
OLIVER



Show da Virada 2019



Jay Oliver nasceu em Angola, cidade de Luanda. 

Começou a cantar com 18 anos, mas sem nunca deixar os seus 

estudos académicos de parte. Licenciou- se em Gestão de 

Empresas, pela Universidade Gregório Semedo e formou-se 

musicalmente, pela Escola MIMBO. 

Atualmente, dedica-se a 100% na carreira musical.

Já atuou com grandes artistas como: Kataleya, Nelson Freitas, 

The Groove, Yudi fox, Gerilson, entre outros... 

Autor dos hits ‘rAivA’ e ‘você me KuiA’ 



O seu 1º CD “Longe de Ti”, foi lançado em Portugal e em 

Angola e chegou a DISCO DE OURO. 

O Hit ‘Você me Kuia” conta com mais de 13 milhões de 

visualizações no Youtube. 

A música “Você sabe me tocar lá” venceu a categoria de 

“Música do Ano” da Angola Top Ten Awards.

Lançou o seu 2º CD em Angola, que está a ter um enorme 

sucesso: 4 temas deste CD lideram o TOP Kisom, em 

1º,2º,3º e 4º lugar da tabela.

Jay Oliver 



Humildade traz sucesso... 

A característica pela qual é conhecido é a sua humildade, 

cada concerto marca de forma diferente cada pessoa, coloca 

brilho no olhar, coloca sorrisos no rosto de cada um. 

Desta forma, Jay Oliver embarcou numa aventura e decidiu 

espalhar todo o amor e carinho por Portugal também. 



‘Você Me Kuia’
+ de 13 milhões de visualizações

‘Você Sabe Me

Tocar Lá’
+ de 3 milhões de visualizações

‘Ex Damo’
+ de 2,5 milhões de visualizações

‘Procura Outra ft Bruna Tatiana’
5  milhão de visualizações

‘So Mi Ma Bo’
+ de 5 milhões de visualizações

‘Raiva’
+ de 1,5 milhões de visualizações

Para assistir ao videoclip, clique em das 

imagens.

https://www.youtube.com/watch?v=sOVOBDFExOs
https://www.youtube.com/watch?v=sOVOBDFExOs
https://www.youtube.com/watch?v=2210JSuD_BU
https://www.youtube.com/watch?v=2210JSuD_BU
https://www.youtube.com/watch?v=fozqomgG96A
https://www.youtube.com/watch?v=fozqomgG96A
https://www.youtube.com/watch?v=rh1OUhWN5gM
https://www.youtube.com/watch?v=rh1OUhWN5gM
https://www.youtube.com/watch?v=QJvRyD_fpoA
https://www.youtube.com/watch?v=QJvRyD_fpoA
https://www.youtube.com/watch?v=mS33Qt7IblA
https://www.youtube.com/watch?v=mS33Qt7IblA


Mais recente trabalho artístico 

https://youtu.be/gbsirTVAAu8
https://youtu.be/gbsirTVAAu8


Para mais informações ou agendamentos não hesite 

em contactar.

Cristina Paula Paiva

917 197 753

paulapaiva@layjan.pt
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