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Léo Belthoise violino
Teresa Valente Pereira violoncelo
Bruno Belthoise piano

Luiz Costa
Trio para piano, violino e violoncelo op. 15, em Dó menor 
(c.1937; c.18min)

1. Allegro con fuoco 
2. Adagio
3. Scherzo 
4. Allegro assai

Alexandre Delgado
Trio com piano “Camoniano” (2017; c.10min; estreia mundial)

1. Calmo
2. Agitato
3. Lento

Robert Schumann
Trio com piano n.º 1 em Ré menor, op. 63 (1847; c.30min)

1.  Mit Energie und Leidenschaft 
(Com energia e paixão)

2.  Lebhaft, doch nicht zu rasch  
(Animado, mas não demasiadamente rápido)

3.  Langsam, mit inniger Empfindung – 
(Lento, com um sentimento íntimo)

4. Mit Feuer (Com fogo) 

Em 2012, o Performa Ensemble encomendou ‑me uma obra que 
fizesse uma ponte entre a música erudita e o fado. Não sentindo 
grande empatia com o fado, decidi compor um ciclo para voz e trio 
com piano baseado nos três sonetos de Camões que Alain Oulman 
musicou para Amália Rodrigues: Com que voz, Erros meus e Memó‑
ria do meu bem. O resultado foi um Tríptico Camoniano que oscila 
entre as alusões quinhentistas, a música de câmara e, apesar de 
tudo, alguma coisa do fado.

Respondendo à solicitação do Trio Pangea de que compusesse 
uma obra para eles, em 2017 decidi fazer uma nova versão desse Tríp‑
tico e reformulei a parte instrumental de modo a poder ser igualmente 
interpretada sem voz. O resultado é este Trio com piano (Camoniano), 
dedicado ao Trio Pangea.

ALEXANDRE DELGADO

Sonetos de Luís de Camões
1.
Com que voz chorarei meu triste fado,
que em tão dura prisão me sepultou,
que mor não seja a dor que me deixou
o tempo, de meu bem desenganado?

Mas chorar não se estima neste estado,
onde suspirar nunca aproveitou;
triste quero viver, pois se mudou
em tristeza a alegria do passado.

Assim a vida passo descontente,
ao som nesta prisão do grilhão duro
que lastima o pé que o sofre e sente!

De tanto mal a causa é amor puro,
devido a quem de mim tenho ausente
por quem a vida, e bens dela, aventuro.

2.
Erros meus, má Fortuna, Amor ardente
Em minha perdição se conjuraram:
Os erros e a Fortuna sobejaram;
Que para mim bastava Amor somente.

Tudo passei; mas tenho tão presente
A dor grande dor das coisas que passaram,
Que as frequências suas me ensinaram
A não querer já nunca ser contente.

Errei todo o discurso de meus anos;
Dei causa a que a Fortuna castigasse
As minhas mal fundadas esperanças.

De Amor não vi senão breves enganos.
Oh quem tanto pudesse, que fartasse
Este meu duro Génio de vinganças!

3.
Memória de meu bem, cortado em flores
por ordem de meus tristes e maus Fados,
deixai ‑me descansar com meus cuidados
nesta inquietação de meus amores.

Basta ‑me o mal presente e os temores
dos sucessos, que espero, infortunados;
sem que venham, de novo, bens passados
afrontar meu repouso com suas dores.

Perdi numa hora quanto em termos
tão vagarosos e largos alcancei;
deixai ‑me, pois, lembranças desta glória.

Cumpre acabe a vida nestes ermos,
que neles com meu mal acabarei
mil vidas não, uma só, dura memória!



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Luiz Costa (Barcelos, 1879 – Porto, 1960) é uma das figuras de relevo 
da música portuguesa da primeira metade do séc. XX. Formou ‑
‑se na Alemanha com José Vianna da Motta, Bernhard Stavenha‑
gen, Conrad Ansorge e Ferrucio Busoni, todos herdeiros da escola 
pianística de Liszt. De regresso ao Porto, desenvolveu uma activi‑
dade notável como pianista, professor e director do Conservatório 
de Música do Porto, e como director artístico do Orpheon Portuense 
– sociedade de concertos fundada pelo seu sogro, Bernardo Moreira 
de Sá, que, na opinião de Fernando Lopes  ‑Graça, se viria a tornar 
uma das “mais fecundas obras de cultura musical verificadas 
no país”. Como compositor, a sua linguagem musical é fortemente 
inspirada pela quietude e pelo bucolismo das paisagens de S. Pedro 
de Fralães, a aldeia do concelho de Barcelos onde nasceu, com 
fortes influências estéticas do impressionismo e do neoclassissismo.

O Trio op. 15 foi estreado a 10 de Janeiro de 1938, no Palácio de 
Cristal, pelas duas filhas do compositor – a pianista Helena Moreira 
de Sá e Costa e a violoncelista Madalena Moreira de Sá e Costa – e 
pela violinista Leonor Alves de Sousa. No manuscrito, o Scherzo é o 
único andamento que está datado: 5 de Outubro de 1937. Podemos 
presumir, portanto, que a obra teria sido escrita na década de 30, 
mais concretamente antes de Janeiro de 1938.

O primeiro andamento está organizado estruturalmente na 
forma  ‑sonata com dois temas contrastantes: o primeiro, enérgico e 
incisivo, é lançado em uníssono pelas cordas; o segundo, doce e lírico, 
é cantado pelo violoncelo. Diametralmente oposto no carácter, o 
belíssimo Adagio prima pela serenidade e quietude. Escrito na forma 
A‑B‑A, o Scherzo apresenta uma leveza e uma vivacidade contagian‑
tes que deixam entrever, no entanto, alguma inquietude demonstrada 
pelas tercinas no piano. A secção central contrasta pela melodia 
cantabile do violino e do violoncelo sustentada pelos acordes arpe‑
jados do piano. O Allegro assai com que termina a obra oscila entre 
um primeiro tema agitado e nervoso e um segundo grazioso.

ANA MARIA LIBERAL

Nos seus primeiros anos de actividade criativa, a música de câmara 
não foi um dos meios de expressão eleitos de Robert Schumann 
(Zwickau, 1810 – Endenich, 1856). Depois da década de 1830 ‑39 
inteiramente dedicada ao piano, para o qual escreveu muitas das 
páginas mais significativas do Romantismo, o compositor alemão 
voltou ‑se em 1840 para o Lied, tendo assinado nesse mesmo 
ano vários ciclos de canções que se tornaram essenciais no seu 
catálogo. É então que começa a expandir as possibilidades de 
formato, iniciando a década seguinte com a escrita de duas sinfo‑
nias e partindo finalmente para a exploração do quarteto de cordas, 
com três obras escritas em 1842, o mesmo ano em que escreveu 
o Quinteto com piano op. 44 e o Quarteto com piano op. 47. O 
interesse pela música para cordas datava pelo menos de 1838, 
quando escreveu uma crítica em que revelava o que esperava da 
música contemporânea para o clássico quarteto de cordas: que 
lhe proporcionasse, como ouvinte, “raras experiências espirituais”, 
que contivesse “profundidade poética” e revelasse “inovação nos 
detalhes bem como no todo”. É este o desígnio também da música 
de câmara que Schumann cria nos anos seguintes. Em meados 
da década de 40 aprofundou o estudo do contraponto de Bach, 
o que teve um forte efeito nas técnicas abordadas ao escrever os 
Trios com piano op. 63 e op. 80, em 1847, mas mais explicitamente, 

até, em obras como as Quatro Fugas para piano (op. 72) ou as Seis 
Fugas sobre o nome de BACH (op. 60), para órgão.

À escolha da tonalidade de Ré menor para o primeiro destes 
trios não será alheio o Trio de Mendelssohn, op. 49, de 1839. Schu‑
mann considerou ‑o na época uma obra ‑prima, “o trio mais brilhante 
dos nossos dias”. Outro importante estímulo foi protagonizado pela 
própria mulher do compositor, a pianista Clara Wieck Schumann, 
que em 1846 escrevera o seu Trio em Sol menor obtendo grande 
aceitação da crítica. No que respeita aos Trios de Robert Schu‑
mann, o tratamento contrapontístico do material tornou estas 
obras realmente inovadoras no contexto da música de câmara de 
então. Sobre o Trio op. 63, escreveu Clara a Robert Schumann, a 
13 de Setembro de 1847: “Soa como sendo composto por alguém 
de quem há ainda muito a esperar; é muito forte e cheio de ener‑
gia juvenil, e ao mesmo tempo trabalhado com grande mestria.” 

FERNANDO PIRES DE LIMA

Trio Pangea

Léo Belthoise é um músico curioso e apaixonado. Estudou em 
França com Christophe Bianco e posteriormente na Musik Akade‑
mie Basel, onde actualmente conclui o mestrado em interpretação 
sob a orientação de Raphaël Oleg e Rainer Schmidt. Convidado 
regularmente pelos mais prestigiantes festivais e academias 
mundiais, toca em diversos grupos de música de câmara ao lado 
de músicos como Bruno Pasquier, Christophe Giovaninetti, Alexan‑
dre Gasparov, Reiko Hozu, Sophie Deshayes, Florian Lauridon e 
Alain Damiens. Interessado particularmente no repertório moderno 
e contemporâneo, gravou Pierrot Lunaire de Schoenberg para a 
etiqueta Labex Art H2H. Está a preparar um disco dedicado a obras 
de Philippe Hersant para a etiqueta Sheva Collection. 

Teresa Valente Pereira recebeu vários prémios e distinções, 
nacionais e internacionais. Laureada do Prémio Jovens Músicos, do 
Concurso de Interpretação do Estoril e do Concurso Internacional 
“Júlio Cardona”, entre outros, tem ‑se apresentado como solista junto 
das mais relevantes orquestras nacionais e espanholas em algumas 
das mais importantes salas e festivais, também como integrante de 
grupos de música de câmara. Realizou a primeira gravação mundial 
da Sonata de Armando José Fernandes e grava regularmente para a 
RTP/Antena 2. É violoncelo solista da Orquestra Sinfónica de Bilbau, 
desenvolvendo paralelamente uma intensa actividade artística, 
nomeadamente com o Trio Pangea, do qual é membro fundador.

Bruno Belthoise é laureado da Fondation Laurent ‑Vibert, 
recebeu o Prémio da Fondation de France em 1988 e foi Révéla‑
tion Classique ADAMI em 1997. Solista e membro fundador do Trio 
Pangea, é regularmente convidado para participar em festivais inter‑
nacionais. A sua discografia inclui uma vintena de CD e é ilustra‑
tiva de um sólido percurso criativo. Na radiodifusão, participou em 
programas da France ‑Musique (Paris), da Saarländischer Rund‑
funk (Sarebrücken) e da RTP/Antena 2 (Lisboa). Produziu diversos 
concertos narrados para o público jovem e gravou vários álbuns para 
a etiqueta Frémeaux & Associés. Divulgador da música portuguesa, 
realiza numerosos recitais e conferências pelo mundo. O seu traba‑
lho é apoiado por instituições como Fundação Gulbenkian, Insti‑
tuto Camões, Fundação GDA, Ministério da Cultura e RTP/Antena 2.


