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PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Bernardo Santos 
piano
Alexander Scriabin 
Sonata n.º 2, op. 19, “Fantasia” (1892 ‑97; c.11min)

1. Andante
2. Presto

Franz Liszt
Lenda n.º 2 (São Francisco de Paula caminhando sobre as ondas) (1863; c.8min)

Danza sacra e Duetto finale d’Aida, S. 436, sobre temas de Verdi (1876?; c.11min)

Frederico de Freitas 
Tema e Variações (1944; c.18min)

Alexander Scriabin
MOSCOVO, 6 DE JANEIRO DE 1872

MOSCOVO, 27 DE ABRIL DE 1915

Sonata n.º 2, op. 19, “Fantasia” 

No catálogo geral da obra de Scriabin, onde o piano tem um lugar 
destacadíssimo, sobressaem as Dez sonatas para piano, compostas 
entre 1892 e 1913. Todas elas são peças relativamente curtas, quando 
comparadas com obras congéneres de outros compositores. Na sua 
maioria, têm apenas um andamento, havendo, no entanto quatro 
excepções a esta regra. Uma delas é a Sonata n.º 2, com dois anda‑
mentos. Um aspecto muito interessante da sonata scriabiniana é que, 
ao contrário da tendência Romântica que expandiu a forma da sonata 
a dimensões sinfónicas, a sua forma é extremamente concisa e resulta 
da exploração de um determinado material temático, não se subme‑
tendo nunca a regras pré ‑definidas. Essa seria, precisamente, a abor‑
dagem de compositores seus contemporâneos, tais como Debussy.

A Sonata n.º 2, conhecida como “Sonata ‑Fantasia”, foi escrita entre 
1892 e 1897. Está dividida em dois andamentos. O Andante inicial, 
num tempo lento para andante, tem três temas: no primeiro, marcado 
por acordes, devemos reter um breve motivo de três notas repetidas 
que irá atravessar toda a sonata; o segundo é uma melodia apaixo‑
nada, acompanhada por arpejos e onde permanece o motivo das três 
notas com o ritmo pontuado; no terceiro tema, este Andante atinge 
o seu tom mais intenso e dramático. O desenvolvimento é bastante 
livre, com o primeiro tema a ser apenas retratado em dois compas‑
sos e dando logo lugar a uma imaginativa reprise da bela melodia que 
domina o andamento. Segue ‑se um Presto, um movimento perpé‑
tuo verdadeiramente vertiginoso e que combina uma grande quanti‑
dade de motivos. Na sua junção de harmonias diferentes e sucessão 
de temas e motivos a um ritmo alucinante, este breve andamento 
parece levar a sonata à beira da ruptura. Scriabin falou destes dois 
andamentos como “um rio sob o luar” e “uma tempestade no mar”. 

RUI PEREIRA, 2012

Franz Liszt
RAIDING (HUNGRIA), 22 DE OUTUBRO DE 1811

BAYREUTH (ALEMANHA), 31 DE JULHO DE 1886

Lenda n.º 2 
(São Francisco de Paula caminhando sobre as ondas)

Em 1863, em Roma, Liszt compõe duas obras programáticas, como 
que breves “poemas sinfónicos” para piano, inspiradas nas lendas de 
São Francisco de Assis e de São Francisco de Paula. No prefácio que 
o compositor escreveu para a Lenda n.º 2 pode ler ‑se: “De entre os 
inúmeros milagres de S. Francisco de Paula, a lenda celebra o que ele 
fez ao atravessar o Estreito de Messina. Como o barqueiro se recu‑
sasse a transportá ‑lo no seu barco, ele atravessou o mar com passo 
firme.” Esta é a história que Liszt retrata musicalmente com uma fide‑
lidade notável. O tema principal, em oitavas, caracteriza a coragem 
e a determinação do Santo em enfrentar a agitação e a fúria do mar. 
As ondas são descritas através de tremolos e arpejos que percor‑
rem toda a extensão do teclado. À medida que o Santo avança mar 
adentro, este vai ficando cada vez mais enfurecido desabando numa 
violenta tempestade; uma avalanche de acordes, escalas cromáticas 
e sucessões de terceiras e oitavas descrevem a fúria das ondas até 
que, subitamente, o tema principal volta a aparecer de forma triun‑
fante indicando que São Francisco de Paula conclui a travessia com 
sucesso. Uma coda curta evoca uma oração de acção de graças e 
dá por terminada a caminhada do Santo sobre o mar de Messina. 

ANA MARIA LIBERAL, 2014
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Danza sacra e Duetto finale d’Aida, S. 436,   
sobre temas de Verdi

Foram várias as óperas de Guiseppe Verdi que deram origem a trans‑
crições e paráfrases compostas por Liszt. De facto, Verdi surge como 
o compositor que, logo após Wagner, inspirou um maior número de 
obras de carácter operático do compositor húngaro. 

Composta em 1871, por ocasião da inauguração do Teatro de 
Ópera do Cairo, Aida desenrola ‑se no Antigo Egipto e figura uma 
história intemporal de amor e traição sob o pano de fundo da guerra. 
Para a sua obra, Liszt optou por abordar duas secções desta ópera, 
nomeadamente o coro dos sacerdotes, situado no Acto II e ao qual 
Liszt deu o nome de Danza sacra; e o dueto final da ópera, O terra 
addio, momento em que Radamés e Aida, enterrados no interior do 
tempo de Vulcano, se despedem das suas vidas. A carga emocional 
deste dueto é astutamente desenvolvida por Liszt, explorando vários 
efeitos pianísticos e o registo agudo do instrumento. Esta secção da 
obra culmina numa tempestuosa coda que não é mais do que o tema 
da Danza sacra, agora noutro registo e carácter. Apesar da sensação 
de conclusão da obra, Liszt apresenta uma última vez o dueto O terra 
addio, como um último suspiro perante o final inevitável.

Frederico de Freitas 
LISBOA, 15 DE NOVEMBRO DE 1902  

LISBOA, 12 DE JANEIRO DE 1980

Tema e Variações 

A obra para piano de Frederico de Freitas é vasta e diversificada, 
focando ‑se em peças de menor dimensão. Inclui peças destinadas a 
estudantes e jovens, como o Livro da Maria Frederica, peças breves 
e duas obras de maiores dimensões: a Sonata e o Tema e Varia-
ções. Esta última é constituída por tema, quatro variações, uma fuga, 
um retomar do tema e uma variação final – uma marcha com duas 
secções (Alla Marcia e Scherzando). O Tema e Variações de Frede‑
rico de Freitas é mencionado pela primeira vez em 1945, numa carta 
ao compositor endereçada pelo pianista Lourenço Varella Cid (1898‑
‑1987), dedicatário da peça, que a estreou a 31 de Janeiro de 1947.

A concepção geral do Tema e Variações de Frederico de Freitas 
é predominantemente orquestral, em particular na última variação 
(Alla Marcia e Scherzando). A forma como o material é tratado, quer 
melodicamente, quer harmonicamente, sugere influências neoclás‑
sicas, enquadrando ‑se assim na época em que foi composto.

O tema desta obra apresenta ‑se na tonalidade de Ré maior e 
alude a características reminiscentes da música tradicional portu‑
guesa, em ambiente calmo e sempre com a presença de dissonân‑
cias. Frederico de Freitas nunca utiliza o tema na íntegra ao longo 
das variações, podendo este ser identificado em cada uma através 
de pequenas células rítmicas ou dos seus contornos melódicos. A 
fuga pode ser vista como o núcleo de toda a obra: situa ‑se aproxi‑
madamente a meio e é a secção de maiores dimensões e de maior 
dificuldade pianística, além de ser a mais elaborada numa perspec‑
tiva composicional. Curiosamente, o tema da fuga não tem que ver 
com o tema que serve de base às variações.

BERNARDO SANTOS, 2019

Bernardo Santos piano

Bernardo Santos encontra ‑se actualmente a frequentar a pós ‑gra‑
duação “PG Advanced Diploma” na classe de Deniz Arman Gelenbe, 
no Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, sendo bolseiro 
desta universidade (Trinity College London Scholar), da Fundação 
GDA e da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro.

Formado pela Universidade de Aveiro e pelo Conservatori del 
Liceu em Barcelona, Bernardo Santos estudou sob a orientação de 
Álvaro Teixeira Lopes e Josep Colom, tendo iniciado os estudos de 
piano na classe de Klara Dolynay, com 10 anos. Na vertente de música 
de câmara, teve a oportunidade de trabalhar com António Chagas 
Rosa, Eugene Asti e Martino Tirimo. No seu percurso pela Universi‑
dade de Aveiro, foi galardoado com o Prémio Município de Aveiro, 
atribuído ao melhor aluno do curso de música a terminar esta licen‑
ciatura. Além disso, concluiu a componente de piano relativa ao seu 
Mestrado com a classificação máxima (20 valores). A nível de inves‑
tigação, tem realizado estudos sobre as obras de Berta Alves de 
Sousa e Frederico de Freitas, sendo responsável por edições críti‑
cas de peças de ambos os compositores.

Bernardo Santos tem participado em concursos nacionais e inter‑
nacionais, destacando ‑se o galardão conquistado no Concurso Inter‑
nacional do Conservatório Russo Alexander Scriabin (Paris, 2013) 
e o prémio “Outstanding Soloist” do Concurso e Festival Mastering 
the Concerto (Bulgária, 2017). Recentemente orientou masterclas‑
ses em diversas escolas e universidades no Brasil e na Tailândia.

Bernardo Santos apresentou ‑se em quatro continentes e mais 
de dez países, destacando ‑se os recitais no Convento de São Fran‑
cisco, no Teatro Rivoli, no Palácio Foz, no Museu Nacional da Música, 
na Casa Museu Pancho Vladigerov (Sófia), no National Concert Hall 
(John Field Room), na St. James Piccadilly Church e na Tonhalle de 
Düsseldorf. Apresentou recentemente um recital em directo para a 
rádio Antena 2, no Auditório do Liceu Camões. Teve também a opor‑
tunidade de se apresentar em concerto com a Orquestra Filarmónica 
do Estado de Vidin (Bulgária), a Orquestra de Cordas da Universi‑
dade de Aveiro, a Orquestra Clássica do Centro, a Orquestra Filar‑
monia das Beiras e a Orquestra Jovem Vale Música de Belém, tendo 
tocado sob direcção dos maestros António Vassalo Lourenço, Artur 
Pinho Maria, Bruno Martins, Charles Gambetta, David Wyn Lloyd, Kira 
Omelchenko e Miguel Campos Neto. Foi um dos artistas convida‑
dos para o Festival Internacional de Jovens Pianistas (II e IV edição, 
Amarante) e para o VI Festival Internacional de Piano de Bangue‑
coque. Foi o Artista Residente 2017 da Fundação Dionísio Pinheiro, 
em Águeda. Participou também no projecto Curtas do guitarrista e 
compositor Israel Costa Pereira, que culminou na gravação de um CD.


