
181. Ilustrações do artista plástico Ralfe Braga sobre quatro compositores 

brasileiros cuja obra está disponibilizada nos sites abaixo, em centenas de 

partituras: 

 

www.chiquinhagonzaga.com.br 

www.ernestonazareth150anos.com.br 

www.marcellotupynamba.com 

www.henriquealvesdemesquita.com.br 

 

 
 

 

 

182. Francisco Mignone costumava incluir pequenos fragmentos musicais em 

suas correspondências, frequentemente um pequeno improviso sobre o nome 

de seu destinatário. Porém nesta semana, Georges Mirault, durante a 

organização da correspondência de seu pai - Aloysio de Alencar Pinto - 

encontrou o que provavelmente é um manuscrito inédito de Francisco Mignone: 

um Prelúdio para piano, datado de 1984, ano marcado por uma grande produção 

pianística, tendo composto também as Valsas Brasileiras No.13 a 24, a Seguida, 

as 14 Pecinhas para a mão esquerda e os 13 Choros sem consequência. 

Este prelúdio não consta no extenso catálogo elaborado por Maria 

Josephina Mignone no livro "Francisco Mignone - O homem e a obra" (Vasco 

Mariz, org. - 1997). 

A imagem do manuscrito foi compartilhada por Georges Mirault, e pode 

ser acessada neste post. 

Dezenas ou centenas destas pequenas "composições epistolares" de 

Mignone ainda estão para serem encontradas e catalogadas. 

 

 

http://www.chiquinhagonzaga.com.br/
http://www.ernestonazareth150anos.com.br/
http://www.marcellotupynamba.com/
http://www.henriquealvesdemesquita.com.br/


 

 

 

183. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 



 

184. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

 

 

185. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186. Série Capas de Partituras IPB. "Beijo-te os pés, Miss Brasil", valsa-

canção de Nelson A. Ferreira e Oswaldo Santiago, publicada por ocasião do 

concurso Miss Brasil em 1929. 

 

 

 

 

187. Série Capas de Partituras IPB. "No Rancho", cateretê à moda paulista, 

de Eduardo Souto. 

 

 



188. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

189. Música que Hermeto Pascoal compôs há poucos dias, em um 

guardanapo, para ser sorteado na abertura do Festival Villa-Lobos, cujo grande 

homenageado deste ano é o próprio Hermeto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



190. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

191. Série Capas de Partituras IPB. Longe dos olhos, valsa sentimental de 

Zequinha de Abreu. 

 

 



192. O Sentido da Obra Musical de Marcello Tupynambá 

https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/o-sentido-da-obra-

musical-de-marcello-tupynamba 

 

193. Concerto dos Pianistas de Bagé, com 5 pianos e 20 mãos. 

 

 

 

194. Crianças com formação musical possuem melhor gerenciamento do 

cérebro 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2014/06/criancas-com-formacao-

musical-possuem-melhor-gerenciamento-do-cerebro-4530031.html 

 

 

195. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/o-sentido-da-obra-musical-de-marcello-tupynamba
https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/o-sentido-da-obra-musical-de-marcello-tupynamba
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2014/06/criancas-com-formacao-musical-possuem-melhor-gerenciamento-do-cerebro-4530031.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2014/06/criancas-com-formacao-musical-possuem-melhor-gerenciamento-do-cerebro-4530031.html


196. Série Capas de Partituras IPB. "Aurora", valsa de Zequinha de Abreu. 

 

 

 

 

197. O programa Piano Brasileiro (Rádio MEC FM) desta semana foi dedicado 

ao Maestro Gaó, e já está disponível no site da Rádio Batuta.  

 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/904 

 

 

198. O IPB foi inaugurado em agosto de 2015, e no início de outubro iniciamos 

uma campanha de financiamento coletivo através do site Benfeitoria.com para 

mantermos e atualizarmos o site. 

Já estamos com 13 assinantes que contribuem mensalmente para a 

divulgação da cultura do piano brasileiro, e como contrapartida já receberam o 

primeiro álbum de partituras do IPB, contendo uma compilação de 10 partituras 

brasileiras para piano, como por exemplo o tango Júlia, de Chiquinha Gonzaga, 

que estava desaparecido, e foi encontrado no ano passado pelo colecionador 

Sandor Buys, as primeiras variações escritas por um brasileiro (Alexandre Levy), 

a famosa Il Neige de Henrique Oswald, a Serenata Diabólica de Barrozo Netto, 

além de outras peças deliciosas de Luiz Levy, Ernesto Nazareth, Zequinha de 

Abreu, Eduardo Souto, Henrique Alves de Mesquita e Anacleto de Medeiros. 

Para se tornar um assinante, acesse 

https://recorrente.benfeitoria.com/InstitutoPianoBrasileiro (é possível contribuir 

com qualquer valor; o pagamento é feito por cartão de crédito ou paypal, e o 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/904


valor estipulado será cobrado mensalmente - é possível cancelar a qualquer 

momento). 

Com o valor angariado, tem sido possível realizar postagens diárias em 

nossa página no facebook (www.facebook.com/InstitutoPianoBrasileiro/), 

incluindo o Quiz IPB e a série Capas de partituras IPB, além de manter um 

programa semanal na Rádio MEC e Rádio Batuta. 

A partir de agora iremos disponibilizar relatórios mensalmente, 

explicitando as novidades. 

Todos os 180 posts publicados entre 5 de julho (a página no facebook foi 

inaugurada antes da página na web) e 4 de novembro estão disponíveis neste 

link: 

 http://www.institutopianobrasileiro.com.br/post/visualizar/1o_Relatorio_In

stituto_Piano_Brasileiro_04_11_2015 

 

Agradecemos a todos que têm participado! 

 

 

 

http://www.institutopianobrasileiro.com.br/post/visualizar/1o_Relatorio_Instituto_Piano_Brasileiro_04_11_2015
http://www.institutopianobrasileiro.com.br/post/visualizar/1o_Relatorio_Instituto_Piano_Brasileiro_04_11_2015


199. Torne-se um assinante do IPB! Você estará contribuindo para a 

divulgação da cultura do piano brasileiro, e receberá mensalmente um álbum de 

partituras em pdf, com uma coletânea de músicas brasileiras para piano.  

Saiba mais em:  

https://recorrente.benfeitoria.com/InstitutoPianoBrasileiro 

 

200. Série Capas de Partituras IPB. "Fevereiro (Um sonho de Pierrot)", da 

série "Valsa dos meses", do Maestro Gaó. 

 

 

 

201. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

https://recorrente.benfeitoria.com/InstitutoPianoBrasileiro


202. Recital do pianista CRISTIAN BUDU 

Villa-Lobos - Impressões Seresteiras  

Schumann - Kreisleriana op.16  

Liszt - Valsa Mephisto nº 1 

 

 

 

203. Série Capas de Partituras IPB. "Fatalidad", tango de Lina Pesce e Luiz 

Roldan. 

 

 

 



204. Quiz IPB. Que música é esta?  
 

 

 

 

205. Ontem (11/11/2015) completaram-se 100 anos da estreia de "Miss 

Guiomar Novaes" em Nova York, no Aeolian Hall, aos 21 anos. O programa foi: 

 

Bach-Busoni - Chacona em ré menor 

Beethoven - Sonata No.17 "Tempestade" (Op.31 No.2) 

Brahms - Intermezzo em lá maior Op.118 No.2 

Brahms - Capricho em si menor Op.76 No.2 

Schuman - Carnaval Op.9 

Chopin - Três estudos não-identificados 

Chopin - Três prelúdios não-identificados 

Chopin - Scherzo No.1 em si menor (Op.20) 

Moszkowski - Estudo de concerto e sol bemol maior 

(Provavelmente houve mais de um bis) 

 

Os críticos ficaram impressionados. 

Sigmund Spaeth, do New York Evening Mail, escreveu que "a moça pode 

ser colocada sem a menor hesitação na seleta companhia dos maiores pianistas 

do mundo. (...) e com seus antebraços bem delineados e mãos flexíveis ela tira 

os efeitos que quer - do mais viril e percussivo som aos trechos mais delicados 

e suaves, e do mais sensual e cantante fraseado à mais brilhante demonstração 

de perfeição técnica". Por sua vez, Finck compararia Guiomar a Paderewski, 

referencial de excelência, determinando: "Quase nunca se ouviu nada tão 

inspirado no Aeolian Hall." 

Agradecemos ao prof. Ciro Dias pela imagem e pela lembrança da data. 



 

 

 

 



206. Atingimos a primeira meta em nossa campanha de financiamento 

coletivo! Agradecemos às contribuições dos 18 assinantes, que já receberam 

por e-mail o 1º álbum de partituras IPB, com uma compilação de 10 partituras 

raras brasileiras. 

 

Com este valor mensal, conseguiremos: 1) cobrir os custos básicos de 

manutenção do site; 2) garantir uma publicação diária em nossa página no 

facebook, 3) manter um programa de rádio semanal dedicado ao Piano 

Brasileiro, e 4) uma publicação mensal no blog do IPB e em nosso newsletter. 

5) Além disso, novas informações serão acrescentadas a cada uma das outras 

sete áreas do site (enciclopédia, discografia, discos, partituras, linha do tempo, 

imagens e biblioteca), e um relatório será produzido mensalmente com os novos 

acréscimos. 

 

Agora buscamos alcançar a próxima meta, com a qual poderemos: 1) 

atingir as metas anteriores, e também 2) garantir um aumento do banco de dados 

do site. Serão atualizados: o catálogo de partituras brasileiras (pelo menos 100 

novas linhas na tabela), a discografia (pelo menos 50 novas linhas na tabela), a 

enciclopédia (pelo menos 2 novos verbetes). 3) Além disso, serão 

disponibilizadas para download pelo menos 15 partituras de autores brasileiros 

que estão em domínio público. 

 

Saiba como se tornar um assinante em: 

https://recorrente.benfeitoria.com/InstitutoPianoBrasileiro (se houver dúvidas, 

mandem uma mensagem) 

 

 

 

207. Compartilhando mensagem da pianista Olinda Allessandrini: 

"Queridos amigos. Daqui a pouco estarei na Rádio da Universidade, 

conversando com vocês ! 

 

12/NOV/2015 (quinta) às 15h 

RÁDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS AM 1080 

www.ufrgs.br/radio 

PROGRAMA OLINDA ALLESSANDRINI  

Um panorama da música do Brasil e das Américas 

 

Alberto Nepomuceno, vida e obra deste compositor, considerado o "pai" 

do nacionalismo na música erudita brasileira. Obs: Ouçam a gravação do 

programa, a qualquer horário, através do site: 

http://www.radio.ufrgs.br/programa.html” 

 

 

https://recorrente.benfeitoria.com/InstitutoPianoBrasileiro
http://www.radio.ufrgs.br/programa.html


208. Série Capas de Partituras IPB."Quantas vezes", tango-canção de Lina 

Pesce e Orfeo. 

 

 

 

 

209. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 



210. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

211. Série Capas de Partituras IPB. "Miss Brasilina", samba da feiura, de 

Pachequinho."O perfil encantador e seductor de 'Miss Brasilina', que por falta de 

protecção não fôra votada". 

 

 



212. Daqui a pouco, às 20h, vai ao ar na Rádio MEC o programa Piano 

Brasileiro, dedicado a Magda Tagliaferro. Neste link é possível ouvir online ao 

vivo.  

http://radios.ebc.com.br/mecfmrio 

 

 

213. "Tocar piano ativa o cérebro como nenhum jogo, aparelho eletrônico ou 

instrumento é capaz" 

 

 

 

 

 

 

 

http://radios.ebc.com.br/mecfmrio


214. Série Capas de Partituras IPB. Olhos de Brasileira, tango de salão de J. 

Chrysostomo. 

 

 

 

 

215. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 



216. Nelson Freire e Martha Argerich em Bruxelas, 11 de novembro deste 

ano. (2015) 

 

 

 

217. Vídeo raríssimo de Nelson Freire interpretando os Prelúdios No.3 e 

No.19 de Chopin em um festival de música em Berlim, em 1972. 

https://www.facebook.com/meloclassic/videos/927217160682285/ 

 

218. Série Capas de Partituras IPB. Vem comigo, Samba da Penha de João 

da Gente 

 

 

https://www.facebook.com/meloclassic/videos/927217160682285/


219. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

220. Programa Piano Brasileiro desta semana dedicado a Magda Tagliaferro. 

Ouçam na Rádio Batuta.  

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/907 

 

221. Série Capas de Partituras IPB. "Eu não gosto de ocê!...", de Paraguassú. 

Ilustração de Umberto Della Latta (1883-1961). 

 

 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/907


222. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

223. Vídeo sobre Franz Liszt, preparado pela Competição Liszt, que ocorre a 

cada três anos em Utrecht, Holanda.  

https://www.youtube.com/watch?v=81n-ptZYt_A 

 

224. Série Capas de Partituras IPB. "Beijinhos de amor", de Zequinha de 

Abreu e Ary Kerner V. Castro. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=81n-ptZYt_A


225. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

226. Site fantástico com cerca de 10.000 capas de partituras publicadas na 

Europa no começo do século XX. 

http://www.imagesmusicales.be/ 

 

227. O Canal Brasil acaba de estrear a 2ª temporada do programa Retrovisor, 

e no primeiro programa foi feita uma excelente entrevista com ninguém menos 

que Chiquinha Gonzaga!  

http://globosatplay.globo.com/canal-brasil/v/4612465/ 

 

228. Série Capas de Partituras IPB. "Os olhos de Maria", fado-tango de 

Joubert de Carvalho. 

 

 

http://www.imagesmusicales.be/
http://globosatplay.globo.com/canal-brasil/v/4612465/


229. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

230. Magda Tagliaferro interpretando brilhantemente a Dança da Vida Breve, 

de Manuel de Falla. 

https://www.facebook.com/meloclassic/videos/713236858746984/ 

 

231. Neste mês o IPB recebeu uma doação de centenas de partituras raras 

brasileiras, enviadas por Cristiana Treiger, de Niterói (a foto abaixo mostra as 

três caixas do correio assim que chegaram). São em sua maioria das décadas 

de 1910 e 1920, mas há também coisas do século XIX, e de décadas posteriores. 

Cristiana nos conta que estas partituras eram de sua tia-avó, Alina de Mattos 

Rocha, que era professora de piano e foi aluna do Instituto Nacional de Música 

- devido a isso, vieram também os preciosos livros de teoria, harmonia e solfejo 

adotados pelo INM na época. Alina de Mattos foi criada em uma fazenda, em 

Natividade de Carangola, cidade próxima a Campos e Itaperuna, e viveu lá até 

se casar, quando foi morar em Niterói. 

Cristiana nos conta que cresceu ao som de Mozart, Bach, Beethoven, 

Chopin, Schubert, principalmente; seu pai adorava musica e educava os ouvidos 

dos quatro filhos, lhes perguntando quem era o autor que estava tocando, se 

sabiam que música estavam ouvindo, qual o instrumento que estava tocando. E 

sempre colocava para ouvirem um disco do Pedro e o Lobo, de Prokofieff. Todos 

os irmãos estudaram música e ela ballet, porém nenhum se aprofundou. 

Estas partituras ficaram guardadas mais de 100 anos com a família, e 

Cristiana resolveu doá-las ao IPB para contribuir com nossa catalogação das 

partituras publicadas no Brasil, e também para que elas fiquem acessíveis a um 

público maior. Com o tempo, todas que estiverem em domínio público serão 

colocadas para download na seção de Partituras do IPB. 

Agradecemos à Cristiana pelo generoso ato, e deixamos as portas 

abertas para novas contribuições (custeamos o envio pelo correio, e xérox das 

originais, se for o caso). 

 

https://www.facebook.com/meloclassic/videos/713236858746984/


 

 

 

 

 

 

 

232. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 



233. Série Capas de Partituras IPB. General Motors, marcha de J. Canuto. 

 

 

 

234. Em meio à lama da Samarco: um tesouro musical e patrocínios 

incômodos 

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/falando-de-musica/em-meio-a-lama-da-

samarco-um-tesouro-musical-e-patrocinios-incomodos/ 

 

235. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/falando-de-musica/em-meio-a-lama-da-samarco-um-tesouro-musical-e-patrocinios-incomodos/
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/falando-de-musica/em-meio-a-lama-da-samarco-um-tesouro-musical-e-patrocinios-incomodos/


236. Série Capas de Partituras IPB. Eterno enlevo, fox-trot de Zequinha de 

Abreu. 

 

 

 

237. O IPB deseja a todos um feliz Dia do Músico! Ao longo do dia vamos 

postar algumas gravações de grandes músicos brasileiros que se dedicaram a 

outros instrumentos diferentes do piano. 

 



238. CD completo "Trombone brasileiro", do grande trombonista paraibano 

Radegundis Feitosa (1962-2010) com a pianista carioca Maria Teresa Madeira.  

https://www.youtube.com/watch?v=VXf_RsWp_N4 

 

 

239. A impressionante gravação do Concerto para violino e orquestra em 

formas brasileiras, de Hekel Tavares, pelo grande violinista Oscar Borgerth, 

acompanhado pela Orquestra Sinfônica Nacional sob regência do próprio 

compositor (este é o primeiro movimento "Modinha", os demais movimentos 

"Louvação" e "Ponteio" estão nos comentários deste post no IPB).  

https://youtu.be/rqW_ZcYcUZ4 

 

 

240. Melodia sentimental, da obra Floresta do Amazonas, de Villa-Lobos, 

interpretada pela grande soprano Bidu Sayão, acompanhada pela Symphony of 

the Air regida pelo próprio compositor. Esta gravação é muito especial, pois foi 

a última gravação feita por Villa-Lobos e e também por Bidu Sayão (que saiu de 

sua aposentadoria especialmente para realizar a esta gravação, em 1959). 

Acesse os comentários do post no IPB para acessar outros números desta obra).  

https://www.youtube.com/watch?v=E9HdClmk9ow 

 

 

241. Em 1969 o flautista Altamiro Carrilho gravou este LP muito especial 

chamado "Os maiores choros do século", em que ele faz um apanhado de várias 

de suas especialidades.  

https://www.youtube.com/watch?v=eillcbkMUok 

 

 

242. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VXf_RsWp_N4
https://youtu.be/rqW_ZcYcUZ4
https://www.youtube.com/watch?v=E9HdClmk9ow
https://www.youtube.com/watch?v=eillcbkMUok


243. Série Capas de Partituras IPB. Torturas dum beijo, canção brasileira de 

A. Pescuma e Epequeno. 

 

 

 

 

244. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 



245. Programa Piano Brasileiro desta semana dedicado a grande pianeira Tia 

Amélia.  

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/910 

 

 

246. Heloisa Fischer encerra seu programa semanal na Rádio CBN dedicado 

à música clássica, bem como as demais atividades do VivaMusica! Fará muita 

falta! 

http://cbn.globoradio.globo.com/default.htm?url=/comentaristas/vivamusica/201

5/11/24/VIVAMUSICA-CHEGA-AO-FIM-APOS-QUASE-DEZ-ANOS-NO-

AR.htm 

 

 

247. Série Capas de Partituras IPB. Pecadora, tango de Aymberé e A. Ribeiro. 

Ilustração de Wantik. 

 

 

 

 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/910
http://cbn.globoradio.globo.com/default.htm?url=/comentaristas/vivamusica/2015/11/24/VIVAMUSICA-CHEGA-AO-FIM-APOS-QUASE-DEZ-ANOS-NO-AR.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/default.htm?url=/comentaristas/vivamusica/2015/11/24/VIVAMUSICA-CHEGA-AO-FIM-APOS-QUASE-DEZ-ANOS-NO-AR.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/default.htm?url=/comentaristas/vivamusica/2015/11/24/VIVAMUSICA-CHEGA-AO-FIM-APOS-QUASE-DEZ-ANOS-NO-AR.htm


248. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

249. Série Capas de Partituras IPB. Ingratidão, tango de A. Fernandes e Ary 

Kerner Veiga de Castro. Ilustração de Arnaldo. 

 

 

 



250. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

251. Série Capas de Partituras IPB. Amor cruel, tango argentino de Virgilio 

Mugnai e Epequeno. 

 

 



252. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

253. Série Capas de Partituras IPB. Buscando amor, tango de Nabor Pires 

Camargo e Dieno Castanho. Ilustração pelo Atelier Silvart. 

 

 



254. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

255. Surgiram duas novas partituras de Eduardo Souto que não estavam 

catalogadas em nenhum lugar: Sorriso e Casulos do Amor. Em breve serão 

atualizadas no site www.eduardosouto.com.br. Agradecemos à Cristiana Treiger 

pelo envio destas preciosidades. 

 

     

 



256. Série Capas de Partituras IPB. Agonia, tango-canção de Joubert de 

Carvalho. Ilustração de Sandro. 

 

 

 

257. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 



258. Vídeo de Alexis Weissenberg tocando a versão para piano solo de 

Petrushka, de Stravinsky - um dos marcos na história do piano. 

http://ru.medici.tv/#!/alexis-weissenberg 

 

 

259. No último lote de partituras doadas ao IPB, por Cristiana Treiger, 

apareceu uma música dedicada a Ernesto Nazareth que ainda não era 

conhecida: Último alento, tango de Pedro Cabral e Ary Kerner Veiga de Castro. 

"Ao brilhante compositor amigo Ernesto Nazareth", publicada por volta de 1927. 

 

 

 

 

 

http://ru.medici.tv/#!/alexis-weissenberg


260. Série Capas de Partituras IPB. Adios cabaret!, tango argentino de Curt 

Crasselt e J. C. Emmeat. Ilustração de Umberto Della Lata. 

 

 

 

261. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 



262. Maratona de piano Magda Tagliaferro no MASP, 3/12, às 19h, com 

diversos pianistas! 

 

 

 

263. O IPB recebeu uma contribuição extraordinária de partituras que Ricardo 

Milanese, de São Paulo, nos enviou para digitalizar. 

Dentre elas, está uma raridade: a "Esfinge No.2 - Sonatina", de Arthur 

Napoleão, que constitui um perfeito palíndromo musical! (Isto é, a música é 

exatamente a mesma de trás para frente). Bach trabalhava palíndromos em suas 

composições (a Oferenda Musical é o exemplo mais famoso), porém este é o mais 

antigo de que se tem notícia publicado no Brasil. 

 

 

 



 

 

 

264. Série Capas de Partituras IPB. Minha Chiquita, tango de R. Splendore e 

Orfeo. 

 

 



265. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

266. O programa Piano Brasileiro desta semana homenageou o grande 

pianista Arnaldo Estrella. 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/912 

 

267. Série Capas de Partituras IPB. Minha canção de amor, de Lamartine 

Silva. Ilustração de Umberto Della Lata. 

 

 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/912


268. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

269. Catálogo de composições para piano de Arthur Napoleão (publicadas 

por sua editora) 

 

 


