
Brahms Trio

Wolfgang Amadeus Mozart
Trio em Mi bemol maior, K. 407/386c (1782;c.20min.)
1. Allegro 
2. Andante 
3. Rondo. Allegro

Johannes Brahms 
Trio em Mi bemol maior, op. 40 (1865;c.30min.)
1. Andante – Poco piú animato 
2. Scherzo: Allegro
3. Adagio mesto
4. Finale: Allegro con brio 

Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 27 DE JANEIRO DE 1756

VIENA, 5 DE DEZEMBRO DE 1791

Trio em Mi bemol maior, K. 407/386c  
(adaptação de Ernst Naumann) 

Joseph Leutgeb (1732-1811) era um trompista da orquestra de Sal-
zburgo muito amigo de Mozart. Todas as crónicas da época dão 
conta de que era um excelente instrumen tista, um virtuoso. Não 
é de admirar, por isso, que Mozart tenha escrito para o seu amigo 
quatro concertos para trompa e orquestra (K. 412, K. 417, K. 447 
e K. 495) e um quinteto para trompa e cordas (K. 407/386c). 
Segundo o catálogo das obras de Mozart, o Quinteto para trompa 
e cordas em Mi bemol maior, K. 407/386c foi composto em finais 
de 1782 e teria sido a primeira obra dedicada a Leutgeb. No séc. 
XIX, o compositor Ernest Naumann (1852-1910) fez um arranjo 
para trompa, violino e piano do Quinteto, versão que iremos ouvir 
no concerto de hoje.

O Quinteto tem a particularidade de ter sido escrito para uma 
formação instrumental sui generis, sobretudo no que se refere 
às cordas. Em vez dos habituais dois violinos, uma viola e um vio-
loncelo (formação típica do quarteto de cordas), Mozart abdicou 
de um violino para acrescentar mais uma viola, ficando, portanto, 
com um violino, duas violas e um violoncelo, para além da trompa. 
O resultado sonoro deste inusitado conjunto ins trumental é sur-
preendente: Mozart escreve fabulosos diálogos musicais entre 
o violino e a trompa suportados harmonicamente pelas violas 
e pelo violoncelo. Na versão de Naumann, cabe ao piano inter-
pretar as partes que Mozart escreveu para os instrumentos de 
cordas de tessitura mais grave.

O trio começa com um andamento Allegro escrito na forma 
sonata, cuja característica principal é apresentar um tema 

principal cheio de contrastes. Um Andante em forma de nocturno 
contém um diálogo entre a trompa e violino descrito pelo musi-
cólogo Alfred Einstein como um “dueto de amor”. No Rondó final 
Mozart realça as capacidades técni cas da trompa natural do séc. 
XVIII pondo à prova o virtuosismo do trompista. O tema do refrão, 
escrito na tonalidade de mi bemol maior, é divertido e brincalhão; 
na secção cen tral o compositor serve-se de um modo menor  
(dó menor) para escrever música plena de lirismo e expressividade.

Johannes Brahms 
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897

Trio em Mi bemol maior, op. 40 

Em 1867, Johannes Brahms escreve ao amigo Albert Dietrich 
contando-lhe como as paisagens da Floresta Negra visitadas no 
Verão de 1864 foram a sua fonte de inspiração para o tema inicial 
do Trio para piano, violino e trompa op. 40: “Caminhava eu uma 
manhã quando, no momento em que lá cheguei, o Sol pôs-se a 
brilhar por entre os tron cos das árvores; a ideia do Trio veio-me 
imediatamente ao espírito, com o seu primeiro tema”.

Terminado apenas na Primavera do ano seguinte, este trio ocupa 
um lugar especial na produção musical de Brahms. É a primeira obra 
do compositor após a morte da mãe, em Fevereiro de 1865, e a última 
antes do Requiem Alemão, concebido entre 1865 e 1868.

A formação instrumental do Trio op. 40 surpreende pela 
inclusão da trompa, instru mento muito pouco habitual nos con-
juntos de câmara oitocentistas e raramente combi nado com ins-
trumentos de cordas. A obra de Brahms deve ser, muito prova-
velmente, a única obra de câmara do séc. XIX que inclui a trompa 
na sua formação, com excepção do repertório para quintetos de 
sopro. Todavia, ao contrário do que seria expectável, Johannes 
Brahms escreve para trompa natural e não para trompa de válvu-
las, um ins trumento do início do séc. XIX (c. 1815) que na década 
de 1860 estava a ter uma aceita ção cada vez maior na Alema-
nha e na Áustria. Os estudiosos da produção musical do compo-
sitor alemão explicam a preferência pela trompa natural, por um 
lado, por ter sido um instrumento que Brahms aprendeu a tocar 
na infância (juntamente com o violino e com o piano) e, por outro, 
pela sua sonoridade, aveludada e doce.

O Trio para violino, piano e trompa op. 40 desenrola-se em 
quatro andamentos. O pri meiro, ao invés da habitual forma sonata 
que caracteriza todos os andamentos iniciais do repertório de 
câmara de Brahms, é escrito na forma rondó. A secção principal, 
na tonalidade de mi bemol maior, é apresentada num andamento 
Andante e contrasta com duas secções diferentes, ambas com 
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a indicação Poco piú animato escritas em modos meno res com 
temas extrovertidos e calorosos. Aquela é de subdivisão binária 
(compasso 2/4) enquanto estas são em subdivisão ternária (9/8). 
O belíssimo tema, expressivo e melan cólico, com que Brahms 
inicia o Trio é perfeito para que a trompa natural possa mostrar 
todas as suas possibilidades  sonoras e expressivas.

O lirismo do Andante inicial é quebrado pelo vigor e pela 
intensidade do Scherzo. O segundo andamento começa com um 
Allegro em forma-sonata que apresenta dois temas contrastan-
tes: o primeiro é essencialmente rítmico, introduzido pelas oita-
vas do piano; o segundo, a cargo da trompa, é melódico. O trio, em 
lá bemol menor, num andamento mais lento – Molto meno allegro 
– é protagonizado por um único tema de carácter triste e lamen-
toso. O andamento termina com a repetição integral do Allegro.

Brahms optou por um Adagio mesto num modo menor (mi 
bemol) para o terceiro anda mento. Mesto é uma palavra ita-
liana que significa triste, melancólico; e, na verdade, o sentimento 
dominante deste andamento é a tristeza e a melancolia. O com-
positor serve-se de uma canção popular alemã para construir 
um adagio onde o violino e a trompa se envolvem num diálogo 
melódico de rara beleza suportado harmonicamente pelo piano.

O último andamento – Allegro con brio – está escrito na forma- 
-sonata. O primeiro tema não é mais do que a canção popular do ter-
ceiro andamento totalmente transformada em carácter (mais ale-
gre) e em andamento (muito mais rápida). A trompa emerge como 
líder do grupo num final animado que lembra a alegria das caçadas.

A primeira audição da obra aconteceu em Zurique, a 28 de 
Novembro de 1865 com o compositor ao piano, o violinista Hegar 
e o trompista Gläss.

ANA MARIA LIBERAL, 2015

Nuno Soares violino

Nasceu no Porto e iniciou os estudos musicais na Academia de 
Música de Viana do Castelo. Ingressou na Escola Profissional 
Artística do Vale do Ave – Artave, onde estudou com Suzanna 
Lidegran e Alberto Gaio Lima.

Licenciou-se na Royal College of Music na classe de Felix 
Andrievsky, estudando ainda viola com Brian Hawkins e direcção 
de orquestra com Neil Thomson. Recebeu o Prémio Dove (2000) 
da Royal College of Music, prémio atribuído ao melhor violinista 
do curso. Concluiu o programa Master of Music in Performance 
no Cleveland Institute of Music sob orientação de Stephen Rose 
e William Preucil.

Gravou um disco com os pianistas Jakub Czekierda e Karolina 
Kowalczewska com obras de Tartini, Paganini, Wieniawski, 
Szymanowski e Benetó.

É membro fundador do Trio Medina/Ensemble Medina/
Camerata Medina. Foi concertino da Orquestra de Câmara do 
Minho, função que desempenha actualmente na Orquestra 
Clássica de Espinho. Colaborou com o Remix Ensemble da Casa 
da Música – Porto. Recentemente criou o ARTrio com o violon-
celista Miguel Fernandes e a pianista Teresa Doutor. Lecciona na 
Escola Profissional de Música de Espinho, Universidade de Aveiro 
e ESMAE. Nuno Soares é patrocinado por Porto Strings. 

José Bernardo Silva trompa

Estudou na Artave e licenciou-se na Escola Superior de Música 
de Lisboa na classe de Jonathan Luxton. Estudou na Hochschule 
für Musik (Hamburgo) com Ab Koster e frequentou aulas em 
Madrid com Radovan Vlatkovic e Javier Bonet. Foi-lhe atribuída 
uma bolsa de mérito pelo Instituto Politécnico de Lisboa e foi bol-
seiro da Fundação Calouste de Gulbenkian. 

É membro da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música e 
já se apresentou com as principais orquestras portuguesas e ainda 
com a Orquestra Sinfónica de Barcelona e Nacional da Catalunha, 
Orquestra Sinfónica da Galiza e Orquestra de Câmara Reina Sofia.

Foi premiado com o 1º prémio no Concurso Internacional 
Philip Farkas (Finlândia, 2002) e apresentou-se como artista 
convidado nos 36º e 46º Simpósios da IHS (Valência e Londres)

Da sua discografia destacam-se álbuns a solo Canções Luna-
res e Solo, a primeira gravação mundial da obra Jeanne d’Arc do 
compositor Alex Poelman, o projecto Miguel Torga – Retratos e 
Paisagens com a Camerata Senza Misura, e Trompas Lusas.

José Bernardo Silva dedica-se ainda à estreia de obras 
contemporâneas e divulgação do repertório contemporâneo. 

Elsa Marques Silva piano

Nasceu no Porto e iniciou os estudos musicais na Academia 
de Música de Vilar do Paraíso. Estudou na Escola Superior de 
Música e das Artes do Espectáculo do Porto, na classe de Pedro 
Burmester. Concluiu o Mestrado na Hartt School of Music da Uni-
versidade de Hartford (EUA), sob orientação de Luiz de Moura 
Castro. Frequentou várias masterclasses internacionais sob 
a orientação de professores como Helena Sá e Costa, Dmitri 
Paperno, Vitalij Margulis, Boris Berezowsky, Tânia Achot, Nina 
Svetlanova e Peter Eicher, entre outros.

É laureada de diversos concursos e tocou como solista com a 
Orquestra Nacional do Porto, Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, Orquestra do Norte, Orquestra do Algarve, Orques-
tra Sinfónica da Póvoa de Varzim, Remix – Orquestra de jovens 
e Orquestra Filarmonia das Beiras, colaborando com maestros 
como Meir Minsky, Ferreira Lobo, Osvaldo Ferreira, Nicholas Kok, 
Cesário Costa, Luís Carvalho e Jean-Marc Burfin. 

A sua discografia inclui um CD dedicado a obras de Schumann 
com o clarinetista Nuno Pinto, um CD com o trompista Bernardo 
Silva e outro inteiramente preenchido com a obra de Álvaro 
Salazar. Gravou ainda obras contemporâneas para piano solo.
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