
Breve Nota Descritiva 

Inês Alves iniciou os seus estudos musicais em 2009 no Conservatório de Música Choral 

Phydellius de Torres Novas, orientada pelo professor Miguel de Figueiredo Gomes. Licenciou-se 

em performance tornou-se mestre em ensino de música pela Universidade de Aveiro, sob 

orientação violinística do professor Roberto Valdés. Desde 2021, estuda na Fondazione 

Accademia Perosi (Itália) com o professor Pavel Berman. 

De forma a enriquecer a sua formação, frequenta regularmente masterclasses com diversos 

professores de renome internacional e participa em concursos e provas, tendo obtido vários 

prémios e distinções. 

Para além de ter feito parte de várias orquestras jovens, integrou a Orquestra Filarmonia das 

Beiras e a  Orquestra de Câmara Portuguesa enquanto reforço convidado. Atualmente, faz parte 
da Orquestra Alma Mater, dirigida pelo maestro João Branco. 

 

Currículo 

Inês Fernandes Alves iniciou os estudos musicais oficiais no ano escolar de 2009/2010 no 

Conservatório de Música Choral Phydellius de Torres Novas, orientada pelo professor Miguel de 

Figueiredo Gomes. Como preparação para o ensino artístico especializado, frequentou aulas de 

iniciação com a professora Vira Korinna na Associação Filarmónica do Entroncamento e com o 

professor João Mendes no Canto Firme em Tomar. Atualmente, é licenciada em performance e 

mestre em ensino de música pela Universidade de Aveiro, onde recebeu orientação violinística 

do professor Roberto Valdés. 

Desde 2011 participa em várias masterclasses com professores como Roberto Valdés, Koosie Van 

Haenringen, Rodion Zameruev, Yuri Zhislin, Christoph Poppen, Tatiana Samouil, Eva Bindere e 

Pavel Berman. Fez parte da Orquestra Nacional de Jovens e da Jovem Orquestra Portuguesa onde 

tocou em salas como Centro Cultural de Belém em Lisboa, Grande Auditório da Fundação 

Gulbenkian em Lisboa, Casa da Música no Porto, Konzerthaus em Berlim, Kongress Palais em 

Kassel e Romanian Atheneum em Bucareste. Já em 2022, foi aceite na Orchestre National des 

Jeunes du Luxembourg. Para além de orquestras de jovens, integrou como reforço convidado na 

Orquestra Filarmonia das Beiras, na Orquestra de Câmara Portuguesa e faz regularmente parte da 

Orquestra Alma Mater, dirigida pelo maestro João Branco. 

Recebeu várias distinções, tais como o 1º lugar no concurso ”Corina Ferreira” em 2010, foi 

selecionada para tocar no Centro Cultural de Belém em “Escolas em Palco nos Dias da Música 

em Belém” para representar a sua escola de música em 2011, ganhou o 2º prémio no concurso 
“Marília Rocha” em 2011, foi selecionada para tocar nos concertos do festival “International 

Music Mastercourses” em Cividale del Friuli integrando um quinteto de cordas com piano 

composto por músicos de renome internacional (Misia Sebastianini, Vladimir Mendelssohn, 

Thomas Carroll e Natacha Kudritskaya) em 2020, foi selecionada para tocar enquanto solista de 

uma d’ “As Quatro Estações” de Vivaldi nos “Festivais de Outono 2021” em Aveiro e foi aceite 

para participar no “VII Concurso Internacional de Música Agustín Aponte” em 2022. 

Desde 2021, estuda na Fondazione Accademia Perosi (Itália) com o professor Pavel Berman, 

frequentando o Curso Académico de Preparação Musical Avançada para Pós-graduados. 


