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No Caminho do Sertão
On the Path to the Countryside
Lenda do Carreiro
The Legend of the Oxcart Driver
Toada Ingênua
A Naive Song
À Sombra da Velha Jaqueira
In the Shadow of the Old Jackfruit Tree
Flor de Cacto
Cactus Flower
Chorinho de Guarapes
Chorinho of Guarapes
Sequilhos e Alfenins
Little Cookies and Sweets
Caiçara do Rio dos Ventos
Coastal Dweller from the River of the Wind
Sertanejo Cantador
A Countryside Singer
Os Negros do Rosário
Procession of the Blacks from the Rosário Church
Polytheama
The Entertainment House
Saudades do Potengi
Longing for the Potengi River
O Galinho de Santo Antônio
The Little Rooster of  Santo Antônio Church
Xarias e Canguleiros
Uptowners and Downtowners
O Alvissareiro da Torre da Matriz 
The Observer from the Main Church Tower
Sarau na Rua da Conceição
Soirée on Conceição Street
Comprai Juá Jucá
A Street Peddler
Lamento da Senzala
Lament from the Slave Quarters
Natal
Natal
As Imburanas da Pedra Grande
The Tall Trees from Pedra Grande

Estas obras podem ser ouvidas no seguinte link: 
These works can be heard in the following link:

bit.ly/preludiospotiguares

http://bit.ly/preludiospotiguares
http://bit.ly/preludiospotiguares


Nota do editor

Em 2001, os Prelúdios Potiguares receberam uma linda edição impressa da Fundação José Augus-
to, acompanhada de belos poemas e ilustrações. Infelizmente, nessa edição foram cometidos vá-
rios erros musicais na transcrição dos manuscritos, de forma que estes continuavam a ser usados 
e difundidos no meio musical potiguar, entre pianistas e alunos que desejassem aprender estas 
peças.

Para complicar a situação, enquanto alguns dos manuscritos que utilizamos estão na letra de 
Oriano, outros já são cópias realizadas por outras pessoas, sendo que estas contêm alguns erros 
(inclusive assinalados nos próprios manuscritos). Por exemplo, no compasso 5 do Prelúdio no. 18, 
está escrito um dó bemol na mão esquerda (em vez do mi bemol que seria esperado), porém ele 
foi riscado, com a letra de alguém tendo escrito “mi” ao lado da nota. Este tipo de erro certamente 
não teria sido cometido pelo compositor nem por alguém que compreendesse a linguagem har-
mônica das obras.

Portanto, procuramos ser o mais fiel possível aos manuscritos, inclusive mantendo algumas idios-
sincrasias da escrita do compositor. Quando havia alguma dúvida, consultávamos as gravações 
feitas por ele. Por exemplo, no manuscrito do Prelúdio no. 19 (outro daqueles que não estão na 
letra de Oriano), a mão direita do compasso 12 e da primeira metade do compasso 13 tem duas 
notas diferentes em relação à sua repetição nos compassos 16 e 17: primeiramente, um fá em lu-
gar de um lá bemol e, depois, a resolução no 1o tempo para mi bemol ocorrendo antes da síncope 
(diferenças que também apareceram na edição da FJA). Porém, ouvindo a gravação, percebe-se 
que a forma escrita nos compassos 16-17, que de fato faz mais sentido musical e pianístico, é o 
que o compositor toca em ambos locais. Portanto, isso parece ter sido um claro erro da pessoa que 
realizou a cópia do manuscrito. 

O compositor, valendo-se de sua prerrogativa de compositor, toca de forma diferente em relação 
à partitura em muitos locais, como seria de se esperar, inclusive com notas e ritmos diferentes 
em alguns dos prelúdios, sendo que não foi nossa intenção fazer uma transcrição da forma como 
ele os interpretava. Quem desejar obter inspiração e recriar a forma exata como o compositor 
tocava, pode consultar as gravações, disponibilizadas pelo Instituto Piano Brasileiro em seu canal 
do YouTube.

O procedimento de consulta às gravações foi feito apenas em momentos em que havia clara sus-
peição de erro nos manuscritos ou uma diferença substancial na gravação. No mesmo prelúdio 
19, por exemplo, Oriano realiza uma repetição da capo após o compasso 41, pulando para a coda 
depois do compasso 17, algo que não consta do manuscrito, que apresenta uma versão mais su-
cinta da peça. Como não sabemos se isso foi um esquecimento do copista ou se Oriano simples-
mente gravou a peça de forma diferente de propósito, colocamos essa possível repetição com 
sinais entre parênteses.

Como brasiliense e neopotiguar – tendo morado em Natal nos últimos onze anos –, tenho uma tê-
nue conexão com Oriano por meio de minha ex-professora, Neusa França. Tanto ela como Oriano 
foram discípulos da legendária Magdalena Tagliaferro e ambos também compunham peças para 
piano nas horas vagas, com o caráter dos Prelúdios Potiguares: leves, expressivas, divertidas e 
contagiantes. 

Esta nova edição, com o aval da filha do compositor, foi feita para ser compartilhada livremente. 
Esperamos que ela possa contribuir para que estas belíssimas obras de Oriano de Almeida 
cheguem às mãos de inúmeros pianistas, tanto no Brasil como no exterior.

    Durval Cesetti
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Note from the editor

“Potiguar” is a word used to designate those from the Brazilian state of Rio Grande do Norte. In 
the tupi language, it means “shrimp-eater”. The titles of the preludes are extremely colorful, use 
regional slang, and are untranslatable to a certain extent. Nevertheless, we tried to create ‘trans-
lated’ titles that are as faithful as possible, both in meaning and in tone. 

In 2001, the Prelúdios Potiguares received a gorgeous printed edition from Fundação José Augusto, ac-
companied by beautiful poems and illustrations. Unfortunately, this edition made several musical 
errors in the transcription of the manuscripts, so these manuscripts continued to be used and dis-
seminated in the potiguar musical milieu, among pianists and students who wanted to learn them.

To further complicate the situation, while some of the manuscripts in our possession are in Ori-
ano’s own handwriting, some are copies made by other people, and these contain a few errors as 
well (even marked on the manuscripts themselves). For example, in Prelude no. 18, bar 5, a C flat 
is written in the left hand (instead of the expected E flat), but it was crossed out, with someone 
else’s handwriting having written a “mi” next to the note. This kind of mistake certainly would not 
have been made by the composer nor by anyone with an understanding of the harmonic language 
of the pieces.

Therefore, we tried to be as faithful as possible to the manuscripts, even keeping some idiosyn-
crasies of the composer’s writing style. When in doubt, we consulted the recordings made by 
Almeida himself. For example, in the manuscript of Prelude no. 19 (another of those not in Ori-
ano’s handwriting), the right hand of bar 12 and first half of bar 13 present two different notes in 
relation to their next occurrence in bars 16 and 17: first, a F instead of an A flat and, then, the res-
olution in the 1st beat to E flat occurring before the syncopation (differences that also appeared in 
the former edition). However, listening to his recording, one realizes that the form written in bars 
16-17, which actually makes more musical and pianistic sense, is what the composer plays in both 
places. So, this seems to have clearly been an error by the person who made the manuscript copy.  

The composer, using his prerogative as composer, plays differently from the score in many places, 
as it could be expected, even playing different notes and rhythms in a couple of the preludes, but 
it was not our intention to transcribe how he played them. Those who wish to get inspiration and 
recreate the composer’s exact ideas can consult the recordings, made available by the Instituto 
Piano Brasileiro on its YouTube channel.

The procedure of consulting the recordings was done only at times when there was a clear sus-
picion of an error in the manuscripts or a substantial difference in the recording. In the same 
Prelude no. 19, for example, Oriano repeats da capo after bar 41, jumping to the coda after bar 
17, something that does not appear in the manuscript, which shows a more succinct version of 
the piece. Since we do not know whether this was an oversight by the copyist or whether Oriano 
simply recorded the piece differently on purpose, we put this possible repetition with signs in 
parentheses.

Originally from Brasília, and an adopted potiguar – living in Natal for the past eleven years – I 
have a tenuous connection with Oriano through my former teacher, Neusa França. Both she and 
Oriano were disciples of the legendary Magdalena Tagliaferro, and both also composed piano 
pieces in their spare time, with the character of the Prelúdios Potiguares: light, expressive, fun and 
contagious. 

This new edition, with the endorsement of the composer’s daughter, is meant to be freely 
shared. We hope it can make these beautiful works by Oriano de Almeida reach the hands of 
many pianists, both in Brazil and abroad.

    Durval Cesetti
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Um dos maiores pianistas brasileiros, Oriano de Almeida (1921-2004) percorreu o mun-
do como recitalista, tendo obtido especial renome como intérprete chopiniano: além 
de ter sido finalista no Concurso Internacional Chopin de Varsóvia, gravou sua obra 
completa e ganhou fama ao responder questões sobre o compositor em um progra-
ma nacional de televisão nos anos 50. Oriano de Almeida cristalizou suas memórias do 
Rio Grande do Norte nos seus 20 Prelúdios Potiguares, belas obras de caráter singelo 
e folclórico, escritas em Paris, Rio de Janeiro, Belém e Natal ao longo de quase meio 
século, entre 1947 e 1982. A Escola de Música da UFRN, de cujo corpo docente ele fez 
parte, publica esta nova edição dos Prelúdios Potiguares, cuidadosamente preparada 
pelo pianista Durval Cesetti, em comemoração ao centenário de nascimento de Oriano 
de Almeida.

One of the greatest Brazilian pianists, Oriano de Almeida (1921-2004) toured the world 
as a performer, having achieved special renown as a Chopin interpreter. In addition to 
being a finalist in the International Chopin Piano Competition in Warsaw, he recorded 
the composer’s complete works and gained national fame by answering questions 
about him on a television quiz show in the 1950s. He crystallized his memories of Rio 
Grande do Norte in his 20 Prelúdios Potiguares, beautiful works of an unpretentious and 
folkloric character, written in Paris, Rio de Janeiro, Belém, and Natal over almost half a 
century, from 1947 to 1982. The UFRN School of Music, where he also served as a faculty 
member,  publishes this new edition of the Prelúdios Potiguares, carefully prepared by 
pianist Durval Cesetti, in commemoration of the centenary of Almeida’s birth.


