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Biografia:  
Philippe Trovão é licenciado em Saxofone pela Escola Superior de Música de Lisboa e realizou o Mestrado 
em Ensino da Música na mesma universidade.  

Participou em diversos masterclass com diversos músicos do panorama nacional e internacional como 
Alberto Roque, José Massarrão, Claude Delangle, Jean Yves Fourmeau, Nicolas Proust, Lars Mlekusch e 
James Houlik.  
Participou em workshops de improvisação e Sound Painting com François Choiselat (vibrafone, 
improvisação, Lisbon Soundpainting Orchestra), Javier Liébana Castillo e Lê Quan Ninh, e em workshops de 
jazz com artistas como Paulo Gaspar, Jeffery Davis e Hugo Trindade.  

Conta com vários prémios em concursos de saxofone, FISP 2005 – 2o lugar na categoria infantil, FISP 2007 
– 3o lugar na categoria juvenil e FISP 2009 – 3o lugar na categoria junior e 2o lugar Ae excuo na 
“International Music Competition” em Chieri, Itália, onde tocou a solo com a “Orchestra Sinfonieta” de 
Chieri, Itália, sob direcção do maestro Maurizzio Rigetti. Também se apresentou como solista com a 
Camerata de Sopros Silva Dionísio e com a Orquestra Sinfónica da Escola Superior de Música de Lisboa.  

Esteve envolvido em vários projectos multidisciplinares, entre eles o bailado “Dance bailarina, dance”, com 
a Companhia Nacional de Bailado, o espectáculo “As Artes no Panteão: Ecos de um Meta-Tempo”, uma 
colaboração da Escola Superior de Música, Escola Superior de Dança e Escola Superior de Teatro e Cinema, 
a peça de teatro “Medeia”, uma colaboração entre o Laboratório de Música Mista da ESML e a Escola 
Superior de Teatro e Cinema e a peça ODISSEIA, com Teresa Sobral e José Raposo, onde trabalhou como 
sonoplasta. 

Actualmente o seu trabalho passa pelo interpretação de obras para saxofone e dispositivo electroacústico, por 
improvisação, estudo de síntese sonora e composição. Está a desenvolver vários projectos envolvendo 
saxofone e electrónica (processamento de som em tempo real), é membro fundador dos “Forma Perdida”, 
duo de “word music” de saxofone e guitarra e do projecto ROOM #315, música experimental. É também 
presença regular em concertos de música improvisada e trabalha para a difusão de obras de compositores 
como Jorge Peixinho, Jean-Claude Risset e Horacio Vaggione fazendo recitais em vários auditórios do país. 

Lecciona no Conservatório Regional Silva Marques, em Alhandra, no Conservatório de Música e Artes do 
Centro e no Conservatório de Santarém.


