
11 Fev 2020
19:30 Sala 2

PRÉMIO NOVOS 

TALENTOS 

CASA DA MÚSICA

Francisco Lima Santos 
e Pedro Costa
INTEGRAL DAS SONATAS PARA PIANO E VIOLINO DE BEETHOVEN – 1.º RECITAL

1ª PARTE

Ludwig van Beethoven 
Sonata n.º 5 em Fá maior para piano e violino, op. 24, 
“Primavera” (1801; c.22min)

1. Allegro
2. Adagio molto espressivo
3. Scherzo: Allegro molto
4. Rondo: Allegro ma non troppo

Sonata n.º 8 em Sol maior para piano e violino, op. 30 n.º 3 
(1802; c.18min)

1. Allegro assai
2. Tempo di minuetto, ma molto moderato e grazioso
3. Allegro vivace

2ª PARTE

Ludwig van Beethoven 
Sonata n.º 9 em Lá maior para piano e violino, op. 47, “Kreutzer” 
(1803; c.35min)

1. Adagio sostenuto – Presto
2. Andante con variazioni
3. Presto

As sonatas para piano e violino de Beethoven 
e a música em transformação

A música de câmara do Classicismo Vienense situa ‑se numa 
encruzilhada entre novos modelos de sociabilidade, inovação 
tecnológica, mercantilização da música e mudança estética. A 
aristocracia melómana do Império dos Habsburgos apoiou a 
prática musical privada e semiprivada, marcando um período em 
que a ilustração e o bom gosto eram o foco dos salões vienenses. O 
desenvolvimento na construção de instrumentos do final do século 
XVIII influenciou o pianoforte, que rapidamente se tornou ubíquo, 
e os instrumentos de corda friccionada e os arcos. Com a valori‑
zação de práticas musicais domésticas, o panorama musical foi 
transformado, fomentando o negócio editorial. A constituição de 
um mercado heterogéneo contribuiu para que géneros de câmara 
fossem frequentemente encomendados aos compositores e o 
desenvolvimento tardio do concerto público em Viena transfor‑
mou géneros ligados ao espaço doméstico, adaptando ‑os a apre‑
sentações de cariz virtuosístico. Nesse contexto, o Classicismo 

tardio encontra ‑se numa confluência de múltiplos factores, deter‑
minantes  para a transformação do panorama musical europeu.

A sonata para piano e violino, designação muito comum 
na época e que evidencia a centralidade do pianoforte, foi um 
género muito cultivado. Misturando elementos barrocos com os 
novos princípios expressivos, são obras com um número variá‑
vel de andamentos contrastantes em que dois instrumentos que 
Beethoven bem conhecia interagem de forma próxima. Os primei‑
ros fragmentos de uma sonata para piano e violino do compositor 
datam do início da década de 1790, seguindo ‑se dois conjuntos 
escritos entre 1797 e 1803, atravessando um dos seus períodos 
criativos mais férteis. A última sonata data de 1812, ano muito posi‑
tivo para o compositor nos âmbitos musical e afectivo. Nessas 
obras, encontramos um mostruário do estilo clássico tardio e da 
linguagem inconfundível de Beethoven, que se transformou ao 
longo desse período. De peças destinadas a amadores que privile‑
giam a clareza formal e a elegância até obras que fundem o virtuo‑
sismo, o lirismo e a organicidade, acompanharemos este ano, ao 
longo dos três recitais da Integral das Sonatas para Piano e Violino, 
as mudanças operadas pelo compositor que este ano celebramos 
na Casa da Música. Além das sonatas, será apresentado o Rondó 
em Sol maior, WoO 41, uma miniatura centrada no piano. (Os outros 
dois recitais realizam ‑se a 19 de Maio e a 22 de Setembro.)

A Sonata n.º 5 op. 12 “Primavera” foi escrita entre 1800 e 1801 e 
dedicada ao Conde Moritz von Fries, grande patrono da música 
em Viena. As características pastorais do primeiro andamento, 
escrito em forma allegro de sonata, contribuíram para a atribui‑
ção póstuma do seu título. O primeiro grupo temático consiste 
numa melodia de carácter campestre. Após uma transição 
tensa, uma célula sincopada introduz o segundo tema, onde a 
tensão entre modo maior e menor prepara um desenvolvimento 
tumultuoso, largamente dedicado ao segundo grupo temático. O 
piano introduz a reexposição, que segue um percurso harmónico 
surpreendente até ao final. A atmosfera pastoral pontifica no 
Adagio molto espressivo, que remete para a forma rondó onde 
uma melodia lírica é interpolada por secções contrastantes. O 
Scherzo encontra ‑se numa forma A‑B‑A, com o primeiro tema 
leve e espirituoso em textura de marcha militar. Baseia ‑se numa 
célula que prossegue na secção B, acentuando a organicidade da 
obra. A sonata termina com um rondó ‑sonata vivo, que alterna 
um refrão enérgico com secções contrastantes. A instabilidade, 
intensificada pela repetição de células rítmicas e pelo contra‑
ponto entre os intervenientes, é progressivamente dissolvida, 
dando lugar a uma coda sincopada e movimentada.
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A Sonata n.º 8 op. 30 n.º 3 foi concluída em Heiligenstadt, 
uma aldeia nos arredores de Viena, no Verão de 1802. Começa 
com uma forma allegro de sonata, em que um grupo temático 
vivo é contraposto a um mais contemplativo e estático, enfati‑
zando um percurso harmónico particular. Um desenvolvimento 
instável baseado no final da exposição conduz à reexposição 
que conclui o andamento. A obra prossegue com um andamento 
galante em forma minueto ‑trio ‑minueto no qual a solenidade é 
misturada com figurações que remetem para o contexto lúdico 
do Classicismo. O Allegro vivace é um animado rondó, de carác‑
ter rústico e dançável, que mistura atmosferas diferentes e leva 
a sonata ao final.

A Sonata n.º 9 op. 47 “Kreutzer” foi escrita entre 1802 e 
1803, quando Beethoven gozava de uma excelente reputação. 
Aqui, o compositor empregou elementos associados à música 
sinfónica e concertante num género de câmara. Escrita entre 
1802 e 1803, foi estreada pelo seu primeiro dedicatário, o violi‑
nista afro ‑polaco George Bridgetower, e por Beethoven a 24 de 
Maio de 1803. Posteriormente, foi dedicada a Rodolphe Kreut‑
zer, violinista ao serviço do General Bernardotte, o emissário do 
Directório francês em Viena. O primeiro andamento começa com 
uma introdução lenta lançada pelas figurações a cappella do 
violino em cordas dobradas, à qual se junta o piano. A abordagem 
vertical e harmónica cede lugar a uma transição que desem‑
boca no primeiro grupo temático, uma sucessão de melodias 
cinéticas onde se destaca o cromatismo. Após uma curta tran‑
sição, é apresentado um segundo grupo temático cantabile com 
acompanhamento vertical, cedendo lugar à tensão e ao movi‑
mento da segunda secção. O desenvolvimento tem início com o 
segundo grupo temático, mas o primeiro grupo temático é rapi‑
damente recuperado. Beethoven sobrepõe vários temas nesta 
secção, tornando difícil traçar distinções entre melodia e acom‑
panhamento. A reexposição intensifica a instabilidade e conduz 
a uma coda baseada no motivo inicial. O Andante con variazioni 
baseia ‑se num tema bipartido que contrasta com o Allegro, 
representando um estatismo contemplativo. A primeira varia‑
ção é centrada nas figurações virtuosísticas do piano às quais 
são adicionadas intervenções do violino. Segue ‑se uma variação 
caracterizada pelo acompanhamento leve do piano, que suporta 
as elaborações do violino, focadas em articulações e notas repe‑
tidas. A terceira variação está em modo menor e a abordagem 
vertical à melodia e o recurso aos uníssonos contrastam com 
as anteriores. O pianismo virtuoso e a alternância com o violino 
sobressaem na última variação, um final vivo e cinético. A Sonata 
n.º 9 op. 47 termina com um andamento inicialmente destinado 
à Sonata para violino n.º 6, op. 30 n.º 1: um allegro de sonata vivo 
em textura de tarantela. O primeiro grupo temático, apresen‑
tado numa textura contrapontística a três vozes, é afirmativo e 
luminoso. Segue ‑se uma ponte para um segundo grupo temático 
curto em que pontificam o melodismo cantabile e o cromatismo. 
O desenvolvimento baseia ‑se no primeiro dos temas, anteci‑
pando uma reexposição cinética e viva que recorre à repetição 
como mecanismo expressivo. Os tremolos das notas graves do 
piano e a suspensão do solista intensificam o dramatismo do 
andamento e antecipam um final pirotécnico.
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Francisco Lima Santos violino

Natural de Lisboa, Francisco Lima Santos iniciou os estudos musi‑
cais aos nove anos na Fundação Musical dos Amigos das Crian‑
ças, com Ana Margarida Sanmarful. Concluiu a Licenciatura em 
Violino na Escola Superior de Música de Lisboa, com Khachatour 
Amirkhanian. Prosseguiu os estudos no Conservatório Real de 
Bruxelas, na classe de Yuzuko Horigome, terminando ‑os em 2016 
na Escuela Superior de Música Reina Sofía, em Madrid, com Ana 
Chumachenko e Zograb Tatevosyan. Foi concertino e bolseiro 
da Orquestra Sinfónica Juvenil, com a qual tocou também como 
solista em salas de todo o país. Integrou a Orquestra XXI e tocou 
em importantes salas da Europa como membro da Orquestra de 
Jovens da União Europeia. Foi premiado no Concurso Internacio‑
nal do Fundão, no Prémio José Augusto Alegria e no Prémio Jovens 
Músicos. Em 2016 venceu o Prémio Vasco Barbosa e apresentou‑
‑se a solo com a Orquestra Sinfónica Portuguesa no Teatro Nacio‑
nal de São Carlos. Integra o Artium Trio, agrupamento vencedor do 
Prémio Jovens Músicos em 2016 (Música de Câmara).

Colaborou com orquestras como a Sinfónica de Euskadi, a 
Nacional da Bélgica e a Filarmónica de Munique. Tem tocado 
regularmente no Festival Cantabile, ao lado de solistas como 
Diemut Poppen, Ivan Monigetti, Christel Lee e Barnabas Kelemen.

É 1.º Concertino Auxiliar da Orquestra Gulbenkian desde 2017.

Pedro Costa piano

Especializado no acompanhamento de canto e música de 
câmara, Pedro Costa vive actualmente em Viena. Desde 2017, é 
pianista co ‑repetidor da Universidade de Música e Artes Perfor‑
mativas de Graz. Ganhou o Concurso de Interpretação do Estoril, 
o Prémio Jovens Músicos (Música de Câmara), o Prémio Helena 
Sá e Costa, o Concurso Louis Spohr para Acompanhamento de 
Lied em Kassel (Alemanha) e o Concurso New Tenuto (Bélgica).

Actuou como solista com a Sinfónica Portuguesa, a Filar‑
monia das Beiras, a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, 
a Orkest der Lage Landen e a Koninklijke Muziekkapel van de 
Gidsen. Apresentou ‑se em salas como Wigmore Hall (Londres), 
Große Saal Mozarteum (Salzburgo), Flagey (Bruxelas), Casa da 
Música, CCB, Teatro S. Carlos e Fundação Gulbenkian. Nas Inter‑
national Lied Masterclasses em Bruxelas, trabalhou com canto‑
res e pianistas como Udo Reinemann, Christianne Stotijn, Anne 
Sophie von Otter, Peter Schreier, Ann Murray, Christoph Prégardien, 
Sir Thomas Allen, Mitsuko Shirai e Hartmut Höll. Acompanha regu‑
larmente os cantores Peter Kellner, Marina Pacheco, Tiago Matos, 
Laure ‑Catherine Beyers, Coline Dutilleul e João Terleira. Recebeu o 
Prémio de Melhor Acompanhador no Concurso de Canto Lírico da 
Fundação Rotária Portuguesa e o 3.º Prémio de Piano no Concurso 
Internacional de Lied “Helmut Deutsch” em Viena.

Nascido em 1989, em Macau, Pedro Costa é licenciado pela 
ESMAE, na classe de Luís Filipe Sá. Em 2015 terminou com distin‑
ção o Mestrado em Piano no Conservatório Real de Bruxelas com 
Piet Kuijken. Está a finalizar um Mestrado de especialização em 
acompanhamento de canto na Universidade das Artes de Graz, 
na classe de Joseph Breinl e Julius Drake.


