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Franz Schubert
Fantasia em Fá menor, D. 940 (1828; c.18min)

1. Allegro molto moderato
2. Largo
3. Scherzo: Allegro vivace
4. Finale: Allegro molto moderato

Edvard Grieg 
Danças Norueguesas, op. 35 (1880; c.8min)

1. Allegro marcato
2. Allegretto tranquillo e grazioso

Antonín Dvořák 
Duas Danças Eslavas (1886/1878; c.9min)

— Dumka (op. 72 n.º 2)
— Furiant (op. 46 n.º 8)

Christoph Willibald Gluck
Ballet de Orfeu e Eurídice (1762; c.4min)

Astor Piazzolla
Libertango (1974; c.2min)

O programa que apresentamos começa com a Fantasia D. 940 de 
Franz Schubert, uma das mais consagradas obras do compositor, 
e a última das suas obras para dueto de piano. Schubert tinha 
por hábito escrever pequenas peças para tocar a quatro mãos 
nos círculos sociais que frequentava. A Fantasia é uma obra de 
maturidade com características sinfónicas, escrita em quatro 
andamentos interligados e recheada de belas melodias. Ao expres-
sivo primeiro andamento segue-se um segundo carregado de 
dramatismo, um scherzo inspirado pelos ländler, e o final fugado 
com um clímax extasiante.  

O recital continua com as Danças Norueguesas op. 35, de 
Edvard Grieg, que foram escritas para piano a quatro mãos em 
1880. Mais tarde, em 1887, o compositor adaptou-as para piano 
solo. Foram concebidas a partir de temas de uma colectânea 
de canções tradicionais norueguesas feitas por Ludwig Mathias 
Lindeman. Suas contemporâneas são as Danças Eslavas op. 46 
e op. 72, de Antonín Dvořák, que tiveram um importante papel 
na divulgação deste compositor, até então pouco conhecido. Ao 
contrário do que acontece nas peças de Grieg, os temas em que se 
baseiam são originais de Dvořák. Nestas Danças Eslavas é notória 
a influência de ritmos populares como dumka, furiant e skočná.

O programa continua com o sublime ballet da ópera Orfeo ed 
Euridice de Christoph Gluck. Terminamos o recital com a sensua-
lidade e a energia do famosíssimo Libertango de Astor Piazzolla. 
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

António Luís Silva piano

Natural de Lisboa, António Luís Silva estudou com Carla Seixas, 
Jill Lawson e Álvaro Teixeira Lopes.  Foi premiado no Concurso 
Internacional Cidade do Fundão, no Concurso de Interpretação 
Frederico de Freitas e no Concurso Ibérico de Piano do Alto Minho. 
Obteve o 2.º prémio no Concurso Internacional de Santa Cecília. 
Em 2010, terminou com distinção o Curso de Piano da Escola 
de Música do Conservatório Nacional, recebendo o Prémio de 
Mérito atribuído pelo Ministério da Educação. Estudou na Escola 
Superior de Música de Lisboa e licenciou-se em Música/Piano 
na Escola Superior de Artes Aplicadas, em Castelo Branco. É 
Mestre em Ensino da Música pela Universidade de Aveiro (2016). 
Enquanto estudante, participou em cursos intensivos com gran-
des pianistas como Caio Pagano, Jeffrey Swan, António Rosado 
e Adriano Jordão. 

Tem realizado recitais internacionalmente, a solo e com orques-
tra, destacando-se as suas actuações recentes no Grande Audi-
tório e na Sala Amália Rodrigues do CCB, no Centro Cultural de 
Cascais, no Teatro Aveirense e na Sala dos Espelhos do Palácio 
Foz, várias das quais gravadas e transmitidas pela RTP/Antena 2.

Tem apresentado repertórios diversos, com um particular gosto 
por Liszt, Brahms, Rachmaninoff e Grieg, e um lugar de destaque 
para compositores asiáticos, como M. Tokuyama e T. Yoshimatsu. 

Tiago Nunes piano
 
Iniciou os estudos musicais no Conservatório de Música de Seia, 
na classe de Tatiana Yakimova. Concluiu com elevada classifi-
cação o Curso Complementar de Piano, sob orientação de Rita 
Dourado. Participou em cursos intensivos com Aquilles Delle Vigne, 
Fausto Neves, Álvaro Teixeira Lopes, Paulo Oliveira, Luísa Tender, 
Nancy Lee Harper, Paul Badura-Skoda, Rudolfo Rubino, Shao Ling 
e Yi Wu. Concluiu a Licenciatura em Música/Piano sob a orienta-
ção de Fausto Neves.

Obteve diversas distinções e tem realizado recitais a solo por 
toda a Europa. Desde o início de 2015, é o director artístico do Ciclo 
de Concertos Coimbra, que decorre anualmente em Março. No 
seguimento da segunda edição, participou na fundação da Asso-
ciação CulturXis, da qual é presidente. É também director, desde a 
sua fundação, do Concurso de Piano de Oeiras. Na sua actividade 
como professor, conta com mais de vinte alunos premiados em 
concursos nacionais e internacionais. Desde 2017, é professor e 
coordena o departamento de piano no Conservatório de Artes 
do Montijo.


