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PILOCO TRAZ OS RITMOS QUENTES DO VERÃO EM “PSSEDUÇÃO”
Nasceu João Gaspar, mas é com o nome de Piloco que sobe a palco. Filho da década de
oitenta, emigrou aos nove anos para o Luxemburgo e por lá alimentou a sua vertente musical.
Navega por entre o Hip Hop, Dancehall, Ragga, Funk e Afro-beat, num autêntico caldeirão de
influências e sonoridades.
Estreou-se com “Pina Colada”, cocktail musical que espelha a diversidade sonora do artista.
O videoclipe oficial conquistaria um prémio nos International Portuguese Music Awards 2013,
na categoria “Dance”, nos Estados Unidos da América (EUA) possuindo mais de 15 mil
visualizações. Agora Piloco regressa com “Pssedução”, single de ritmos quentes a que é
impossível resistir! Ainda para este ano está marcada a edição de um EP de originais com o
selo da Music For All.

Setembro de 1980. Coimbra ainda não sabia, mas estava prestes a receber João Pedro de
Oliveira Gaspar, petiz que bem cedo emigraria para o Luxemburgo. Seduzido pelos ritmos,
sonoridades e letras com que se foi cruzando ao longo dos anos decide apostar no mundo da
música.
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Dedica-se à escrita e composição enquanto descobre o Hip Hop, lançando-se sem medo pela
poesia urbana e Freestyle sob o nome de Piloco. As suas criações transmitem uma atitude
positiva, descontraída e divertida, apostando em ritmos contagiantes como imagem de marca
sonora.
Em 2012 edita “Pina Colada”, autêntico cocktail musical de Hip Hop, Ragga, Dancehall, Funk e
afro-beat que reflete a diversidade sonora do artista. O videoclipe oficial de “Pina Colada” viria
a conquistar um prémio no International Portuguese Music Awards 2013, na categoria “Dance”,
nos Estados Unidos da América (EUA) e já possui mais de 15 mil visualizações.

Os anos seguintes ficaram marcados por muitas atuações ao vivo em festas e festivais em
Portugal e Luxemburgo. Piloco pisou os mesmos palcos que nomes do calibre de Boss AC,
Regula, João Pedro Pais ou Dog Eat Dog espalhando boas energias por onde passou.

E assim chegamos a 2018, ano que marca do regresso de Piloco. A primeira prova de vida é
“Pssedução”, single de ritmos quentes e cativantes, cantado em português. Este é apenas o
primeiro tema de todo um EP de originais a editar ainda este ano, sob o selo da Music For All.
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