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APRESENTAÇÃO
 Meu nome é Patrick Leonard e resolvi fazer este material 

há um tempo, mas nunca conseguia parar para anotar mi-
nhas ideias.

Começei a escrever, de verdade, no ínicio da pandemia 
que ainda acontece, ou seja, esta publicação está sendo fi-
nalizada no ano de 2021. 

Atualmente o cenário musical de Itaipuaçu está paraliza-
do, por conta das restrições sanitárias impostas para conter 
o avanço do vírus COVID-19 no município, mas o mercado 
noturno sempre foi muito forte na região. Atualmente en-
contramos vários artistas e bandas que se apresentam em 
diversos bares e espaços culturais. 

Diversos segmentos de gêneros e formações que enchem 
de orgulho quem viu  as manifesações artísticas começarem 
a crescer, assim como os bares e o público, que conforme o 
tempo e a urbanização, foram aumentando a cada ano.

A minha intenção de escrever este ebook, não é de esgo-
tar o assunto e muito menos de abordar todos os artistas 
que já trabalhavam na década de 90 ou início de 2000 em 
Itaipuaçu. Apenas escrevi sobre aqueles músicos que tive 
algum contato e principalmente, me motivaram a começar a 
estudar música de maneira mais séria.

Claro que existiam outros artistas, e certamente com óti-
mos trabalhos, mas meu foco foi realmente fazer este re-
corte. Quem não está nesta publicação, não deve se sentir 
excluído. Apenas não tivemos contato na época, mas ainda 
sim vocês têm todo o meu respeito.
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Achei interessante apresentar esses nomes para quem 
trabalha com música na região atualmente ou para quem  
tem curiosidade de saber mais sobre essas pessoas que, 
realmente foram pioneiros na noite. Em uma época que não 
tinha asfalto, e poucas opções de bares, alguns artistas já 
desbravavam as possibilidades culturais que o mercado mu-
sical oferecia. 

Essa vida noturna ativa que Itaipuaçu tem hoje se deve a 
esses artistas, comerciantes e o público, que mesmo com to-
das essas dificuldades, ainda sim faziam uma grande festa!

Espero que gostem da minha singela homenagem para 
esses grandes músicos e grandes seres humanos que tive o 
prazer de conhecer e aprender!

Gostaria de deixar meu agradecimento a todos que auto-
rizaram a utilização de seus nomes e permitiram a conclusão 
deste trabalho, que irá contribuir para a memória musical 
desta cidade linda chamada Maricá.

Aproveitem a leitura.
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O INÍCIO

Resolvi escrever alguns relatos do início da minha “vida 
musical” em Itaipuaçu para que as pessoas que não presen-
ciaram estas histórias tenham o privilégio, assim como eu, 
de conhecer as figuras mais importantes na consolidação 
desta arte na região.

Na verdade, já existiam alguns movimentos musicais, em 
sua grande maioria, nos bares locais. O meu relato começa 
em um sábado, não me lembro do dia nem do mês, mas o 
ano era 2004! 

Era um iniciante da música, havia ganhado uma gaita uns 
anos antes e gostei do instrumento, logo comecei a andar 
com ela. Um dia tive a oportunidade de conhecer um can-
tor da noite, na Cantareira – Niterói, que me convidou para 
acompanhá-lo em festa particular em Itacoatiara, se não me 
engano... Foi um fiasco! hahha

Voltando para casa, lembro nitidamente! Passei em frente 
a um quiosque na antiga rua 36, esquina com 67! O quios-
que do Paulão! E resolvi parar... Nossa... Agradeço a vida por 
me brindar com essa oportunidade!!!

Lá estavam Cabral no pandeiro, Maurição na percussão, 
Edmilson tocando saxofone, Heron no violão e um monte de 
gente cantando junto, um monte de gente mesmo!! Era uma 
alegria enorme, uma energia muito positiva que eu senti. 
Inexplicável!!! Quando mostrei uma gaita, todos abriram um 
sorriso enorme e convidativo, mesmo sem saber se tocava 
bem ou não... O que importava naquele momento era a co-
letividade! Pronto! Vou começar a contar a minha história, 
que terá em seu desenrolar vários nomes e vários “causos” 
responsáveis pelo movimento musical que existe hoje!
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O QUIOSQUE DO PAULÃO

Ahhhhhh... Ficava ansioso para chegar sexta-feira! Era 
dia de pegar as minhas gaitas (já havia comprado algumas) 
e ir para o Paulão! Com certeza tinha alguém lá a fim de le-
var um som! Hahha como era gostoso! 

O quiosque tinha programação certa! Tinha um cantor 
contratado e o pessoal da música que ia lá se divertir. Lem-
bro do Heron, do Eliseo Gouveia e de mais um ou outro... Em 
um determinado momento, a presença de músicos era tão 
certa que não precisava mais de contratar ninguém, a músi-
ca acontecia! Era um quiosque pequeno, que tinha um palco 
em anexo... O espaço era bem bacana e o Paulão, um ser 
iluminado!! De um carisma absurdo. Conquistava qualquer 
um que chegasse ali! Hahahh uma figura, fala tudo trocado, 
pois tem a língua presa! hahha 

Lembro que uma vez ele chegou pra mim e reclamou do 
movimento! Sugeri que fizesse um festival de música, tipo 
voz e violão e ele topou! Eu organizei esse festival para ele, 
fiz regulamento, ficha de jurado, corri atrás de prêmios para 
os vencedores, arrumei os jurados.. Tudo! Só faltou uma 
coisa: os participantes! Hahha pouquíssimas pessoas se ins-
creveram no festival. Ao ponto de ter que andar pelas ruas 
e bater nas portas onde tinha placas de aula de violão, parar 
as pessoas nas ruas e avisar do festival! Mas no final acon-
teceu... Neste festival, Célio Renato, o Celinho, venceu! Foi 
um sucesso!!! Fechou a rua, literalmente :-) 

Tive chance de conhecer muita gente boa, de música e 
de alma neste quiosque! Gente que até hoje tenho amizade! 
Que devo muito em relação a muitas coisas, principalmente 
minha maneira de pensar música!
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LINDOLFF CARNEIRO, O BELL

O Bell apareceu um pouco depois (talvez meados de 
2005), mas foi fundamental na música de todos! De um co-
ração sem tamanho, ele realmente veio para somar! Agre-
gador por natureza e com um conhecimento musical acima 
do pessoal que frequentava o quiosque do Paulão! 

Lembro que um dia ele me deu um livro de harmonia! 
(pra ver se aprendia alguma coisa... hahhah) Aquele livro 
foi muito importante para mim. Ali vi que podia estudar e 
entender o que estava rolando durante a música. Foi uma 
luz que se acendeu na minha cabeça! Dali em diante não 
parei mais de estudar! Em 2008, ele deu uma oficina so-
bre teoria musical em um Fórum cultural, na antiga rua 68, 
onde tive chance de começar a “ver sentido nas estruturas 
musicais”!!! Foi impressionante! Tocávamos sábado até altas 
horas da madrugada e domingo 8h, eu estava na porta do 
Fórum esperado abrir para estudar! O Bell foi um grande in-
centivador, não só meu, mas de todos em relação a estudar 
e melhorar musicalmente!

Ele fazia reuniões constantes em sua casa. Era maravi-
lhoso! Uma injeção de música que tomava por semana! Mais 
tarde, abriu o botequim do Bell, na antiga rua 83, e o espaço 
para tocar me fez querer estudar mais ainda! Era um am-
biente maravilhoso! Também fazia reuniões em um espaço 
que construiu em sua própria casa, o Consulado Mineiro! Um 
anfitrião de mão cheia, diga-se de passagem. 

Todos os músicos da região frequentavam a casa dele. 
Era impressionante!  Ali tive chance de conhecer músicos 
profissionais atuantes no mercado nacional, inclusive, de 
ouvir e aprender músicas de diversos gêneros, inclusive o 
choro, que me fascinou!
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CLÉRIO JUNIOR

O irmão do Bell! Violonista de 7 cordas, mas conheci ar-
ranhando um de 6 na casa Jorge, uma amigo em comum! 
Fizemos cursos juntos e hoje ele é um músico de respeito! 
Chegávamos cedo na Escola Portátil, na UNIRIO, para ficar 
tocando! Muito legal mesmo! 

Lembro que uma namorada, armou uma surpresa em um 
aniversário meu em Conservatória (2010) onde ele estava. 
Foi um aniversário maravilhoso... fomos parar na Confraria 
dos músicos de lá e viramos uma noite tocando choro!!

Aprendi a tocar clarinete por causa do Júnior! Haha Ele 
me deu um boneco clarinetista de presente, pois falou que 
não tinha flautista então ia de clarinetista mesmo! Hahahha. 
Não poderia deixar o boneco sem sentido no meu quarto, 
né?

EDMILSON, O CABELUDO DO SAX

Éramos o naipe de sopro de Itaipuaçu hehhe! Como era 
divertido tocar com ele! O Edmilson tem uma luz muito forte 
e cativa as pessoas. Além de ser um amante incondicional 
da música!

Lembro que íamos a todos os lugares que rolava música 
para dar canja. Um dia ele me falou uma frase que me mar-
cou e até hoje penso nela: “Patrick. Não devemos prostituir 
nossa música!”. A conclusão que tive na época é exatamente 
a que penso hoje! Devemos valorizar a nossa arte, em qual-
quer situação! Não podemos tocar em um ambiente que não 
nos faça bem, independente da grana...
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Eu dei uma miniatura de saxofone para ele, no seu ani-
versário de 2005... Lembro que ele ficou muito feliz! Até 
hoje temos conversas de horas, pois além de bom músico, 
ele é uma ótima pessoa! 

Mesmo que as pessoas achassem que tínhamos desenten-
dimentos, afinal tocávamos instrumentos de sopro.. (Aff!!), 
sempre fomos muito amigos. 

MAURIÇÃO DO MORRÃO

Maurício é ourives!!! Percussionista de mão cheia, sam-
bista de vocação e um grande amigo! Também sempre es-
teve presente nas reuniões musicais de Itaipuaçu com suas 
tumbadoras! Ele sempre que tocava, antes passava no salão 
para fazer as unhas! Uma figura e tanto! 

Lembro de uma excursão que fui com ele para um lugar 
que até hoje não sei onde é hehheh! Na verdade temos vá-
rias histórias engraçadas pra contar!

CÉLIO RENATO

Conheci o Célio por causa do evento do Paulão em 2004. 
Bati em sua porta para chamá-lo para participar do evento, 
que por sinal, foi o vencedor! Sua apresentação foi linda! 
Cheia de surpresas. Um dos prêmios do evento era ficar to-
cando no Quiosque um tempo... daí nos aproximamos.

Célio foi “o cabeça” da banda 220 (eu que dei o nome – 
heheh)! Fez muito sucesso no bar do Robson! Lá tocavam: 
eu, Maurício, Japa, Waguinho, Bell, Edmilson e Célio! Uma 
banda e tanto! Muitas histórias divertidas. Das muitas his-
tórias que tenho com o Célio, resolvi contar a que tenho um 
carinho especial.
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Uma vez estava em sua casa tirando umas músicas para 
a banda 220 quando comentei que não era a gaita que ima-
ginava para a “minha música”. O Célio falou que tinha visto 
um DVD do Cidade Negra (o Acústico MTV) e lá tinha uma 
“flauta de lado”! Falou que poderíamos tirar algumas músi-
cas para tocar esta flauta. Bastava só aprender a tocar umas 
notas nela.. hehhe pronto! Dai já viu.. me apaixonei pelo 
instrumento!

JACK ROCHA

Jaqueline tinha um body rosa e uma bermuda lilás! 
Hahhahha ela não lembra, mas eu lembro! Íamos para o 
Paulão juntos e lá descobrimos o prazer de fazer música! Ela 
cantava uma música incessantemente hahhahah da Ana Ca-
rolina!!! As pessoas diziam que o timbre de voz era parecido! 
Jaqueline devia ter uns 14 anos, na época! Hoje ela é a Jack 
Rocha, uma cantora consolidada nas rodas de samba do Rio 
de Janeiro e com muita história pela frente! 

Lembro que participamos no festival de música do quios-
que do Paulão! Eu, Jack e o Léo, filho do Bell. Ficamos em úl-
timo lugar! Ela cantava em um tom, o Leo tocava em outro e 
eu acompanhava em outro totalmente diferente! Hahhahah 
Foi um prazer enorme ter vivido esta época com essas pes-
soas queridas!

JÔ BORGES E ALDO CORRÊIA

A primeira vez que vi a Jô e o Aldo, foi no quiosque do 
Paulão (acho que em 2005)! Estava lá com a minha mãe e 
lembro que ela chegou pra mim no intervalo e perguntou se 
estava gostando da sua apresentação, pois estava muito sé-
rio. Hahha Eu sou sério, estou prestando atenção no violão.. 
foi o que respondi! 
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Aproveitei para pedir uma música, foi “Por enquanto”, que 
sabia fazer na gaita! Claro que pedi pra dar aquela canja, 
né? Hahhaha. 

Eles são uns amores! Conseguiram criar um nome e tanto 
nesses anos de estrada! Hoje ela é a Diva Jô Borges, artista 
consolidada na região!

WELINGTON, O ODONTÓLOGO

Wellington era o típico mineiro do interior, criava galinha, 
andava com folhas de boldo no bolso, tinha uns bordões que 
não entendia! Haha e seu repertório era muito regional. Com 
ele conheci as músicas do Zé Geraldo! Pedia para ele sempre 
cantar uma que havia aprendido a introdução hehehe.

Ele tinha um consultório na rua 70 e quando não tinha 
cliente, ficava na recepção tocando violão... Faz parte de um 
projeto chamado “Do Cariri ao Pantanal” com Edmilson e o 
Neco do acordeon, outra figura!

NECO DO ACORDEON

Acho que foi um dos primeiro músico que ouvi falar em 
Itaipuaçu! Tocava nos forrós que tinha em Itaocaia Valley. 
Um sanfoneiro de muita qualidade! Uma vez estava se apre-
sentando quando pedi para fazer uma música com ele. Foi 
Asa Branca! Foi horrível! Hahahh eu não sabia tocar nada! 
Toda vez que o encontro, peço para tocar essa música e con-
to essa história, mas hoje ela sai bem mais legal! Hahahah.

Uma vez estava tocando em uma casa badalada da Lapa,  
quando me viu na portaria e falou pra entrar com ele. Neste 
dia conheci uma garota que namorei e ele falava que se não 
fosse o padrinho de casamento ia ficar indignado! Ahhaha
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WAGUINHO

Waguinho era o baixinho estourado! Que figuraça!!! Ele 
era do rock, frequentava motoclube e tal! Passei a ter mais 
contato com ele na banda 220! Quando tocávamos, ficava 
do lado dele e quando errava, ganhava umas baquetadas 
na perna! Hahhaha A esposa dele ficava gritando seu nome 
enquanto ele tocava!! Era muito engraçado!

Ele saia da loja de motos que tinha em Inoã e as vezes 
ia direto para o bar do Robson (nem tirava o uniforme!) 
na época achava que ele tinha implicância comigo, pois por 
mais que achasse que alguma coisa estava ficando boa, ele 
sempre arrumava algum defeito pra falar! Haha Hoje sei que 
eram observações que me ajudaram a melhorar...

Infelizmente faleceu em 2017.

O BAR DO ROBSON

Ficava na rua 70, depois da ponte! Que época maravilho-
sa! Robson apostava na música. Fez até um palco no recuo 
do bar e ali, a banda 220 se apresentou por um bom tempo. 
Talvez de 2006 a 2008!

Nesta época não havia muitas opções e quem queria sair, 
acabava indo para lá! Além disso, o Robson inventava um 
monte de festa! Festa da primavera, dos anos 70, festa de 
qualquer coisa virava evento! Muitas histórias engraçadas 
aconteceram no Bar do Robson.

Foi ali que comecei a entender a importância da música 
na minha vida! Voltava do trabalho à noite e ia pra casa do 
Célio, tirar músicas e ensaiar repertório para chegar final de 
semana e tocar! 
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JAPA

O Japa era o baixista da banda 220! Na verdade era um 
Japa paraguaio.. Só porque tinha o olho um pouco mais pu-
xado, já acharam que o cara era estrangeiro! Hahha 

Ele tem uma tatuagem de uma clave de sol no antebraço! 
Lembro que fiz uma também e ficava sacaneando ele, pois 
a minha era bem maior! Hoje ele mora em Portugual. Gosto 
muito dele. Tem um bom coração e é um bom músico!

MACK

Esse sim é porto riquenho! Percussionista de mão cheia. 
Apareceu na época do bar do Robson e as vezes dava uma 
canja com o pessoal da banda! Tocou bastante em Itaipuapu 
e até hoje toca por aí!  

MARCELO BESSA

Conheci o Marcelo através do Célio. Eles já haviam tocado  
em uma banda chamada Black Jack! Ótimo instrumentista 
desde quando conheci. Já tem muita estrada e sempre foi 
enganjado com propostas que pudessem melhorar a região. 

Tem o site Itaipuaçu Site que divulga notícias de Maricá! 
Até hoje atua como músico e acompanha TODOS os canto-
res da noite heheh! 

SINTONIA

O grupo de samba pioneiro da região! Jorge Motta é um 
amor de pessoa e costumo falar com ele sobre a importância 
do trabalho do Sintonia. Do resgate do samba de raiz que 
eles fazem! 
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Lembro de assisti-los pela primeira vez no Opção Certa, 
na rua 34.

Lembro, também, da sua primeira formação! As apresen-
tações do grupo sempre foram muito boas e mais que isso, 
fizeram parte de um movimento de música muito importan-
te, o Clube da Música!

Este movimento, criado inicialmente pelo Marcos Santia-
go, dava voz aos artistas locais! Era uma reunião de vários 
músicos, poetas e todos os tipos de arte! Foi muito bom po-
der assistir e participar de algumas edições! Aconteceu ini-
cialmente no bar da Andrea, depois tiveram algumas edições 
no antigo Esbórnia e mais tarde no Meu Cumpadi! 

MAESTRO VALTER SOUZA

Em uma edição do Clube da Música, tive o grande prazer 
de conhecer o Maestro Valter! Ele possui as melhores histó-
rias de música que já ouvir, pois conheceu e trabalhou com 
quase todos os artistas da Bossa Nova! Além de suas histó-
rias, cada conversa tem um saldo positivo, pois possui um 
conhecimento enorme sobre música!

HÉLCIO BRENHA

Outro grande músico da região. Saxofonista de mão 
cheia! Nos aproximamos com o passar do tempo. Acompa-
nhava alguns artistas famosos! As vezes aparecia nos bares 
de itaipuaçu para dar uma canja! Heheh sempre era um po-
cket show, pois seu repertório era animado! Muito amigo do 
Jorge do Sintonia. Por coincidência, fui aluno do regente da 
banda do bombeiro da qual ele fazia parte.  

Infelizmente faleceu em 2019.
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OLINTO

Olinto sempre foi um baita baterista. Tinha a pegada do 
rock, apesar de já tê-lo visto tocando outros gêneros também.

 O conheci tocando em um evento de motoclube pela ban-
da Abutre, mas começamos a nos falar mesmo um pouco 
depois, quando participava da banda Radiola Society que 
tocava o repertório dos Beatles! Era o máximo! 

Nossas conversas sempre foram muito proveitosas para mim.

BRUNO E ROSISTELA

Nossa! Fizeram muitos shows em vários lugares de Itai-
puaçu... Lembro que aos domingos tocavam no Céu por Tes-
temunha (final da década de 90, acho). Sempre que dava ia 
lá, pois tinha virado point! Entupia de gente para assistí-los!

A Rosistela atualmente não trabalha mais com música e 
o Bruno participa de uma dupla agora com o Leverton, que 
saiu de outra dupla também.

BRUNO E LEVERTON

Esses aí tem estrada! São figuras certas nos finais de se-
mana de Itaipuaçu. São super receptivos e bem humorados! 
Seus shows sempre são muito bons e engraçados! Conse-
guiram construir um público fiel nesse tempo de trabalho.

MARIO CIRNE

Quando conheci o Mário (meados de 2003), ele fazia par-
te de uma banda chamada Karup, que se apresentava no 
Quiosque Barbatana! 
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Era uma banda de reggae e lembro que era um evento 
cada vez que eles tocavam. Sempre enchia.

Me aproximei do Mário tempos depois e descobri inclusive 
que por causa de uma meningite, ele não escutava direito de 
um ouvido... Impressionante, né? A música faz realmente o 
ser humano se superar!

Sempre que nos encontramos, a conversa vai para o lado 
abstrato da música ou suas funções sociais! Hahah sempre 
conversas profundas sobre o tema! Mário é demais!

PÊPE

Uma espécie de mecenas de Itaipuaçu! Ele bancava muito 
essa questão da arte. Quando o conheci, era dono da boate 
mais badalada da região metropolitana do Estado, o Céu por 
Testemunha! Minha adolescência foi toda ali e com certeza, 
foi uma maravilha! Nos inicios dos anos 2000, a boate parou 
de funcionar e o Pêpe a transformou no Terraço Blues, pal-
co de vários shows incríveis dos artistas locais. Deste palco 
apareceram vários músicos que estão na ativa até hoje.

Engraçado que o Pêpe costumava falar que podia não ter 
ninguém assistindo que realmente não havia problema, o 
lance era fazer uma apresentação bacana e que se ele gos-
tasse, já estava valendo. Ele incentivou muitas bandas mes-
mo.

Inteligente demais. Gostava muito de conversar com ele. 
As conversas sempre iam para o lado da importância da arte 
no contexto social e o cenário musical de Itaipuaçu. Ele era 
um visionário!

Infelizmente faleceu em 2019.
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MATHEUS

Matheus era meu vizinho, estudava bateria. Sempre pe-
gava ônibus com ele. Eu indo para o colégio e ele para a 
Escola de Música Villa Lobos! Sempre íamos conversando e 
lembro que ele me incentivava a apostar na música.

Muitos anos depois estudamos juntos na Escola Portátil 
e foi muito gratificante para mim encontra-lo ali. Sempre 
fomos bons amigos. 

Matheus foi trabalhar mais com o mercado de baile. No 
início, tocou bastante pela região e participou de uma das 
primeiras bandas a se apresentar no Céu por Testemunha.

DALBERT BARBOSA

Violinista de mão cheia. Passei a ter mais contato com 
ele muito tempo depois, mas sabia das suas aparições com 
a banda 7 sinos! Muito estudioso e dedicado! Sempre gostei 
muito dele, aliás, da família dele toda. Todos são muito que-
ridos! Sempre me incentivaram!

FÁBIO HEAVY

Figura lendária de Itaipuaçu! Produtor de eventos de rock 
e carta marcada no Céu por Testemunha. No início, não tinha 
muito contato com ele, mas sabia das suas histórias através 
das pessoas ligadas a música da noite e, principalmente, o 
rock. Depois que me aproximei, íamos conversando no ôni-
bus sobre música e mercado musical.

Mais tarde resolveu apostar em um projeto de brega ro-
mântico, onde cantava esse repertório em alguns bares da 
região, o qual segue até os dias de hoje.
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MARCOS SANTIAGO

Poeta, cantor e compositor. Fundador do Clube da Música, 
que, certamente, foi um dos espaços responsáveis pelo meu 
encantamento por essa arte. Marcos é uma pessoa formidá-
vel! Tive a honra de conhecê-lo e juntamente com sua filha, 
Andreia Santiago, uma grande artista da cidade de Maricá. 

IZABEL SALLES

Conhecida na região por ter o timbre de voz muito pareci-
do com a Janis Joplin! Tive contato com ela através do Pêpe. 

Ela sempre se apresentava no Terraço Blues.  Até hoje 
nos falamos pelas redes sociais. Com certeza, ver seu tra-
balho, me incentivou a entrar para esse meio, pois sempre 
achei suas apresentações recheadas de emoção e verdade. 

Uma preocupação que carrego comigo até hoje! Nossa 
arte precisa ter verdade! Agradeço muito pela sua contribui-
ção.

SÉRGIO DANTAS

Baterista experiente e de mão cheia! Lembro de ter co-
nhecido Sérgio em uma festa de um amigo em comum. Fi-
camos até de manhã conversando sobre música. 

Sempre falava sobre minha performace musical quando 
me via. Isso acabou me ajudando bastante.

Sérgio é um grande amigo, apesar de não nos encontrar-
mos com frequencia.
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MINHAS MEMÓRIAS MAIS REMOTAS

Não podia deixar de citar dois nomes que fazem parte da 
minha lembrança “antes do ínicio de tudo” heheh!

Conheci um cara que trabalhava em uma loja de ração e 
sempre estava tocando violão quando chegava lá. Christian 
Garcia teve uma banda chamada Bleffe. Lembro que fiz uma 
capa para uma fita K7 do Bleffe!!!!!!!! Isso era meados de 
90... 

Nessa mesma época o conheci o Miltinho, era uma figura-
ça! Vascaíno roxo hahha. Mais tarde me pediu para tirar um 
solo da música Eva Venenosa para fazer com a banda dele, 
a Zelda!

Era muito legal conversar com eles! Eram muito diver-
tidos! Tenho ótimas lembraças! Hoje o Christian mora em 
Além Paraíba-MG e o Miltinho, infelizmente faleceu em 2004!

Também tinha as festas na casa do Beto da praia, meu vi-
zinho. Lembro de sempre parar o que estava fazendo quando 
ele começava a tocar seu teclado. Aliás existia uma banda 
com alguns amigos dessa turma. Robson tocava contrabaixo 
e tinha mais um que não conhecia. Com certeza me influen-
ciaram bastante.



Itaipuaçu e minhas memórias musicais 20

SOBRE O AUTOR

Patrick Leonard, flautista e saxofonista, começou a estu-
dar piano aos seis anos de idade. “Aos 8, preferi me afastar 
da música e só recomecei aos 20, tocando gaita, intuitiva-
mente. Foi aos 24 que comecei a estudar de verdade.”

Tão “de verdade” que a lista do que estudou e dos pro-
fessores que teve é grande: Começou com a gaita em 2004. 
Em 2009, passou a estudar flauta transversal, com Fernando 
Trocado. Na mesma época assistiu aulas de percepção e te-
oria musical, no curso Cenart.

Ainda em 2009, passou a frequentar aulas na Escola Por-
tátil de Música, oficina de choro realizada pelo Instituto Casa 
do Choro na UNIRIO, onde estudou flauta transversal com 
Antônio Rocha, Leonardo Miranda e Naomi Kumamoto até 
2012. Também assistiu aulas de harmonia, leitura e percep-
ção musical com a professora Bia Paes Leme e Pedro Aragão, 
além de oficinas com Luciana Rabello, Pedro Amorim, Cristo-
vão Bastos e Mauricio Carrilho.

Neste meio tempo, teve aulas na escola de música Can-
to pra Viver, de harmonia, percepção e teoria musical, com 
o professor Mário Pedro e de percussão na oficina Tambor 
Carioca, da escola Maracatu Brasil, com mestre de bateria 
Odilon e Sérgio Conforti.

Entre 2011 e 2014, Patrick Leonard ainda teve aulas com 
Dirceu Leite, que foi muito importante na sua formação. Em 
2015 voltou a estudar na Escola Portátil, mas agora saxo-
fone, com o professor Rui Alvim. No mesmo ano, harmo-
nia com Wando Carmo e percepção musical no curso Mais 
que Música. Também esteve presente em workshops com 
Ivan Meyer, Celso Woltzenlogel e Daniela Spielmann. Estu-
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dou harmonia e improvisação com Anderson Cardoso e se 
formou pelo curso técnico da EMVL, tendo PC Castilho como 
professor. Atualmente, cursa Licenciatura em Música pela 
Universidade Claretiano.

Até então, Patrick Leonard já havia participado de alguns 
grupos, como Grupo Sintonia, Samba do Intervalo e na Roda 
do Sambastião, onde teve a oportunidade de tocar com al-
guns ícones do samba, como: Monarco, Noca da Portela, 
Wilson Moreira e Ataulfo Alves Junior, por exemplo.

Seu Repertório inspira-se principalmente na música bra-
sileira, sempre com clara versatilidade e criatividade. Além 
de seu trabalho solo, acompanha artistas e grupos,  se apre-
senta em casamentos, festas e eventos em geral.

É integrante do grupo Samba de Lei, que se apresenta 
nas melhores casas do circuito carioca de samba de raiz. 
Também participa da formação que acompanha grandes ar-
tistas da nova cena musical do RJ em seus shows, além de 
fazer parte do projeto social Cultura de Direitos, realizado 
pela prefeitura de Maricá, ministrando oficinas de saxofone, 
gaita e flauta.
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