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Ludwig van Beethoven
Sonata para piano e violino n.º 6 em Lá maior, op. 30 n.º 1 
(1801‑02; c.22min)

1. Allegro
2. Adagio, molto espressivo
3. Allegretto con variazioni

Sonata para piano e violino n.º 4 em Lá menor, op. 23 
(1801; c.19min)

1. Presto
2. Andante scherzoso, più allegretto 
3. Allegro molto

[Pausa técnica]

Sonata para piano e violino n.º 2 em Lá maior, op. 12 n.º 2 
(1797‑98; c.18min)

1. Allegro vivace
2. Andante, più tosto allegretto
3. Allegro piacevole

Sonata para piano e violino n.º 10 em Sol maior, op. 96 
(1812; c.27min)

1. Allegro moderato
2. Adagio espressivo —
3. Scherzo: Allegro — Trio
4. Poco allegretto

As primeiras sonatas para piano e violino foram escritas por 
Beethoven entre 1797 e 1798 e publicadas em Viena em 1799. 
Dedicadas ao compositor italiano residente em Viena Antonio 
Salieri, encontram-se divididas em três andamentos, reflectem 
a centralidade do piano e encarnam o estilo do jovem Beethoven, 
compositor em ascensão no meio musical vienense.

A Sonata para piano e violino n.º 2 em Lá maior começa com 
um Allegro vivace em forma sonata. O violino introduz uma dança 
sincopada no primeiro grupo temático e essa célula rítmica é o 
motivo que unificará o andamento. O segundo grupo temático, de 
atmosfera sombria, contrasta com a vivacidade do início e centra-

-se na apresentação de uma melodia. Os materiais são desenvol-
vidos e reexpostos, conduzindo ao Andante, più tosto allegretto, 
um lamento solene em que uma melodia cantabile, pontuada 

pela tensão harmónica e pela interacção entre o violino e o piano, 
ocupa um lugar dominante. A sonata termina com um rondó em 
que um refrão lúdico é contraposto a episódios de carácter lírico, 
intercalando leveza e humor com dramatismo.

O ano de 1800 foi muito importante para Beethoven, com a estreia 
da primeira sinfonia e a composição dos primeiros quartetos 
para cordas e da Sonata para piano e violino n.º 4 em Lá menor, 
op. 23. Paralelamente ao sucesso, os primeiros sinais da surdez 
que o viria a afligir fizeram a sua entrada em cena, tornando-o um 
ano agridoce para o compositor. A sonata foi dedicada ao conde 
Moritz von Fries, um dos grandes patronos das artes em Viena e 
melómano apoiante de Beethoven.

A obra apresenta uma grande integração do papel dos dois 
intervenientes. O primeiro andamento encontra-se numa forma 
allegro de sonata, em que o primeiro grupo temático é enérgico 
e agitado, encarnando o pathos e o dramatismo. Uma melodia 
cantabile e lírica domina o segundo grupo temático, introduzindo 
contraste. A textura leve contrapõe-se ao movimento impetuoso 
e a regularidade rítmica é assegurada por uma célula omnipre-
sente, à qual são sobrepostas acentuações, por vezes irregulares. 
O carácter obsessivo domina o desenvolvimento, que contém 
um breve momento estático que dissolve a tensão. Beethoven 
introduz um novo tema nessa secção, que remete para o primeiro 
grupo temático e conduz à reexposição. O Andante scherzoso, più 
allegretto contrapõe uma textura de marcha entrecortada por 
respirações a um episódio em fugato. Assim, funde-se o Scherzo 
ao andamento lento da sonata, o que aponta para a abordagem 
sintética de Beethoven às formas musicais. A obra termina com 
um andamento rápido em forma rondó-sonata. O refrão enérgico 
é interpolado por episódios em que a narrativa é suspensa, num 
jogo de paragens e arranques sucessivos. Passagens que oscilam 
entre os modos maior e menor e episódios líricos entrecortam o 
gesto musical, preparando o regresso triunfal do refrão.

As sonatas que integram o op. 30 de Beethoven foram escritas 
em Viena entre 1801 e 1802. Dedicadas a Alexandre I, czar da 
Rússia, as obras ilustram a transformação do género no Classi-
cismo Vienense. A Sonata para piano e violino n.º 6 em Lá maior 
aplica o “estilo heróico” ou “grandioso” de Beethoven à música de 
câmara. O primeiro andamento encontra-se numa forma allegro de 
sonata em que o primeiro tema funciona como elemento gerador. 
A indefinição do material inicial contrasta com o lirismo do segundo 
grupo temático, próximo da canção. Beethoven mistura melodias 
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e acompanhamentos através do recurso ao contraponto, prática 
que se intensifica no desenvolvimento. Os temas são reexpostos 
no final. O Adagio, molto espressivo, em forma ABA, baseia-se 
na apresentação de um tema cantabile sobre uma célula rítmica 
que suporta todo o andamento. A Sonata para piano e violino 
n.º 6 termina com um andamento em forma tema e variações. O 
tema é regular e periódico, apresentado sobre as figurações do 
baixo de Alberti. Assim, uma textura simples de monodia acom-
panhada fornece elementos para Beethoven empregar técnicas 
de variação. A primeira destas centra-se no movimento do piano, 
pontuado, esparsamente, pelo violino. Os dois instrumentos condu-
zem a melodia na variação seguinte, cedendo lugar a uma secção 
contrapontística que atribui destaque à mão esquerda do pianista. 
A quarta variação assenta em jogos de pergunta-resposta entre os 
intervenientes. Os acordes do violino são intercalados com figura-
ções do piano, criando uma textura leve. O estatismo pontifica na 
variação seguinte, que se encontra em modo menor. A suspensão 
temporária do movimento conduz a uma breve cadência, que 
antecipa a retoma da atmosfera original sobre um ritmo pontuado. 
Uma variação em ritmo ternário que emula uma dança rústica e em 
que se destaca a ornamentação do violino conclui o andamento.

A Sonata para piano e violino n.º 10 em Sol maior é a última 
escrita por Beethoven para esse efectivo. A obra data de 1812 e foi 
estreada a 29 de Dezembro desse ano. Entre 1814 e 1815, Beethoven 
reviu-a e preparou-a para edição em Viena e Londres. A sonata 
foi dedicada ao arquiduque Rodolfo, pianista, aluno e patrono de 
Beethoven, e inspirada no estilo do violinista francês Pierre Rode, 
os intérpretes que a estrearam. A obra começa com uma curta 
frase delicada e ornamentada que lança o andamento em forma 
allegro de sonata. O primeiro grupo temático, de estilo galante e 
textura esparsa, contrasta com o segundo, uma marcha de ritmo 
pontuado. O motivo gerador do início e a célula final do segundo 
grupo temático formam a base do desenvolvimento. Os temas 
são reexpostos de forma transformada, conduzindo ao final do 
andamento. O piano introduz a atmosfera contemplativa do Adagio 
espressivo, uma forma sonata sem desenvolvimento baseada 
na apresentação e reexposição de duas melodias contrastantes. 
O Scherzo encontra-se numa forma ABA, em que as secções 
extremas são animadas e o Trio, a secção intermédia, estiliza 
uma canção. A retoma do tema principal faz-se com transfor-
mações, antecipando o final. O último andamento encontra-se 
numa forma de tema e variações em que o material se encontra 
relacionado com a célula geradora do primeiro andamento. Na 
primeira variação, a ornamentação alimenta a fragmentação de 
materiais melódicos de forma a criar tensão. O fugato contrapon-
tístico do piano é acompanhado por figuras sincopadas do violino 
na variação seguinte. A terceira variação encontra-se recheada 
de contrastes dinâmicos e pausas dramáticas, à qual se segue 
uma secção lenta em que pontifica a vocalidade da ópera, com 
cadências atribuídas aos dois instrumentos. O tema regressa na 
quinta variação, mas a narrativa é quebrada por pausas, o que 
potencia o dramatismo e prepara a variação seguinte, cinética e 
com uma textura leve. O retorno do fugato antecipa o regresso 
do tema que desemboca numa coda enérgica e surpreendente.

JOÃO SILVA, 2021

O violinista André Gaio Pereira foi nomeado Prémio Maestro Silva 
Pereira — Jovem Músico do Ano 2017 e segue uma versátil carreira 
como solista, músico de câmara e de orquestra.

Das suas actuações a solo destacam-se aquelas com a Orques-
tra Gulbenkian, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Orquestra 
Clássica do Sul, a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, a 
Orquestra Filarmonia das Beiras e a Sinfonietta de Ponta Delgada, 
e colaborações com os maestros Christoph Poppen, Jean-Sébas-
tien Béreau, Nuno Coelho e José Eduardo Gomes. Do outro lado da 
orquestra, colabora com a London Symphony Orchestra, a English 
Chamber Orchestra e o Remix Ensemble e ocupa a posição de 2.º 
Concertino convidado na Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música. Estas colaborações, em conjunto com parcerias de música 
de câmara com o Nash Ensemble e o Doric Quartet, levaram-no 
a prestigiadas salas de espectáculo de vários países europeus 
e asiáticos, sob a regência de maestros como Valery Gergiev, 
Bernard Haitink, Semyon Bychkov e Michael Tilson Thomas.

Concluiu a Licenciatura e o Mestrado na Royal Academy of 
Music (Londres). Foi bolseiro da Fundação Gulbenkian e da ABRSM, 
enquanto aluno de Remus Azoitei e Levon Chilingirian.

O Quarteto Tejo, agrupamento vencedor do Prémio Jovens 
Músicos 2019 e do qual é membro fundador e 1.º violino, é um dos 
seus mais recentes projectos. Complementando a sua actividade, 
explora novas aventuras artísticas tais como os seus arranjos 
para violino solo da música de Carlos Paredes e a edição do seu 
primeiro livro de poesia, publicado em 2020.

Especializado no acompanhamento de canto e música de câmara, 
o pianista Pedro Costa vive em Viena. Desde 2017 é pianista co-re-
petidor da Universidade de Música e Artes Performativas de Graz.

Foi o vencedor de importantes concursos em Portugal, na 
Alemanha (Concurso Louis Spohr para Acompanhamento de Lied 
em Kassel) e na Bélgica (Concurso New Tenuto). 

Actuou como solista com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a 
Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Orquestra Filarmonia das 
Beiras, a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, a Orkest der 
Lage Landen e a Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Apre-
sentou-se em salas como Wigmore Hall (Londres), Musikverein 
(Viena), Große Saal Mozarteum (Salzburgo), Flagey em Bruxelas, 
Casa da Música, CCB, Teatro S. Carlos e Fundação Gulbenkian. 

Participou em várias edições das International Lied Master-
classes em Bruxelas, onde trabalhou com prestigiados canto-
res e pianistas. Recebeu o prémio de melhor acompanhador no 
Concurso de Canto Lírico da Fundação Rotária Portuguesa e o 3.º 
prémio de piano no Concurso de Lied “Helmut Deutsch” em Viena.

Juntamente com o oboísta Guilherme Sousa e o fagotista Paulo 
Ferreira, fundou o Perspective Trio que venceu o Prémio Jovens 
Músicos em 2015. Mantém intensa actividade com o Trio à la Joie, 
que colaborou no projecto pedagógico Xiquitsi em Maputo. 

Nascido em 1989, em Macau, Pedro Costa estudou em Espinho 
com Fausto Neves e na ESMAE com Luís Filipe Sá. Em 2015 termi-
nou com distinção o Mestrado em Piano no Conservatório Real 
de Bruxelas, com Piet Kuijken. Estudou também num mestrado 
em acompanhamento de canto na Universidade de Artes de Graz 
(Áustria), na classe de Joseph Breinl e Julius Drake.


