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Ludwig van Beethoven
Sonata para piano n.º 8 em Dó menor, op. 13, Patética 
(1798; c.20min)

1. Grave – Allegro di molto e con brio 
2. Adagio cantabile
3. Rondo: Allegro

José Vianna da Motta
Barcarola n.º 1, op. 1 (1915; c.4min)

Heitor Villa ‑Lobos
Impressões Seresteiras (1936; c.7min)

Fryderyk Chopin 
Fantaisie‑impromptu em Dó sustenido menor, op. post. 66 
(1834; c.6min)

Scherzo n.º 2 em Si bemol menor, op. 31 (1837; c.11min)

Em 2018 é comemorado o 150º aniversário de nascimento do 
compositor e pianista Vianna da Motta, que influenciou toda uma 
geração de músicos na primeira metade do século XX – incluindo 
os mestres do pianista António Mont’Alverne e, consequentemente, 
o próprio. Além de grande compositor e pedagogo, Vianna da Motta 
foi também um intérprete cujas escolhas recaíram sobre o grande 
repertório pianístico centro ‑europeu, nomeadamente Beethoven 
e Chopin, autores de algumas das obras escolhidas para este reci‑
tal. A inclusão das Impressões Seresteiras no programa deve ‑se ao 
facto de, para além de ser considerado um dos maiores composi‑
tores brasileiros do seu tempo, Villa ‑Lobos ter também relações 
familiares com o pianista. Por ocasião desta descoberta e após 
alguma pesquisa, António Mont’Alverne identificou ‑se com a obra 
em programa, considerada por muitos uma obra ‑prima do reper‑
tório brasileiro.

Natural de Ponta Delgada (Açores), António Mont’Alverne iniciou 
os estudos musicais com 8 anos na Academia de Música de Santa 
Cecília, em Lisboa, nas classes de João Crisóstomo e Gioconda 
Stoffel – antiga discípula de Campos Coelho – e de Elisa Lamas. 
É licenciado em piano pela Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo do Porto, na classe de Sofia Lourenço – antiga discí‑
pula de Helena Sá e Costa. Foi aceite na Hartt School of Music, nos 
EUA. No entanto, prosseguiu estudos com Gabor Paska na Universi‑
tät der Künsteem em Berlim; Jan Michiels no Koninklijk Conservato‑
rium em Bruxelas; e Luiz de Moura Castro no Conservatori del Liceu 
em Barcelona. Frequentou masterclasses com Oxana Yablonskaya, 
Josep Colom, Pascal Devoyon, Paul Badura ‑Skoda, Vitaly Margu‑
lis, António Rosado, Manuela Gouveia, Fausto Neves, entre outros.  
Na temporada 2017/18, destacam ‑se os concertos realizados em 
Paris e Madrid sob o patrocínio do Instituto Camões e do Minis‑
tério dos Negócios Estrangeiros em parceria com o Ministério da 
Cultura, e o regresso à Casa da Música no Porto.

Premiado em Portugal, teve ao longo dos últimos anos a opor‑
tunidade de se apresentar a solo, com orquestra e em música de 
câmara em Portugal, França, Alemanha e Bélgica, sendo de desta‑
car actuações no Centro Cultural de Belém, na Casa da Música, 
na Fundação Calouste Gulbenkian, na Aula Magna, no Palácio 
Foz, no Ateneu Comercial do Porto, na Casa de Mateus, no Ciclo 
de Concertos de Coimbra, no Festival Música em São Roque, na 
Joseph Joachim Konzertsaal (Crescendo Festival, Berlim), no 
Musée d’art moderne et d’art contemporain (Nice), na Kammersaal 
de Berlim, na Grand Salle de Bruxelas, entre outros. Gravou para a 
RDP/Antena 2, a solo e em música de câmara. Mestre em Ensino 
da Música pela Universidade Católica do Porto, concilia actual‑
mente a actividade de concertista com a de docente no Oporto 
British School.

Na temporada 2018/19, realizará uma série de recitais com o 
violinista Rui Cristão, continuando a centrar ‑se no repertório clás‑
sico centro ‑europeu e na divulgação da música portuguesa no 
âmbito das comemorações do 140º aniversário do nascimento 
de Luiz Costa.

www.antoniomontalverne.pt
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