2019/2020 | TOUR - EletroRock | FS Box & Nani Teixeira
2018 | E-BOOK - Acordar dentro de um sonho | FS Box & SPA
2018 | TOUR - domingo às 5h. (p.m.) | FS Box & Nani Teixeira
2016 | SINGLE - P.D.I., feat. David Antunes | FS Box & Z@rgius
2015 | DISCO - Ao Vivo | FS Box & Z@rgius
2015/2017 | TOUR - Nós Somos 1 Só | FS Box
2013/2014 | TOUR - Olhos nos Olhos | FS Box
2013 | SINGLE - Íris do Teu Olhar | FS Box & Nani Teixeira
2013 | VIDEOCLIP - Olhos nos Olhos, Lábios nos Lábios | FS Box
2013 | DISCO - Íris | FS Box & Nani Teixeira
2013 | SINGLE - Olhos nos Olhos, Lábios nos Lábios | FS Box & Nani Teixeira
2012 | SINGLE - Segue o Caminho, feat. Rui Drumond | FS Box & Nani Teixeira
2012 | VIDEOCLIP - Não me deixes por aí | FS Box
2011 | TOUR - Terra, Água, Fogo e Ar... de Rock | FS Box & Nani Teixeira
2011 | DISCO - Terra, Água, Fogo e Ar... de Rock | FS Box & Nani Teixeira
2011 | SINGLE - Não me deixes por aí | FS Box & Nani Teixeira
2009 | LIVRO - Acordar dentro de um sonho | FS Box & Prefácio
2008 | TOUR - O Rock em Português | FS Box & PrimeTime
2005 | TOUR - 20 Anos, 20 Músicas | FS Box & Praça das Flores
2005 | DISCO - Geração OT - Gala Especial de Natal | BMG Portugal
2004 | TOUR - Impressão Digital | Praça das Flores
2003 | DISCO - Impressão Digital | BMG Portugal
2003 | CD SINGLE - Por tudo o que és | BMG Portugal
2003 | TOUR - Operação Triunfo | Getmusic, Academia de Artistas, Música no Coração, RTP, BMG Portugal
2003 | DISCO DUPLO - Operação Triunfo 1 - Fenómeno OT | BMG Portugal
2003 | DISCO - Operação Triunfo 1 - O Melhor dos Vencedores | BMG Portugal
2003 | DISCO DUPLO - Acreditar | BMG Portugal
2003 | 14 DISCOS - Operação Triunfo 1 - Galas OT | BMG Portugal
2002 | DISCO - FH5 - Contigo | Editora Musikal
2001 | SINGLE - 5 Sentidos - Viajar no Infinito | Editora Cormusical

BIOGRAFIA

Filipe Santos, nasceu em Torres Novas, Santarém, Portugal, no dia 08 de dezembro de 1979. É
um compositor e cantor português.
Foi pela mão do seu pai que chegou à Associação Filarmónica e Cultural do Entroncamento com
apenas 6 anos. Ao mesmo tempo que aprendia a ler e a escrever, Filipe iniciou os seus estudos
de piano. A sua primeira audição foi aos 8 anos, na mesma altura em que integrou a Banda dessa
mesma Associação, onde tocou trompete nos 10 anos seguintes.
Durante a adolescência e, a par da formação clássica, começou a interessar-se pelo rock’n’roll,
e de um modo geral, pela música popular americana e inglesa, que ouvia em casa em discos de
vinyl por influência dos seus pais. É por esta altura que descobre a guitarra e aprende a tocar esse
instrumento sozinho. Xutos & Pontapés, The Ramones, U2, Johnny Cash, Elvis Presley, Led
Zeppelin, são algumas das suas influências.
Aos 16 chegou a duas semi-finais de concursos de novos valores no programa “Big Show Sic”.
Com 17 anos, interpreta o músico italiano Nek com o tema “Laura non t´cè”, no programa da
estação televisiva SIC “Chuva de Estrelas”, chegando à semi-final.
Grava o primeiro single “Viajar no Infinito”. Este projeto levou-o a pisar os palcos das maiores
discotecas portuguesas, percorrendo também todos os programas de televisão da época, tais
como, Top Mais (RTP), Noites Marcianas (SIC), Praça da Alegria (RTP), entre muitos outros.
Em fevereiro de 2003, Filipe Santos embarca num grande sonho ao ser escolhido, entre 7000
candidatos para integrar o grupo de 16 concorrentes do programa televisivo do ano em Portugal
“Operação Triunfo” da RTP. Destaca-se como uma grande revelação deste programa e atinge a
final, percorrendo então Portugal e alguns países europeus e africanos, com uma tournée com
mais de 40 concertos onde demonstra o seu grande talento.
Neste ano integra o Duplo Disco “Acreditar” que em menos de 24 horas de estar à venda em
Portugal, alcançou o galardão de platina, vendendo mais de 40.000 exemplares. Galardão
atribuído pela AFP - Associação Fonográfica Portuguesa.
Na sequência deste percurso e após a “Operação Triunfo” assinou contrato com a Editora
Multinacional BMG a qual lhe endereça o convite a gravar o seu álbum de estreia “I.D. –
Impressão Digital” (BMG 2003), um trabalho fundamentado no rock e cantado em português, com
temas todos eles compostos pelo próprio Filipe e produzido por José da Ponte.
Acompanhado por músicos de relevo nacional faz-se à estrada com a tournée “Impressão Digital”
em 2004, onde demonstra as suas potencialidades de compositor, de cantor e de músico através
das suas arrebatadas prestações ao vivo, onde vibra e transmite toda a garra e energia latentes
na sua enorme alma.
Em 2004, Filipe Santos e os seus companheiros do Programa televisivo “Operação Triunfo”
ganham o Globo de Ouro. Prémio da SIC-Caras, atribuído ao melhor programa de entretenimento,
recebido e levantado por Catarina Furtado.

A convite do IPJ - Instituto Português da Juventude, tornou-se embaixador da Campanha Nacional
“Condutor 100% Cool”, levantando a bandeira dessa Campanha contra o excesso de consumo de
álcool em jovens condutores. Campanha com a qual percorreu com a sua música os liceus do
distrito de Santarém.
Com o selo da Editora Prefácio, Filipe editou o Livro "Acordar dentro de um sonho" (2009), que
conta com o prefácio escrito por Catarina Furtado. Trata-se de um diário de memórias escritas na
primeira pessoa, onde Filipe conta histórias dos bastidores da Operação Triunfo (RTP1).
2008 está marcado com a tournée “O Rock em Português”, terminando esse ano no palco do
Teatro Tivoli em Lisboa, abraçando a Campanha Nacional da CIG - Comissão para a Cidadania e
a Igualdade de Género, Presidência do Conselho de Ministros, “Amor Verdadeiro”, tornando-se
embaixador da mesma e, com a qual, percorreu em 2009 os principais palcos das capitais de
distrito portuguesas com a mensagem da “Não Violência no Namoro”.
Em 2010, a convite da CIMT - Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Filipe Santos abraça a
Campanha Mundial da Comissão Europeia, “Ano Europeu do Combate à Pobreza e à Exclusão
Social”, da qual foi embaixador percorrendo os palcos nacionais com a sua banda.
Em 2011, lançou no mercado discográfico o disco, “Terra, Água, Fogo e Ar... de Rock”, produzido
por Nani Teixeira, contando com a colaboração de Ernesto Leite.
Em 2013, Filipe Santos divulga o disco “ÍRIS”, onde comemora 10 anos de carreira.
Durante os anos 2013 e 2014, Filipe Santos apresentou o seu espetáculo “Olhos nos Olhos”, com
o qual participou em agosto de 2014 no Festival Internacional de Mosteiros, na Ilha do Fogo em
Cabo Verde, tornando-se histórica esta atuação, por ter sido a 1ª vez que subiu ao palco deste
Festival um projeto rock.
Em dezembro de 2014, Filipe Santos foi convidado a ser Padrinho do “Grupo da Diferença” com o
qual colaborou com um espetáculo no âmbito do Dia Internacional da Pessoa Portadora de
Deficiência, onde se realizaram diversas ações em prol da pessoa portadora de deficiência,
pugnando para que os seus utentes tenham direito a um tratamento (uma vida) assente na
igualdade de oportunidades de direitos e à sua consequente inclusão.
Em 2015, Filipe Santos divulga o seu 1º disco online, de download gratuito, intitulado “AO VIVO”.
Este é um registo que engloba músicas dos discos anteriores, nas versões dos espetáculos “I.D. Impressão Digital" (2004), "O Rock em Português" (2008), Terra, Água, Fogo e Ar...de Rock"
(2011) e "Olhos nos Olhos” (2014). Depois de terem sido gravados todos os espetáculos da Tour
"Olhos nos Olhos” de 2013 e 2014, foram escolhidas 10 músicas para a edição desta obra.
Em 2015 e 2016, Filipe Santos apresentou o seu espetáculo “Nós Somos 1 Só”.
Em 2018, Filipe apresenta o seu mais recente concerto: "Filipe Santos, domingo às 5h (pm)". Um
espetáculo acústico e intimista, que serve de "ponte" entre o passado e aquilo que será o futuro da
sua música.
Este ano fica igualmente marcado pelo Upload de toda a sua discografia nas mais diversas lojas
de compra e venda de música online, assim como, a celebração de contrato com a SPA Sociedade Portuguesa de Autores, relançando, desta vez em E-Book, a obra escrita "Acordar
dentro de um sonho", anteriormente lançada em livro físico.
Em 2019, Filipe Santos foi convidado a cantar as suas músicas acompanhado pela fantástica
Banda Sinfónica da PSP, com quem partilhou alguns palcos.
Ainda neste ano apresentou o seu mais recente espetáculo ao vivo “EletroRock”, com o qual
participou, entre outros, no Festival Internacional SteamPunk (Festival Vapor), no Museu Nacional
Ferroviário do Entroncamento.
Nos seus estudos cruzou-se com o Ciclo Preparatório Dr. Ruy d´Andrade, Escola Secundária e
Escola Profissional Fernave no Entroncamento, Escola Superior de Educação de Leiria e de
Torres Novas.

