


LUM desde cedo demonstrou interesse pela 
música, estudou piano durante vários anos, 
revelando com o passar do tempo gosto e 
curiosidade por outros instrumentos como 
a guitarra, baixo e a bateria. Autodidata e 
apaixonado pela arte, descobriu e abraçou 
a produção musical como consequência do 
seu trajeto de procura de mais conhecimento 
e insatisfação permanente. Esta é uma das 
principais características que define o artista que 
procura superar-se a cada instante.

Foi percorrendo este caminho multifacetado LUM 
apresentou-se ao público português nos inícios de 
2012 com o seu primeiro Álbum “Mil Cores”.

Os “samplers” ambientes envolventes e a 
irreverência das guitarras com melodias fortes, 
dão corpo a temas de Pop/Rock com um carácter 
universal onde todos se podem facilmente 
identificar.

O primeiro single de lançamento “Chama Mil 
Cores” chegou a compor  a banda sonora da 
telenovela da TVI “Espírito Indomável”, tendo o 
videoclip recebido o prêmio de melhor videoclip 
musical no Festival Internacional “Farcume”.

B I O G R A F I A
Assumiu novamente a produção e composição 
do seu segundo álbum de originais “Atmosfera” 
seguindo-se o single de apresentação com o 
mesmo nome e no início de 2016 lançou o segundo 
single “Luz do Universo”.

No início de 2018 lança “Perfeita” o single que 
antecede o terceiro álbum de originais, em 
Setembro de 2018 lança o segundo single “Não 
Voltes Mais” um dos temas da banda sonora da 
telenovela da SIC “Alma e Coração”. Em Março de 
2019 lança o seu terceiro álbum de originais “Zero” 
pela Sony Music Portugal chegando ao número 1 
do Top de vendas no iTunes por várias semanas 
seguindo-se a reedição dos dois primeiros álbuns. 
No início de 2020 lança o terceiro Single e videoclip 
“Primeiro Amor”. 

2021 chega com novas músicas e vídeos “Quem 
Somos” e “Leva-me” que conta com milhares de 
visualizações e streamings nas plataformas digitais.

É dos mais recentes cantores no panorama 
musical Português que se anuncia como uma das 
promessas da Música Nacional para os próximos 
anos devido à sua voz, capacidade de inovação e 
criatividade.





mais de 1 milhão de visualizações

com mais de 50.000 seguidores
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https://www.youtube.com/user/joaolum
https://www.youtube.com/channel/UCpgF7nlJqW6T55MCL9bLTHQ
https://www.instagram.com/lumoficial/
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três discos lançados  

10 anos de carreira



primeiro disco lançado  

MIL CORES - 2012

https://www.youtube.com/watch?v=0wZFJ9Ukmro


segundo disco lançado  
ATMOSFERA - 2015

https://www.youtube.com/watch?v=O1Pwxi5rVI0
https://www.youtube.com/watch?v=epRqAF2XobE




terceiro disco lançado  

ZERO - 2019

https://www.youtube.com/watch?v=wr_ttD5mN4s


LUM apresenta o seu mais recente álbum ZERO, 
o terceiro da discografia do músico. 

O nome do álbum pode ser visto como um sinal 
numérico que não tem valor próprio, no entanto, 
também pode ser encarado como um ponto de 
partida.

É com esta premissa, que LUM encara este 
novo trabalho. A procura constante de novas 
sonoridades, entre a música eletrónica, Pop, 
Rock , assim como o criar de novas parcerias ao 
nível do Hip-Hop e da composição, traduzem-se 
no ponto de partida deste álbum.

Segundo o próprio, os 11 temas que compõem o 
novo trabalho, refletem ao mesmo tempo, uma 
evolução natural dos seus dois álbuns anteriores, 
mas também uma reinvenção na abordagem da 
composição dos temas.Música da banda sonora da novela Alma e Coração na SIC

https://www.youtube.com/watch?v=Ox5l4QGyd6I


Após 24h do lançamento  
do novo álbum Zero,  
LUM atinge o 1º lugar no Top 
de vendas no iTunes



2021 
NOVOS SINGLES

QUEM SOMOS - VÍDEO LIVE SESSION LEVA-ME - VÍDEO LIVE SESSION

https://youtu.be/x3RLjXfC9ME
https://youtu.be/bevqtYHbFY4
https://youtu.be/bevqtYHbFY4
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