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Alfredo Napoleão 
Prelúdio e Fuga, op. 41, em Fá sustenido menor (1888)1 

Lenda da Beira, op. 39 (1895)1

Suspiros do Tejo, op. 38 (c.1888)2

Rondó, op. 47 (c.1890 ‑1900)2

Andante et Polonaise, op. 27 (versão para piano solo) (1879)3 

1 Ano de publicação
2 Ano de composição 
3 Ano de estreia

Duração aproximada do recital: 45 minutos sem intervalo

Alfredo Napoleão foi um pianista e compositor português que 
nasceu no Porto, em 1852, e faleceu em Lisboa, em 1917. Os locais de 
nascimento e morte não desvendam uma vida itinerante, cheia de 
sucessos como pianista e como compositor tanto no Brasil como 
na Argentina – países onde passou vários anos – mas também 
em importantes cidades europeias como Londres e Paris. Nestes 
países apresentou os seus Concertos para piano e orquestra, as 
suas Sonatas para piano e outras obras para piano solo, música 
de câmara, etc. 

No Porto, o seu nome ficou ligado à Sociedade de Música de 
Câmara, grupo que sucedeu à Sociedade de Quartetos após um 
desentendimento entre Miguel Ângelo (pianista da Sociedade de 
Quartetos) e Moreira de Sá. A Sociedade de Música de Câmara foi 
então composta por: Alfredo Napoleão (piano), Ciríaco de Cardoso 
(violoncelo) – que substituiu Joaquim Casella –, mantendo ‑se nos 
violinos Moreira de Sá e Nicolau Ribas, além de Marques Pinto na 
viola de arco. O grupo teve uma existência efémera, que se limitou a 
uma série de seis concertos entre 1883 e 1884, na Sala do Orpheon 
Portuense. Alfredo Napoleão também ficou ligado a esta sociedade 
de concertos, apresentando ‑se várias vezes nas décadas de 1881‑
‑1891 e 1901 ‑1911. Ainda no Porto, é também de destacar o concerto 
realizado no Teatro S. João a 20 de Novembro de 1885, no qual o 
pianista estreou uma obra dedicada ao rei D. Luís ao lado da orques‑
tra do teatro dirigida por Ciríaco de Cardoso. Trata ‑se do 1º Concerto 
para piano e orquestra op. 31, em Mi bemol menor – tonalidade rara 
num concerto. Este concerto foi gravado pelo pianista Artur Pizarro 
para a editora Hyperion Records em 2013.

O presente recital começa com o Prelúdio e Fuga op. 41, em Fá 
sustenido menor, obra em que as linguagens barroca e român‑
tica se entrelaçam e quase entram em conflito. A Fuga, em parti‑
cular, começa de forma tradicional, reminiscente de Bach, mas 
rapidamente se solta dessas amarras iniciando um voo român‑
tico e dramático.

A Lenda da Beira op. 39 tem como inspiração uma estrofe do 
Canto III d’Os Lusíadas de Luís de Camões referente à lenda de 
Inês de Castro: 

As filhas do Mondego a morte escura
Longo tempo chorando memoraram,
E, por memória eterna, em fonte pura
As lágrimas choradas transformaram.
O nome lhe puseram, que inda dura,
Dos amores de Inês, que ali passaram.
Vede que fresca fonte rega as flores,
Que lágrimas são a água e o nome Amores!

A música, influenciada pelo bel canto e por Liszt, sugere a tris‑
teza de Inês e a transformação das suas lágrimas na fonte que 
ainda hoje existe.

O estudo ‑capricho Suspiros do Tejo op. 38 representa um tran‑
quilo dueto amoroso sobre as águas do Tejo. As águas são repre‑
sentadas pelos arpejos na mão direita enquanto o canto surge em 
ambas as mãos, tanto em separado como em dueto. 

Tanto a Lenda da Beira como o estudo Suspiros dos Tejo foram 
publicados pela primeira vez no Rio de Janeiro, em 1895, pela 
editora de Artur Napoleão, irmão de Alfredo. A Lenda foi estreada 
nesse ano, na mesma cidade, pelo próprio compositor. É conhecido 
que o Prelúdio e Fuga e o estudo Suspiros do Tejo foram ouvidos 
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no Steinway Hall em Londres, em Julho de 1888, num recital deste 
pianista ‑compositor que incluiu ainda obras de Beethoven, Chopin 
e Schumann. 

O alegre Rondó op. 47 vai beber muito ao espírito dos rondós 
de Chopin – como o do Concerto para piano e orquestra n.º 1 ou 
o Rondó op. 16 para piano solo do compositor polaco. No entanto, 
Napoleão surpreende neste seu op. 47 ao justapor o espírito chopi‑
niano a texturas barrocas, quase scarlattianas, e a marchas impe‑
tuosas que lembram Schumann, num conjunto cheio de vivacidade.

Foi no Rio de Janeiro, onde Alfredo Napoleão era muito apre‑
ciado, que o compositor estreou talvez a sua primeira obra de matu‑
ridade: o Andante et Polonaise op. 27 para piano e orquestra, no 
Teatro Imperial, a 28 de Novembro de 1879. Foi a primeira das suas 
composições para piano e orquestra, precedendo o 1º Concerto 
op. 31, e terá sido das que fez mais sucesso diante do público – foi 
uma das obras que o pianista ‑compositor terá tocado mais vezes. 
Uma das provas da sua popularidade é o facto de ter sido transcrita 
mais tarde – por copistas e não gravada pelo próprio Alfredo Napo‑
leão – em rolo de pianola pela empresa nova ‑iorquina The Aeolian 
Company (Catálogo 1901 ‑1906). Tudo isto, somado às indicações 
da partitura (editada pela editora Narciso, A. Napoleão e Miguéz), 
remete para a possibilidade de esta obra poder ser também inter‑
pretada a solo, sem acompanhamento de orquestra, à semelhança 
da obra  que lhe serve de modelo – o Andante Spianato et Grande 
Polonaise Brillante op. 22 de Chopin. É essa versão a solo que será 
ouvida neste recital.
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Natural do Porto, Daniel Cunha é Mestre em Música e Doutor em 
Artes Musicais com Especialização em Piano pela Universidade 
do Kansas (2006 e 2011), tendo trabalhado com Sequeira Costa 
(aluno de Vianna da Motta, Mark Hamburg, Edwin Fischer, Margue‑
rite Long e Jacques Février) e sendo um dos seus últimos discípu‑
los. Deste recebeu os mais valiosos conhecimentos pianísticos na 
tradição da era dourada do piano.

Iniciou os estudos de piano aos 4 anos na Associação Gambozi‑
nos, prosseguindo ‑os posteriormente com Norma Silvestre. Concluiu 
o Curso Complementar de Piano com 20 valores no Conservató‑
rio Regional de Gaia, na classe de Luís Filipe Sá (2000), e a Licen‑
ciatura em Piano na ESMAE na classe do mesmo professor, com as 
mais elevadas classificações (2004). Desde muito jovem foi galar‑
doado em vários concursos nacionais, destacando ‑se o 1º Prémio 
no Concurso Helena Sá e Costa. Foi ainda premiado na XVI edição 
do Concurso Internacional de Piano Vianna da Motta. 

Tem ‑se apresentado com regularidade em salas e festivais 
de reconhecida relevância cultural em Portugal, nos EUA e na 
Europa, tanto a solo como em música de câmara e com orques‑
tra. Muitas das suas actuações foram radiodifundidas no nosso 
país e no estrangeiro. Em 2015 esteve pela segunda vez em tour‑
née nos Estados Unidos com o pianista grego Evangelos Spanos, 
apresentando o programa a dois pianos “From Fado to Tango – 
A Musical Journey from the Iberian Peninsula to South America”. 
Tocaram no Festival Encuentro Colombiano (Universidade da Cali‑
fórnia – Riverside) e no Lied Center of Kansas. Além dos concer‑
tos a dois pianos, foi entrevistado e realizou um recital a solo em 
directo para a Kansas Public Radio, dando também uma master‑
classe na Universidade da mesma cidade. Tem orientado master‑
classes de piano em Portugal e nos Estados Unidos.

A temporada de 2016 teve como momentos altos um recital a 
solo na Casa da Música dedicado a compositores russos, um reci‑
tal no Teatro Rivoli no centenário da morte de Granados, a interpre‑
tação da suite Goyescas de Granados nos festivais Dias da Música 
e um recital de música de câmara no Auditório da FEUP, no Porto.

Em 2017 realizou vários recitais preenchidos por música ibérica, 
assinalando o centenário da morte de Alfredo Napoleão (Portu‑
gal) e os 150 anos do nascimento de Enrique Granados (Espanha): 
Igreja St Ann’s em Manchester (Inglaterra), Palácio Foz (Lisboa, no 
âmbito do Festival Internacional de Música Estoril ‑Lisboa) e Festi‑
val de Outono da Universidade de Aveiro. Participou também 
no concerto de homenagem a Guilhermina Suggia, no Palacete 
Viscondes de Balsemão.

Entre os seus compromissos para esta temporada incluem ‑se 
um recital a dois pianos com Paulo Oliveira nos Dias da Música (29 
de Abril no CCB) e um concerto infantil com Memórias de um Burro 
de Paul Ladmirault (8 de Julho no Cistermúsica).

Foi professor de Mestrado no Instituto Piaget, em Viseu. Actual‑
mente é professor de piano na Academia de Música de Espinho e 
na Escola de Música Guilhermina Suggia. Alguns dos seus alunos 
têm sido premiados em concursos nacionais e internacionais.


