
1 ABR’22   21h00 AULA
MAGNA

LAURENT 
FILIPE

“A VERDADE DAS CANÇÕES”

Com a participação especial 
de Felipe Fontenelle
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Bilhetes à venda na Ticketline. 
A receita angariada reverte para a campanha 
“Cáritas Ajuda Ucrânia”

ApoioOrganização Parceiros



LAURENT FILIPE   
1 ABR . 21h00 . 75 min

“A verdade das canções”
 

No dia das “mentiras” Laurent Filipe apresenta um reportório original, constituído por alguns dos 
seus temas instrumentais e vocais favoritos,  naquele que é também um tributo aos seus ídolos 
inspiradores e uma reflexão sobre os tempos presentes, no regresso aos palcos, onde “nem tudo 
é mentira”.

Felipe Fontenelle é a revelação da nova geração da MPB.  O seu mais recente single “Deus 
Também Sorri” é um trabalho recheado de surpresas, onde não faltam ecos do seu percurso de 
vida entre o Brasil, Macau, Miami e Portugal. 

A “Electric Song Band” percorreu alguns dos palcos mais importantes, tendo sido unanimemente 
aclamada pela crítica.

Formação: Laurent Filipe trompete e voz

Mário Delgado guitarras

Rodrigo Gonçalves piano e piano elétrico

Massimo Cavalli contrabaixo e baixo elétrico

Alexandre Frazão bateria e percussão



Felipe Fontenelle 

O mais recente trabalho de Fontenelle, tem como música de 
apresentação o single “Deus Também Sorri”.
Num trabalho recheado de surpresas não faltam detalhes com 
ecos do seu percurso de vida entre o Brasil, Macau, Miami e 
Portugal.
“Deus Também Sorri”, é um original de Felipe Fontenelle 
com letra de António Ladeira e produzido no Rio de Janeiro 
por Luiz Claudio Ramos, músico, produtor e arranjador que 
acompanha Chico Buarque há mais de quarenta anos.
Gravado com a velha guarda do Samba e da Bossa Nova, traz-
nos um cheiro moderno de outros tempos.
Essa também foi a inspiração para o videoclip de 
apresentação de “Deus Também Sorri”, realizado por Pedro 
Varela (Os Filhos do Rock, A Canção de Lisboa, O Pátio das 
Cantigas e Esperança).
“M de Memória”, o álbum de onde é extraído o single de 
apresentação, leva-nos a uma viagem ao passado entre 
memórias de infância de Fontenelle, os vinis dos seus pais no 
apartamento da Paulista em São Paulo e os textos de autores 
que marcaram a literatura portuguesa, entre eles um preferido, 
Fernando Pessoa, que dá corpo a 5 músicas originais. “M de 
Memória” é um disco melodioso e cheio de emoções com a 
chancela da Smooth FM.

Laurent Filipe

Músico, produtor, ator ocasional, realizador e gestor de projetos, Laurent Filipe nasceu em 1962. 
Licenciou-se pela Universidade de Kansas, Belas Artes (EUA) e obteve uma pós-graduação em Composição 
para Cinema pela Universidade Berklee (EUA).   
A par de uma extensa obra multiplica-se por diversos projetos da sua criação e gestão.
É conhecido do grande público pela sua presença nos ecrãs.
Ganhou vários prémios em Portugal e no estrangeiro.
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ulisboa.pt/musicanauniversidade


