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Formado em 2017, ArsisTrio é constituído pelo violetista 
Francisco Lourenço, o clarinetista Ângelo Santos e a pianista Inês 
Filipe. Desde a sua formação, o grupo tem-se dedicado à 
interpretação das grandes obras para Clarinete, Viola e Piano, no 
entanto explora amplamente o repertório Português e de 
expressão Portuguesa, de compositores do nosso tempo e de 
outros. Desde então, o ArsisTrio tem trabalhado regularmente com 
músicos como Ana Bela Chaves, António Pereira, António 
Figueiredo, Fausto Neves, Nuno Inácio, entre outros. Apresenta-se 
publicamente de forma regular  em diversos locais em Portugal, 
Espanha e França  destacando-se em 2018 o ciclo de concertos 
“Musica als Parcs” em Barcelona onde realizou múltiplos recitais.

EN

Formed in 2017, ArsisTrio consists of the violist Francisco 
Lourenço, the clarinetist Ângelo Santos and the pianist Inês 
Filipe. Since its formation, the group has been devoted to 
interpreting the great works for Clarinet, Viola and Piano, yet 
widely exploring the Portuguese repertoire and of our time 
and others. Since then, ArsisTrio has worked regularly with 
musicians such as Ana Bela Chaves, Antonio Pereira, Antonio 
Figueiredo, Fausto Neves, Nuno Inacio, among others. 
Performs publicly on a regular basis in various venues in 
Portugal, Spain and France. In 2018, the Trio was invited to 
participate in the “Musica als Parcs” concert cycle in 
Barcelona where he performed multiple recitals.



Francisco Lourenço faz parte da nova e talentosa geração de violetistas portugueses que cada vez mais se afirma como uma 
referência dentro e fora de Portugal. Ao longo da sua aprendizagem, Francisco tem mantido uma atividade musical promissora apresentando-se 
regularmente em prestigiados festivais tanto a solo como em música de câmara ou orquestra.

É atualmente o primeiro Viola da Gustav Mahler Jugendorchestra, mas desde tenra idade tem vindo a integrar diversos projetos como a 
European Union Youth Orchestra, a Jovem Orquestra Portuguesa e o Estágio Gulbenkian para Orquestra, últimos dois enquanto primeiro Viola, e a 
colaborar com orquestras como a Staatskapelle Dresden,Orchestre National de Lille, Orchestre Philharmonique de Radio France, Ensemble 
Intercontemporain, Koninklijk Concertgebouworkest (através do projeto Side by Side), Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orquestra Filarmonia das 
Beiras, Orquestra de Câmara Portuguesa, entre outras.

Dos festivais em que se apresentou a solo ou música de câmara, nomeadamente com o Arsistrio, do qual é membro fundador, 
destacam-se o Musica als Parcs (Barcelona), Festival de Música de Capellades, Festival de Voirons (Genebra), Schleswig-Holstein Musik Festival 
(Lübeck), entre outros. Em Julho de 2019, no âmbito do SchleswigHolstein Musik Festival, tem a oportunidade de trabalhar regularmente com a 
professora Tabea Zimmermann e realiza múltiplos recitais a solo e com a pianista Zheeyoung Moon.

Em 2021, assumiu a direção musical e parte solista do Concerto para viola, cordas e contínuo em Mi bemol Maior de J. S. Bach, gravado 
e editado pela Régie des Métiers du Son do Conservatoire National de Paris, e acompanhado pelos alunos desta mesma escola. 

Francisco foi dístiguido com o segundo prémio da categoria Viola - Nível Superior do Prémio Jovens Músicos e do segundo Prémio do 
Prémio de Interpretação Frederico de Freitas. 

Com vista ao constante aperfeiçoamento técnico e musical, Francisco realiza masterclasses com frequência, tendo trabalhado com 
professores como Tabea Zimmermann, Nobuko Imai, Ana Bela Chaves, Gérard Caussé, Iris Juda, Ulrich Knözer, Jean-Loup Lecomte, Leo de Neve, 
Francine Schatborn, Sophie Cherrier, Michel Moragues, François Salque, Samuel Barsegian, Emerson de Biaggi, António Pereira, Peter Stark, Irene 
Lima, António Figueiredo, Fausto Neves, Olga Prats, entre outros. 

Nascido no seio de uma família de músicos, a sua relação com esta arte nasceu muito antes do primeiro contacto aos 7 anos de idade 
com a Viola d’Arco, quando iniciou os seus estudos com o professor Hugo Diogo no Conservatório de Aveiro Calouste Gulbenkian. Passados 13 
anos, em 2018, conclui a licenciatura na Universidade de Aveiro com a classificação máxima, sob a orientação do professor António Pereira. Neste 
momento, prossegue a sua formação no Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris na classe do professor David Gaillard e 
Nicolas Bône, sendo bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.



Inês Filipe, pianista portuguesa, natural de Aveiro, é vencedora de inúmeros prémios em concursos de piano Nacionais 
e Internacionais tais como Prémio Interpretação Frederico de Freitas, Paços Premium, Concursos de Piano do CMACG, Elisa Pedroso, 
Concurso Internacional Cidade do Fundão, destacando-se o “Prémio Antena2” do XVII SIPO Internacional Piano Festival, sob o olhar 
atento de um prestigiado painel de jurados que contou com a presença de Boris Berman, Luiz de Moura Castro, Josep Colom e Paul 
Badura-skoda.  

Apresenta-se regularmente em recitais como solista, contando já com performances em inúmeros países tais como 
Espanha, Inglaterra, França, Itália, Bélgica, Tailândia... Em Portugal actuou a solo na SIPO Internacional Piano Festival, num recital 
transmitido em direto para a Antena 2 (National Portuguese Radio); PianoPorto Festival, Nacional Museum of Music-Lisbon; Festivais 
de Outono’18; Ciclo “Hands on Piano 2018”; Dias de Música em Belém (CCB); Casa da Música- Porto “100 Pianistas para a Dona 
Helena”, Ciclo de Concertos de Coimbra’19; entre outros. Estreou-se como solista com a Orquestra Filarmonia das Beiras em 2018, 
interpretando o concerto de Ravel em Sol sob a direcção do maestro Ernest Schelle.

Apresenta uma grande versatilidade no que diz respeito à escolha e execução do repertório pianístico, incluindo obras em 
concerto que vão desde Bach até música contemporânea. O interesse pela música moderna e contemporânea portuguesa faz com que 
tenha desempenhado um papel ativo na divulgação da mesma, contando já com várias estreias de obras de compositores 
portugueses, destacando-se a parceria com o premiado compositor Gerson Batista. Inês Filipe integra vários projectos de música de 
câmara, com os quais se apresenta frequentemente em concerto. 

Ao longo do seu percurso artístico tem aprofundado os seus conhecimentos em Masterclasses de piano com os mais 
conceituados pianistas a nível mundial tais como Paul Badura-Skoda, Josep Colom, Constantin Sandu, Luiz de Moura Castro, Aquilles 
Delle Vigne, Jaime Mota, Paulo Oliveira, Fernando Rossano, Constantin Ionescu-Vovu,  Boris Berman, entre outros. Frequentou o 
Conservatório de Música de Aveiro, na classe da Professora Patrícia Sousa. Paralelamente aos estudos musicais frequentou o curso de 
Engenharia Civil na Universidade de Aveiro, terminando a licenciatura no ano 2014. Licenciou-se em Performance de piano, na classe 
do Professor Fausto Neves na Universidade de Aveiro (2017). Realizou (2017/2018) pós-graduação em performance de piano no 
Conservatori Superior Del Liceu Barcelona, na classe do pianista Josep Colom. Concluiu o Mestrado em Performance de piano no 
Conservatorio Stanislao Giacomantonio-Italy com a máxima classificação na classe do pianista Rodolfo Rubino.



Ângelo Santos, clarinetista, apresenta-se regularmente em público, tanto em recitais a solo como nas mais diversas 
formações. Mantém uma carreira de música de câmara bastante ativa, trabalhando nas mais diversas formações de música de câmara, 
colaborando tambémfrequentemente com diferentes orquestras tais como Orquestra Filarmónica Portuguesa, Orquestra Filarmonia 
das Beiras e Banda Sinfónica Portuguesa. Participou em inúmeros concursos nacionais e internacionais, de onde se destacam 
premiações no Concurso Internacional Terras de La Salette ou Concurso Sons do Cabral.

Ao longo dos anos tem vindo a aprofundar os seus estudos com inúmeros professores, entre eles Luís Carvalho, Sérgio 
Neves, Annelien van Wauwe, Nuno Silva, Nuno Pinto, António Saiote, Victor Pereira, Juan Ferrer, Venâncio Rius, António Salguero, Julia 
Heinen, Iva Barbosa, Manuel Hernandez, Horácio Ferreira, Arno Piters, Julien Hervé e Oliver Patey.

Ao longo da sua carreira tem trabalhado com os mais variados maestros tais como António Vassalo Lourenço, Luís 
Carvalho, André Granjo, Ernest Schell, Rafa Agulló, Fernado Marinho, Hugo Ribeiro, Luís Machado, José Eduardo Gomes, Alexandre 
Coelho, Alex Schillings e Osvaldo Ferreira.

Ângelo iniciou os seus estudos musicais com 10 anos. Ingressou no Centro de Cultura Musical, em 2012 na classe do 
professor André Silva. É licenciado em Música pela Universidade de Aveiro, na classe do professor Luís Carvalho, onde atualmente 
frequenta o 2° ano de Mestrado em Ensino da Música. Frequenta também o 1° ano de Mestrado em Performance no Conservatório 
Real de Haia, na classe da Professora Annelien van Wauwe.



Proposta de Programa

W. A. Mozart K.498 - Kegelstatt Trio

I. Andante

II. Menuetto, Trio

III. Rondo

Joly Braga Santos Op.62 - Aria a tre con 
Variazione

Max Bruch Op.83 - Acht Stücke

I. Andante

II. Allegro con moto

III. Andante con moto

VI. Nocturne, Andante con moto

VII. Allegro vivace, ma non troppo 

O programa apresentado propõe três obras primas do repertório para a formação de 
Clarinete, Viola e Piano. Os seus compositores abrangem nacionalidades e períodos 
musicais distintos, desde o início do século  XIX até à segunda metade do século XX, 
percorrendo a estética Clássica, Romântica até ao modernismo português. Durante a 

performance, tencionamos introduzir cada uma das obras ao público por meio de 
explicações breves e pela apresentação de factos fascinantes que tornarão a sua fruição 

uma experiência única e apaixonante. 
Esta performance tem uma duração aproximada de 60 minutos



Condições Gerais
Exigências Técnicas:

Piano de Cauda Acústico Afinado, 2 
estantes

Datas sugeridas: 

14 a 28 de Julho

Contacto:

+351 915 378 179 (Inês Filipe)

ines.matos.filipe@gmail.com

francisco.alcobia.lourenco@gmail.com
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