
Natural de São Paulo, Lucas Figueiredo iniciou seus estudos musicais com o 
clarinete na cidade de Piracaia, interior do estado de São Paulo, ao lado de seu 
pai Luiz Carlos Santana e seus primeiros professores de música, Ronaldo Siroky 
e Celso Salgado. Ao longo de anos de dedicação, teve a oportunidade de 
participar de diversos grupos da região Bragantina, como Big Band Jovem de 
Atibaia, e Banda Sinfônica jovem de Bragança Paulista. 
Sua formação musical sólida, e sua vontade de aprender o levaram para a 
capital paulista para seguir novos rumos e enfrentar grandes desafios. 
Com a Orquestra Jovem Tom Jobim – EMESP, pode atuar nos mais diversos e 
importantes teatros do estado de São Paulo, como Memorial da América Latina, 
Auditório do MASP, Theatro São Pedro e Sala São Paulo, juntamente com 
grandes nomes da música brasileira como Roberto Sion, Nelson Ayres, Monica 
Salmaso, Tatiana Parra, Benjamim Tuabkim, Marcos Suzano, Ricardo Herz, 
Nailor Proveta entre outros. 
Vencedor do prèmio Jovem Solista 2014, obteve uma bolsa de estudos para 
iniciar seu bacharelado no Conservatorium van Amsterdam – Holanda, e desde 
então, vem desenvolvendo seu trabalho e estudos no velho continente. 
Como arranjador e compositor, atuou nos arranjos para violão solo e Banda 
Sinfônica do violonista Rafael Schimidt na cidade de Bragança Paulista, e 
tambem nos arranjos para sessão de metais para o terceiro CD do mesmo 
artista. 
Participou como arranjador convidado do grupo de metais do III e IV festival 
Internacional Sesc de Música de Pelotas – RS, escrevendo obras do cancioneiro 
popular para ser executado ao ar livre. 
Como artista solo, pode dividir o palco com diversos artistas da música 
instrumental brasileira como Edu Ribeiro, Paulo Braga, Marinho Andreotti, 
Eduardo Neves, Moises Alves, Daniel Sá, Michel Dorfman, Renato Borghetti, 
entre outros.  
Já em atuação na europa, foi vencedor do prêmio Latin Jazz Cultural Foundation 
(2016) e Bucharest Jazz Contest 2017 com AG Quintet – Amsterdam, bolsista 
por duas temporadas da Metropole Akademie Orkest (HIlversum), membro da 
JM World Jazz Orchestra e músico convidado da Dutch Concert Big Band. 
Atualmente é bacharel formado em Jazz Saxophone pelo Conservatorium van 
Amsterdam, “Roda da Holanda” (Amsterdam) e lead de seu próprio Latin Jazz 
Quartet (Amsterdam). 
Desde setembro de 2018, Lucas está ocupando a cadeira de segundo tenor na 
Millenium Jazz Orchestra, uma big band que existe a 32 anos na Holanda e 
realizará uma turnê no ano de 2018-19 celebrando a peça West Side Story de 
Leonard Bersntein. Os concertos serão realizados nas maiores salas de 
concerto da Holanda como Musiekgebouwn – Amsterdam,  De Doelen – 
Rotterdam e TivoliVredenburg in Utrecht. 


