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António Luís Rodrigues Mota, mestre em ensino da música pela Escola 
Superior de Música de Lisboa, iniciou os seus estudos musicais na Filarmónica 
Instrução e Recreio de Abrunheira, Montemor-o-Velho, aos 9 anos de idade. 

Em 1984 ingressou na Banda de música do Exército, em Mafra, e aí iniciou 
os seus estudos de oboé. Dois anos mais tarde foi admitido na Banda de música 
da Guarda-fiscal e deu continuidade aos seus estudos musicais no Conservatório 
Nacional de Música de Lisboa, onde foi aluno, na classe de oboé, dos professores 
Ricardo Lopes e José Coutinho. Ainda como instrumentista de oboé viria a 
licenciar-se na Escola Superior de Música de Lisboa na classe do professor 
Andrew Swinnerton. 

Participou em diversos estágios da Orquestra Portuguesa da Juventude e 
foi membro da Orquestra Sinfónica Juvenil, com a qual se apresentou várias vezes 
a solo. No verão de 1991 participou com esta orquestra num Estágio de 
aperfeiçoamento orquestral em Hortos (Grécia) com o Maestro Giorgio Hadjinikos. 
Ainda na Grécia, frequentou uma Masterclasse de Música de Câmara com o 
Maestro espanhol José Manuel Pallau.  

Em Dezembro de 1990 ingressou na Banda Sinfónica da Polícia de 
Segurança Pública como 1º oboé solista. Tendo também aqui se apresentado por 
variadíssimas vezes a solo. Tem o posto de chefe desde 2001. 

Colaborou com prestigiadas orquestras nacionais, tais como: Sinfónica da 
Fundação Calouste Gulbenkian, Metropolitana de Lisboa, Sinfónica Portuguesa, 
Nova Filarmonia, aquando da sua existência, entre outras, e fez parte do Quinteto 
Clássico de Lisboa. 

No ano de 2016 foi o mentor e diretor pedagógico da primeira masterclasse 
para sopros e percussão promovido pela Câmara Municipal de Montemor-O-Velho. 

Atualmente exerce também a atividade docente no Conservatório de 
Música de Santarém, na Sociedade União Musical Alenquerense e na Filarmónica 
Instrução e Recreio de Abrunheira. 

Frequentou aulas de direção de orquestra com os maestros José Ferreira 
Brito e Fernando Marinho. 
 É maestro da Filarmónica de Abrunheira desde 1993, tendo-se apresentado 
em concerto na Alemanha, no Parlamento estadual de Baden-Wurtemberg e nas 
cidades de Neresheim e Steinheim am Albuch. Em Portugal destacam-se os 
concertos na Casa da Música no Porto, Centro de Artes e Espetáculos na Figueira 
da Foz, Cine-teatro Avenida em Castelo Branco e Teatro Aveirense, entre outros. 


