
KARMA Banda é um grupo musical que juntou antigos membros do 
Chaves D'Ouro , Mexe Mexe , Justus and Unique Touch e formou uma 
nova e única força musical na comunidade Português. KARMA Banda 
lançou com sucesso o seu primeiro CD, Memorias, em Novembro de 
2015, Casa do Alentejo em Toronto. Composto por 11 canções com 
letras de José Mario Coelho, Carlos Pereira, Paulo Marques. "Memorias" 
é uma viagem de amizade e amor. Além disso seus shows ao vivo 
incluem exitos dos principais nomes da música Portuguesa e Inglesa, 
desde os clássicos ao mais modernos. Além de um grande som ao 
vivo, KARMA BANDA incorpora um espetáculo de luz fantástico com 
uma  tela grande com projeção multimédia para atrair o público para a 
experiência KARMA. KARMA BANDA é o grupo que incorpora todos os 
elementos para garantir que a sua festa ou evento seja um grande 
sucesso. Com KARMA BANDA, a música pára. 

KARMA BANDA: 

PAULO MARQUES (Chaves D'Ouro)             Keyboard/Lead Vocals  
JESSE MONIZ (Chaves D'Ouro)                  Guitar/Keyboard/Vocals  
JOHN BETTENCOURT (Unique Touch)          Bass Guitar/Vocals  
FERNANDO CORVELO (Mexe Mexe)             Drums/Vocals  
DANNY J. RICARDO (Justus, Gowan)           Lead Guitar/Vocals  

KARMA Banda is a musical group that has taken former members of 
the Chaves D'Ouro, Mexe Mexe, Justus and Unique Touch and formed a 
new and unique musical force in the Portuguese community. KARMA 
Banda successfully released their first CD, Memorias, in November 
2015 at Casa Do Alentejo in Toronto.  Comprised of 11 songs and 
lyrics by Jose Mario Coelho, "Memorias" takes you on a journey of 
friendship and love. In addition, their live shows include exitos from 
the top names in Portuguese and English music, from the golden oldies 
to the most modern.  In addition to a great live sound, KARMA BANDA 
incorporates a fantastic light show with a huge multimedia screen to 
draw the audience into the KARMA EXPERIENCE. 
 
KARMA BANDA is the group that incorporates all the elements to 
ensure that your party or event is a great success.  With KARMA 
BANDA, the music never stops. 
 


