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João Costa 
Ferreira piano
José Vianna da Motta
Pensée Poétique, Rêverie, op. 36 (1880)

Duas valsas (1878)
– Amor Filial, op. 16
– Volúvel, op. 19

Polaca, op. 37 (1880)

Três Romances sem Palavras, op. 51 (1882)
1. Meditação
2. O Crepúsculo
3. Lamentação

Elegia, op. 45 (1883)

Les Inondations de Murcie, Scène caractéristique op. 28 (1881)

Fantasiestück, op. 2 (c.1884 ‑1887)

1ª Rapsódia portuguesa, “Fados” (c.1891)

Recital em homenagem a Vianna da Motta
por ocasião dos 150 anos do seu nascimento

Infância, adolescência e juventude

Embora predominante no Portugal do século XIX, o italianismo 
musical não exerceu influência sobre a criação artística de José 
Vianna da Motta (1868 ‑1948). Entre 1875 e 1882, então aluno do 
Conservatório Real de Lisboa, Vianna da Motta dedicou ‑se à 
composição de peças de salão destinadas à dança (como as valsas 
e a Polaca), de peças inspiradas no estilo dos nocturnos de Chopin 
(como a Pensée Poétique, a Elegia e, de certa forma, também os 
Três Romances sem Palavras) e de peças descritivas carregadas 
de dramatismo lisztiano (como Les Inondations de Murcie). Estas 
composições de infância, correspondentes à primeira fase criativa 
de Vianna da Motta, são provavelmente o melhor testemunho do 
carácter prodigioso da criança, dotada de um conhecimento acen‑
tuado de harmonia, das formas e géneros musicais assim como de 
uma invulgar capacidade de executar trechos virtuosos no piano. 
Estes talentos valeram ‑lhe o apoio financeiro do Rei consorte D. 
Fernando II e da sua esposa, a Condessa de Edla, para prosseguir, 
em 1882, os estudos de piano e composição em Berlim, no então 
recém ‑fundado Conservatório Scharwenka.

A segunda fase criativa de Vianna da Motta, relativa às obras que 
compôs em Berlim sensivelmente entre 1884 e 1890, inicia ‑se com 
a composição de um conjunto de obras onde se inclui a Fantasie‑
stück, op. 2. Com claros traços schumanianos – embora Schumann 
não fosse dos seus compositores predilectos –, a Fantasiestück 
é talvez a obra para piano de Vianna da Motta mais representa‑
tiva do romantismo germânico preponderante na Europa do século 
XIX. Sabe ‑se, através dos seus diários, que a apresentou nas aulas 
de Carl Schaeffer, de Xaver Scharwenka e de Philipp Scharwenka. 
Sabe ‑se ainda, através dos apontamentos de August Göllerich, que 
teve o raro privilégio de a tocar para Liszt quando de um estágio de 
piano em Weimar, no Verão de 1885. É provavelmente sob a influên‑
cia dos seus mentores que Vianna da Motta corrige ocasionalmente 
a sua Fantasiestück, até 1887, o ano da sua publicação na editora 
Steyl & Thomas, tendo a obra sido assim submetida a um longo 
processo de maturação.
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Nos anos que se seguem ao Ultimato Britânico de 1890, as elites 
portuguesas atravessam um período marcado por um sentimento 
patriótico que invade a criação artística nacional. É neste contexto 
que nasce a 1ª Rapsódia Portuguesa para piano e a primeira das 
Cinco Rapsódias Portuguesas, marcando assim o início da terceira 
e última fase criativa de Vianna da Motta. O recurso à música tradi‑
cional portuguesa característico desta fase, muito semelhante ao 
processo criativo que inspirou Liszt nas suas Rapsódias Húnga‑
ras e muito em voga na Europa e na Rússia das últimas décadas do 
século XIX, desencadeou uma revolução na estética musical da 
obra de Vianna da Motta e fez dele um dos pioneiros da chamada 
música nacionalista portuguesa. Inspirada em fados, a 1ª Rapsó‑
dia Portuguesa é provavelmente a mais longa e virtuosa obra para 
piano do compositor. Devido à boa recepção por parte do público 
ou à vontade de levar além ‑fronteiras a expressão da alma nacio‑
nal portuguesa, esta foi a composição de Vianna da Motta que o 
próprio mais vezes tocou nos seus concertos.

JOÃO COSTA FERREIRA

João Costa Ferreira piano

João Costa Ferreira é um pianista português detentor do presti‑
giado Diplôme Supérieur d’Exécution da École Normale de Musique 
de Paris/Alfred Cortot, instituição onde estudou com Marian Rybi‑
cki e Guigla Katsarava. É também investigador, titular de uma Licen‑
ciatura e de um Mestrado de Investigação em Música e Musicologia 
pela Universidade de Paris ‑Sorbonne, instituição onde leccionou 
enquanto tutor. Bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecno‑
logia (FCT), prossegue actualmente os seus trabalhos de investi‑
gação em Doutoramento nessa universidade sob a direcção da 
musicóloga e filósofa Danielle Cohen ‑Levinas, estudando, nomea‑
damente, a escrita, a técnica e a interpretação pianística na obra 
de José Vianna da Motta.

João Costa Ferreira é artista da AvA Musical Editions, editora 
musical portuguesa com a qual colabora desde o ano de 2014 na 
revisão e prefaciação de obras de José Vianna da Motta. Da sua 
discografia constam a participação no CD Lisboa ‑Paris de Bruno 
Belthoise & Ensembles com obras de António Victorino D’Almeida, 
José Vianna da Motta e Edward Luiz Ayres d’Abreu; e o CD Viana 
da Mota: Piano Works lançado pela editora Grand Piano (do grupo 
Naxos). O seu trabalho tem merecido elogios de várias personali‑
dades, sendo de destacar os comentários do musicólogo Rui Vieira 
Nery ao CD Viana da Mota: Piano Works: “A João Costa Ferreira se 
ficam a dever a edição moderna rigorosa destas obras e este magní‑
fico (e em alguns casos pioneiro) registo fonográfico, permitindo, 
simultaneamente, a redescoberta de um capítulo pouco estudado 
da História da Música em Portugal e o reconhecimento de um signi‑
ficativo contributo português para a etapa final do repertório euro‑
peu para piano do Romantismo.”

João Costa Ferreira tem actuado em Portugal, França, Bélgica 
e Holanda, tendo vários dos seus concertos sido transmitidos em 
directo para a RDP Antena 2. Apresentou ‑se, enquanto solista, 
com a Orquestra de Sopros e a Orquestra de Cordas do Conser‑
vatório de Artes do Orfeão de Leiria e com a Orquestra Filarmo‑
nia das Beiras, sob a direcção dos maestros Alberto Roque e Ernst 
Schelle. Trabalha também em projectos de interpretação de obras 
para piano a quatro mãos com o pianista Bruno Belthoise.

É detentor de vários prémios, destacando ‑se o 2º Prémio no XV 
Concurso Internacional de Piano Maria Campina (1º Prémio não atri‑
buído) e o 1º Prémio “Musicologia” no 8º Concurso Jeunes solistes 
de la Sorbonne. Em 2015, foi ainda galardoado pela Cap Magellan 
com o prémio Melhor Revelação Artística numa gala para a cele‑
bração da República Portuguesa realizada nos salões do Hôtel de 
Ville de Paris.

Enquanto assistente do pianista francês Jean Martin (discípulo 
de Yves Nat), João Costa Ferreira leccionou por diversas vezes 
no âmbito de masterclasses realizadas em França. Além disso, é 
frequentemente convidado para orientar masterclasses em conser‑
vatórios de música portugueses.

João Costa Ferreira iniciou os estudos musicais aos onze anos 
no Conservatório de Artes do Orfeão de Leiria, com Luís Batalha.


