nosso país. Seguiu-se o desafio dos responsáveis 

pela maior série de ficção já produzida em Portugal, «Equador», para 

a qual Rodrigo compôs algumas evocativas peças que são já momento 

alto dos seus concertos.

Em 2009, “A Mãe” teve entrada directa para o 1ª lugar no Top de Vendas 

Nacionais onde permaneceu durante várias semanas tendo atingido o 

Galardão de Dupla Platina.  Em 2011 deu inicio a uma digressão instrumen-

tal, “A Montanha Mágica”, título igualmente de um disco feito de melodias 

plenas de memórias e mistério, e “Songs (2004-2012)”, editado em 2013, 

concentrou-se no seu talento inigualável de escritor de canções. 

2013 foi ainda um ano extraordinário durante o qual Rodrigo singrou na 

autoria de bandas-sonoras, com nada menos de três nesses doze meses: 

“A Gaiola Dourada“ (o maior sucesso de bilheteira em Portugal e França 

“Every track is unique and every one’s a gem!”
“Rodrigo Leão is Portugal’s Brian Eno”
“Boffin genius mixes high and low cultures with panache” 
“A serious composer and musical inovator.”
“As understated as a Latin lover… irresistible”
in Songlines Magazine

“a treaty of good taste, the best antidote against the
stubborn reality” in El País

“Some music can have so much poise that it simply radiates. It 
expands both one’s musical and emotional landscapes. Such is 

the music of Rodrigo Leao, one of Portugal’s finest musicians and 
producers.” (…) His music simply flourishes with ideas and there 
was a rich and creative outpouring of good music that night.”
Rodrigo Leão @ Off Festival, Macedonia – in All About Jazz, 
Nenad Georgievski 

”Leão at the top... the portuguese composer invents the band 
that does the sound of heaven.”
“Rodrigo Leão promène sa barque au fil d’une rêverie musi-
cale où se reflètent des émotions cinématographiques dues à 
Visconti ou Lynch… Une mélancolie bien à part.” 
in LES INROCKUPTIBLES

desse ano), “O Mordomo”, obra nomeada para os Óscares do realizador 

americano Lee Daniels, e ainda a banda sonora da longa metragem ango-

lana “Njinga Rainha de Angola”, do realizador Sérgio Graciano.

E a multiplicidade dos seus talentos ficou definitivamente confirmada com 

o lançamento em 2014 de dois registos bem diferentes: “O Espírito de Um 

País”, resultado do aplaudido espectáculo com que prestou homenagem 

aos 40 anos do 25 de Abril de 1974 na Assembleia da República, e “A Vida 

Secreta das Máquinas”, projecto de índole mais electrónica distribuído 

com a revista BLITZ. 

Tudo isto mantendo um invejável ritmo de espectáculos por todo o mundo 

da Turquia à Suíça, de Espanha à Coreia do Sul, actuando em salas tão 

míticas como o Barbican de Londres ou o Palau de la Musica de Barcelo-

na, o Alhambra ou o Grand Rex de Paris ou o Melkweg de Amesterdão, o 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro ou o Kennedy Center de Washington…

Agora, em 2015, o novo trabalho de Rodrigo Leão é mais um passo num 

longo e riquíssimo percurso de 30 anos, um projeto de longa data do 

compositor. “O Retiro”, colaboração há muito desejada com a Orquestra 

e o Coro Gulbenkian, referências da música erudita em Portugal, acom-

panhada pelo seu quarteto de cordas habitual (Viviena Tupikova, Bruno 

Silva, Carlos Tony Gomes e Denys Stetsenko) e por cúmplices regulares 

como Celina da Piedade e Selma Uamusse, marca também a sua mer-

ecida estreia no exigente catálogo da Deutsche Grammophon, uma das 

mais prestigiadas marcas mundiais de música erudita. 

Com a colaboração nos arranjos orquestrais de Steve Bartek (ex-

Oingo Boingo e braço direito do compositor de Tim Burton, Danny Elf-

man) e do violoncelista Carlos Tony Gomes, Rodrigo Leão assina com              

“O Retiro” um disco de pensamento, de reflexão, de contemplação, 

composto entre Lisboa e Avis ao longo de seis meses, gravado por 

Tobias Lehmann (responsável por muitos registos da Deutsche Gram-

mophon) no “santuário” do Grande Auditório Gulbenkian aproveitando 

a acústica extraordinária do recinto. Um novo e importante passo para 

o compositor, um momento de paz e pausa no meio do bulício con-

temporâneo, com a presença da Orquestra Gulbenkian a dar-lhe uma 

dimensão quase mística. 



UGURU - Management & Booking 
Contactos: antoniocunha@uguru.net, telemóvel: +351 966781200 |carmocruz@uguru.net, telefone: +351 214 418 547  
www.uguru.net

Colaborações:

Orquestra e Coro Gulbenkian (2015)

Ólafur Arnalds (2014)

Ludovico Einaudi (2006-2009)

Beth Gibbons (Portishead) (2004)

Rosa Passos (2004)

Adriana Calcanhoto (2000)

Stuart Stapples (Tindersticks) (2009)

Ryuichi Sakamoto (2004)

Neil Hannon (The Divine Comedy) (2009)

Thiago Pethit (2011)

Scott Matthew (2011-2014)

Discografia:
Solo
2015 - O Retiro
2014 – A Vida Secreta das Máquinas
2014 – O Espírito de um País
2013 – “La Cage Dorée” (BSO)
2013 – The Butler (BSO)
2012 – Songs (compilation with new material)
2011 - A Montanha Mágica
2009 – A Mãe
2007 – Portugal, um Retrato Social (BSO)
2006 – O Mundo (compilation with new material)
2004 – Cinema
2001 – Pasión (Ao vivo)
2000 – Alma Mater
1996 – Theatrum
1995 – Mysterium (EP)
1993 – Ave Mundi Luminar

Com Os Poetas
2013 – Autografia
1997 – Entre Nós e as Palavras

Com Madredeus
1995 – Ainda (BSO)
1994 – O Espírito da Paz
1992 – Lisboa (Live)
1990 – Existir
1987 – Os Dias da Madredeus

Com Sétima Legião
1999 – Sexto Sentido
1994 – Auto da Fé (Ao vivo)
1992 – O Fogo
1989 – De um Tempo Ausente
1987 – Mar d’Outubro
1984 – A Um Deus Desconhecido

Bandas Sonoras:
2013 - O Mordomo (BSO) - Lee Daniels
2013 - NJINGA, Rainha de Angola (BSO) - Sérgio Graciano
2013 - La Cage Dorée (BSO) - Ruben Alves
2013 - O Frágil Som do Meu Motor - Leonardo António
2007 - Portugal, um Retrato Social (BSO) - Joana Pontes
2007 - Santiago (BSO) - João Moreira Sales (Brasil)
2006 - Paris Je T’aime (BSO) - Isabel Coixet
1995 - Ainda (BSO) - Wim Wenders’ “Lisbon Story” 
1989 - Um Passo, Outro Passo e depois… (BSO) - Manuel Mozos

Prémios e Distinções:
2015 - Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) Prémio para o 
melhor álbum do ano com a “A Vida Secreta das Máquinas” 
2014 - ASCAP (American Society of Composers, Authors and 
Publishers), American Film and Television Awards pela banda sonora 
do filme “O Mordomo” do realizador americano Lee Daniels.
2014 - Distinguido pelo Presidente da Republica, na cerimónia oficial 
do 10 Junho, com a medalha de mérito da ordem do Infante D. Henrique 
como reconhecimento do valoroso trabalho desenvolvido em prol da 
cultura portuguesa, em Portugal e no estrangeiro.
2013 - Pré-nomeação para os Óscares 2014
2010 - Revista “Les Inrockuptibles” (França)

“A Mãe” considerado um dos 20 álbums do ano
2009 - Vencedor dos Globos de Ouro 2008
Melhor Compositor
2005 - Vencedor dos Globos de Ouro 2004
Melhor Compositor
2004 - Revista Billboard (USA)

Segundo melhor álbum de 2013 + Best Chill-Out Album 2004
2002 - Fantasporto, Film Festival 
Melhor videoclip para a canção “A Casa”
2001 - Prémios Blitz
Álbum do ano – “Alma Mater”
Melhor música – “A Casa”
2000 - Prémios Diário de Notícias
Álbum do ano - “Alma Mater

Links: (clique para visionar os vídeos)

Teaser “O retiro”, com Orquestra e Coro Gulbenkian
https://www.youtube.com/watch?v=41BLXyp2abY
A Vida Secreta das Máquinas:
http://www.youtube.com/watch?v=zGneYTziujs&sns=em
“A Mãe” ao vivo no Casino do Estoril: 
https://www.youtube.com/watch?v=CTyPuuq9yLM
Florestas Submersas: 
https://www.youtube.com/watch?v=_9g239VF13I
Especial Sic Notícias: 
https://www.youtube.com/watch?v=PDhA8BGnybA 
O Mordomo: 
https://www.youtube.com/watch?v=GJ3vtQdPmWo
Ao Vivo no Coliseu do Porto, feat. Neil Hannon:
http://www.youtube.com/watch?v=O0cJFMhZlU8
Espiral II - Ao vivo
http://www.youtube.com/watch?v=0i1TPvA1Sik
As Ilhas dos Açores:
http://www.youtube.com/watch?v=6fZXXJMofm8
Aviões de Papel:
http://www.youtube.com/watch?v=c7742c00S74
Incomplete, feat. Scott Matthew:
http://www.youtube.com/watch?v=acM5IzJCJww

“Sublime”
in El Mundo

“A new 
magical
record”
in El País

“Wise 
and visual
music”
in Vibrations


