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Improviso (“Tempestade”)

O manuscrito deste paça também inclui o subtítulo “Estudo em fá# menor”.
This piece’s manuscript also includes the subtitle “Etude in F# minor”.
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NOTAS: (1) no manuscrito, o bequadro do 2o tempo do compasso 50 não aparece nos compassos 7 e 69. (2) Nos compassos 14 e 76, 
o editor optou por acrescentar um natural no mi do 3o tempo,This piece’s manuscript also includes the subtitle “Etude in F# minor”.
NOTES: (1) In the manuscript, the natural sign on the 2nd beat of m. 50 does not appear in m. 7 and 69. (2) In m. 14 and 76, the editor 
has chosen to add a natural sign in the E on the 3rd beat.
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