
Mário Dias Marques, mais conhecido como Marito Marques, filho de Mário 
Marques e Anabela Dias Marques, nasceu em Arganil a 11 de julho de 1987.  
 
A sua paixão pela música manifestou-se desde tenra idade, tendo começado a 
tocar bateria aos 2 anos e realizando a sua primeira apresentação ao vivo apenas 
com 5 anos. 
 
Iniciou o seu percurso escolar em Arganil. Depois de concluir o 12º ano de 
escolaridade, estudou no Centro de Estudos e Tecnologias Musicais em Viseu, 
tendo concluído o curso com média de 20 valores, feito que lhe permitiu fazer 
um estágio intensivo de três meses em Nova Iorque, na Manhattan School of 
Music. 
 
Em Portugal, colaborou entre outros com Carlos do Carmo, Sara Tavares, Áurea, 
Ivan Lins. 
 
Com 20 anos começou a fazer tours internacionais, tendo passado entre outros 
por Tel Aviv (Israel) e Gdansk (Polónia), onde atuou com a consagrada cantora 
polaca Anna Maria Jopek. 
 
Atualmente reside em Toronto com a esposa Nicole e a filha de ambos, onde é 
um dos mais requisitados bateristas, tendo tocado com nomes como Alex Lifeson 
dos Rush, Donna Frantis, guitarrista de Prince, ou Jeff Coffin, saxofonista da Dave 
Matthews Band. 
 
Marito é considerado um dos bateristas mais versáteis e dos mais requisitados 
dentro e fora de Portugal e Canadá, o que lhe valeu várias nomeações, 
nomeadamente para os prémios Grammy, Grammy Latino e Juno, este último, o 
mais prestigiado prémio musical no Canadá.  
 
Já em 2022 Márito Marques foi um dos grandes vencedores dos IMPA 
(Internacional Portuguese Music Awards) na categoria de “Melhor Performance 
Pop”, com a canção “Amor Ao Longe (ft. Salvador Sobral & MARO). 
 
Enquanto artista (compositor, arranjador e produtor musical) tem publicados 5 
CD’s, Magic Everywhere, Viva a Revolução, Na eira, Se fores à quinta e A Ponte, 
tendo colaborado em inúmeros CD’s como baterista e percussionista. 
 
Marito Marques define a sua música como uma mistura de várias influências, mas 
sobretudo de tudo o que vem das raízes, do que vem lá de trás, transportando-o 
para os dias de hoje. 
 
 
 


