
Luís FiLipe sá, piano

É diplomado com o Curso Superior de Piano pelo Conservatório de Música do Porto, 
na classe da professora Maria Teresa Xavier. Trabalhou Música de Câmara nas classes 
da violoncelista Madalena Moreira de Sá e Costa e do violinista Alberto Gaio Lima.
Foi discípulo de Helena Moreira de Sá e Costa, com a qual desenvolveu e aprofundou 
os seus estudos de piano ao longo de muitos anos. Trabalhou igualmente com 
Monique Deschaussées, em Barcelona e Paris, e com Nelly Ben-Or, em Londres.
Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.
Frequentou Cursos de Interpretação com Joseph Paleniceck, Aldo Ciccolini, Helena 
Sá e Costa, Luís de Moura Castro e Monique Deschaussées, entre outros.
É premiado em diversos concursos nacionais.
Desenvolveu uma vasta actividade no âmbito da Ópera e da Música Coral Sinfónica, 
em estreita colaboração com o Círculo Portuense de Ópera, como pianista, maestro 
titular do coro e maestro assistente do Maestro Manuel Ivo Cruz. Foi membro do 
Conselho Artístico desta instituição. Ainda nesta Área, foi responsável pela direcção 
musical e acompanhamento de vários Cursos e Concursos nacionais e internacionais.
Orientou Cursos de Interpretação (piano), de Leitura à 1ª vista e Masterclasses 
- em Portugal e Espanha. Foi membro de júri em diversos concursos nacionais e 
internacionais de piano.
Participou em concertos em Portugal e no estrangeiro - recitais a solo, solista com 
orquestra, e em diversificados agrupamentos de Música de Câmara. Gravou vários 
programas para a RTP e RDP. Sob a direcção dos Maestros Gunther Arglebe, Omri 
Hadari, Gintaras Rinkevicius e Muhai Tang, foi solista com as Orquestras Sinfónica e 
Nacional do Porto. Participou igualmente em concertos com os Maestros Ivo Cruz, 
Borges Coelho, Mário Mateus e Osvaldo Ferreira.
Desde há quase três décadas que colabora assiduamente, como pianista convidado, 
com a Orquestra do Porto, actualmente designada Orquestra Sinfónica do Porto - 
Casa da Música, com a qual desenvolve com regularidade um intenso trabalho.
Exerceu funções docentes no Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de 
Braga, no Conservatório de Gaia e nas Academias de Música de Viana do Castelo e 
Matosinhos.
Desde 1990 lecciona a disciplina de Piano na Escola Superior de Música e Artes 
do Espectáculo do Instituto Politécnico do Porto, ESMAE - IPP, onde igualmente 
exerceu, de 1997 a 2002, funções de Subdirector e de Director. Actualmente, para 
além da disciplina de Piano, lecciona as disciplinas de Acompanhamento, Leitura e 
Transposição e Música de Câmara.

Nome
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Telefone                                                             Email

Nº Contribuinte do Aluno

Morada do Aluno

Pagamento via transferência bancária, NIB:  0007 0000 00143937525 23. Solicitamos o envio do comprovativo 

para o seguinte email: geral@emnsc.pt mencionando o nome do aluno e o nome do titular da conta. 

Programa a apresentar:

   Assinatura do  aluno ou Encarregado de Educação

   Assinatura do Professor

   Data

Masterclass de Piano

Horário Das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30, nos três dias.
Prazo das inscrições 17 a 21 de Fevereiro.

Preços Alunos internos €60 | Ouvintes externos €20
(Número limite de alunos - 13)

Dia 28 de Março, pelas 19h00 Entrega de diplomas.

Ao realizar a inscrição nesta atividade, autorizo a captação de imagens gerais e vídeos do evento para 
publicação nos meios sociais da EMNSC, as imagens nunca serão individuais.




