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ALBUM COMEMORATIVO 

-DO-

3.° CONCURSO NACIONAL DE PIANO 

ORGANIZADO PELA 

ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ARTE 

COM A COLABORAÇÃO DO 

• MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTUR~ 

• CONSELHO NACIONAL DE CULTURA 

• REITORIA DA UNIVERSIDADE DA BAHIA 

• GOVÊRNO DO ESTADO DA BAHIA 

• PREFEITURA MUNIC}PAL DO SALVADOR 

E SOB O PATROCÍNIO 

Da Companhia V ASP e LO IDE AÉREO 

Redigido e organizado pela 

Associação Baiana 

FILANTROPIA E CULTU!i.i\ 

Direção de Publicidade dá 

de Arte 

Salvador, Bahia, 4 a 14 de Setembro de 1962. 

Auditórium da Reitoria da Universidade da Bahia 
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Banco da Bahia S. A. 
Fundado em 1859 

Homenageia os participantes do 

f ~oncurso· Nacional de Piano 

promovido pela 

Associação Baiana de Arte 

-==:=:=111::===:::-

Através dos seus 86 Departamentos na 
Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 

'- --A 

Gerais, Paraná e Brasília, o Banco da Bahia 
oferece os melhores serviços bancários, às 

melhores taxas. 
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E' disposto, pela Associação Baiana de Arte, a realização de dois em 

dois anos de um concurso pianístico de âmbito nacional, com dois obje

tivos - a difusão musical brasileira e o incentivo ao estudo da Música, 

através de seu precioso instrumento - o piano . 

Objetivos, sem dúvida alguma, que honram e dignificam qualquer 

iniciativa, vez que o trabalho é árduo e requer uma equipe unida para 

realizá-l'p. Felizmente conta a Associação Baiana de Arte com uma 

tríade harmonizada, quer nos seus idéais, quer nas suas realizações . E 

tão harmonizada que não desejam n'{lda para si, mas para a coletivi

dade, quer no campo do desenvolvimento artístico e cultural, quer no 

da filantrópica por que lutam. Idéias que se dividem e se entrelaçam 

entre a arte e a humanidade, autêntica missão est'a que vem cumprin

do a ABA, mesmo a despeito dos que não acr editam nos sentimentos 

puros da criatura humana. 

Vitoriosa desde a sua primeira iniciativa, ainda não deixou de me

recer a confiança de seus colabradores e amigos, pois tudo o que se rea

liza sob a franqueza, a sinceridade, a leald!ade de conciênhia, só pode r e

ceber os aplausos de todos quantos poderi!am agir assim, se lhes f osse 

determznada por Deus missão tão elevada. 

O vento e o tempo não apagam o que se escreve no livro das rea-· 

lizações, em defesa do ialevantamento do ser humano. E a Associação 

Baiana de Arte, organizando o seu Atlbum Comemorativo do 3.0 Con

curso Nacional de Piano, inseriu, em uma de suas páginas, um mapa 

de suas realizações, desde 1958, dada de sua fundação, até 1962. 

Continuará o seu árduo caminho, peregrinando em defesa de um 

nível artístico e cultural à altura das nossas tradições e um dia rece

berá o prêmio a que faz jús, nesta sequência de iniciativas que não a 

desmerecem, tampouco desmerecem os que delas participam. 
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DUAS 

COMISSÃO DE HONRA 
PRESIDENTE 

Exm.o Snr. General Juracy Montenegro Magalhães - DD. Governador 
do Estado da Bahia. 

PATRONO 

Maestro Heitor Villa Lobos 

PARANINFO 

Exm.o Snr. Prof. Albérico Fraga - Magnífico Reitor da Universidade 
da Bahia. 

HOMENAGEM ESPECIAL 

Exm.o Snr. Dr. Oliveira Brito -ex. Ministro da Educação e Cultura. 

HOMENAGEM 

Exm.o Snr. Pascoal Carlos Magno 

MEMBROS DA COMISSÃO DE HONRA 

Eminência Reverendíssima Dom Augusto Cardeal da Silva 
Exm.o Snr. Prefeito Municipal do Salvador 
Exm.0 Snr. Secretário da Educação e Cultura do Estado da Bahia. 
Exm.o Snr. Presidente da Associação Baiana de Imprensa. 

HOMENAGENS PóSTUMAS 

Exm.o Snr. Prof. Edgard Reego dos Santos 
Maestrina Zulm~ra Silvany 

HOMENAGENS 

Nesta oportunidade em que se publica o Album Comemorativo do 3.o CONCURSO 
NACIONAL DE PIANO, na Bahia, a Associação Baiana de Arte presta, por intermédio des
tas linhas, duas homenagens: 

Ao INSTITUTO DE MúSICA DA BAHIA, pela passagem, em 28 de julho dêste ano, 
do seu 65° aniversário de educadário musical que vem prestando relevantes serviços à causa 
da Música e tem vencido a intempérie, alternando-se em dias gloriosos e em dias dias difí
ceis, e ao brilhante vespertino "A TARDE", que completará 50 anos de jornalismo elevado, 
em nossa terra, no próximo dia 15 de outubro. "A Tarde"' é o porta-voz dos interesses da 
família baiana, apoiando tôdas as grandes iniciativas que surge no panorama artístico, 
social e científico da Bahia. 

A ambas as instituições aniversariantes o nosso aprêço, a nossa admiração, a nossa 
homenagem. 
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COMISSA O DE HONRA 
PRESIDENTE 

Exm.o Snr. General JUl~ACY MONTENEGRO MAGALHAES 
DO GOVERN.ADOR DO ESTADO DA B.A,H/1\ 



HOlUENAGElU 

P A 1' H() NO 

Exm.o Snr Dr. Olil'eira Brito 

Exm.o Snr. 
Pascoal Cdrlos Magno 

Maestro 
Heitor Vi //d Lobos 



PARANINFO 
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3.° CONCURSO NACIONAL DE PIANO NA BAHIA 

Exm 0 Sr. Prof. Dr. Albérico Fraga 

M<tgnifico Reitor dà Unive::rsidade dà Bàhia 



~~-----~ --~-~--------------------------------------~----:::;;;r--

li-= JURI 

I 

DO 3.° CONCURSO NACIONAL DE PIANO 

~:: 
.~ --... 

JURI 

Pianista Norma Appel Bojunga (Ro Grand 

(Est. da Gua 
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Sul) 

or a de Azevedo (Paraná) 

iveira e S lv:.t (São Paulo) 

gênia Pereira Lessa (Estado da Guanabara) 

.a H l a de Olive:rà (Estado da Guanabara) 

aldemar de Almeida (Pernambuco) 
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COLABORADORES 

A Associação Baiana de Arte mencionando nominalmente tôdas as colaborações re
cebidas, sem as quais seria difícil, senão impossível a realização do 3.o CONCURSO NACIO
NAL DE PIANO, externa o seu mais profundo agradecimento, nesta página: Ao Ministério 
da. Educação e Cultura, ao Conselho Nacional de Cultura, ao Govêrno do Estado da Bahia, 
à Embaixada da França, no Brasil, à Reitoria da Universidade da Bahia, à Prefeitura Mu
nicipal do Salvador, à Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia, Seminários 
Livres de Música da Rub, Sociedade de Cultura Artística Basílio Itiberê . 

À Imprensa Brasileira: A Tarde, Diário de Notícias do Estado da Guanabara e de 
Salvador, O Estado da Bahia, O Estado de São Paulo, Bureau Interestadual de Imprensa, 
Jornal da Bahia, Jornal do Comércio, do Rio, Jóia, O Cruzeiro, Manchete e outros órgãos 
da imprensa . 

À Televisão Itapoã, às estações radiofônicas: Excelsior da Bahia, Cultura da Bahia, 
Sociedade da Bahia, Sociedade de Feira de Santana, Ministério de Educação e Cultura. 

Às firmas comerciais: A Moda S. A., Banco da Bahia S. A., Banco Econômico S. A., 
Casa da Música, Companhia de Seguros Aliança da Bahia, Kra.use-Joias, Mesbla S . A., 
Loide Aéreo Va.sp S/ A., Morgenroth Leoni & Cia.. Ltda . 

Às exmas. famílias que hospedaram os (pianistas: General Juracy Magalhães, e ao 
COMITÉ DE RECEPÇÃO composto das Exmas. Sras.: Lavínia Magalhães, Presidente; Ode
~e Bastos, Aída Ribeiro, Anny Wildberg, Antonieta Reis Keibel, Eunice Lages de Oliveira, 
Fern anda São Paulo, Henriqueta Catarina, Hildete Baleeiro, Lola Kartzmann, Maria Luiza 
Lavenére Mahado, Maria Helena Almeida, MarJ.a Jesuina · Mascarenhas, Mariá Menezest 
Silva, Marina Pinto de Carvaho, Marita Almeida, Nayde Abreu, Nair Coqueijo da Costa. 

ÀS srtas. Licia Simões de Sá, e Yvettc Tunis Virgiliis. 

I 
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A confiança em nosso trabalho, que sempre depositou o saudoso e eminente prof. Edgard 
Santos fica testemunhada neste Album. Não era uma simples colaboração que a Reitoria 
dava, pela assist'ência do. saudoso Reitor, ao nosso trabalho e tampouco foi de nosso pensa
mento, adiantar-nos ao nivelamento da grande obra criadora de Edgard Santos. Absolutamen
b. O que ocorreu foi que, o saudoso e Magnifico Reitor, na clarividência de sua visão, previu 
o êxito do 1.a certame e por iss!) nos solicitou, frisando bem como numa ordem,. que assim 
deveria ser: organizado pela Associação Baiana de Arte e Reitoria da Universidade da Bahia. 
Maior prova de confiança numa iniciativa nova em nosso meio, d:;, três idealistas que se reu
niam para dar à Bahia um espet'áculo inédito, não poderia ser dada. 

E' que Edgard Santos acreditava no trabalho, tinha fé na iniciativa alicerçada num ideal 
puro, confiava, em fim nos arroubes de uma entidade recém-criada, cujo primeiro passo seria 
decisivo para a sua via ascensorial, e êsse passo se daria no Auditorium da Universidade. E a 
ABA, cega às críticas, às incompreensões, às indesfarçáveis invejas de criaturas, que, sem con
seguir .. .-'m a realização de seus idéiais satisfazem-se em procurar, em balancear uma falha, I 
para com isso desmoronarem tc·do o edifício venceu. Felizmente a vitória foi grandiosa! foi. 
soberba, realmente. 

Todavia, se o nosso pranteado amigo Edgard Santos, não nos houvesse dado o crédito de 
confiança, não n~:~;; s,-,ria fácil o empreendiment'o. 

A Associação Baiana de Arte presta, nesta página, uma homenagem ao seu grande incen
tivador, prof. Edgard Rego dos Santc,s, r2centemente falecido. Essa homenagem é indispensá
vel, porque a ABA sempn recebeu do saudoso Edgard Santüs a sinceridade de seu conselho, 
üS aplausos, a orientação segura ao absoluto êxito d1J suas iniciativas. 

Cumpre acima de tudn. um dever - à Associação Baiana de Arte - fazendo-lhe esta 
hom~nagem, vez que Edgard Santos merece uma profunda gratidão na alma de suas direto
ras, que não lhe cessarão de dedicar uma V·eneração ao seu espírito elevado de batalhador em 
causa da cultura de nossa pátria. 
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IN MEMORIAN A 

Maestrina Zulmira Silvany 

Zulmira Silvany foi a mestra insígne de três gerações de baianos.Animou e, incentivou 
os que dela se cercaram para, em sua alma, repousarem as dúvidas, os ideais, as consultas. 
Dela se aproximaram os que realmente viviam pela beleza da alma, pela cultivação do Belo, 
nãc1 faltando às suas iniciativas culturais e artísticas, que empolgaram a Bahia, desde os pri
meiros vinte anos do nosso século. 

Natural de Itaberaba, onde iniciou seus estudos com o prof. Roberto Lídio dos Santns, 
cêdo t'rouxe à Bahia o fulgor da sua inteligência, o seu cabedal artístico já bem volumoso 
àquela época. Em Salvador, com'), discípula do maestro Sylvio Deolindo Fróes, foi, mais tarde, 
sua grande colahoradcra, na direção do Instituto de Música da Bahia, vêz IS como vice-dire
tora, vêzes em substituição ao saudoso Mesfre, de cujo entrosamento temos ainda a grande 
amostra, a pioneira casa de ensino musical da Bahia, sita à rua Carlos Gom]s, 101. 

Todavia, há sempre criaturas que, malslnadas, dissolvem, dissociam as compreensões e 
foi justam ,nte o que ocorreu com os dirigentes do I. M. B., faz uns trinta e tantos anos. Víti
m as de infrigas, desligaram-se, sofrendo Zulmira Silvany as consequências das injustiças. 
Êsse desentrosamento d:1s dois mestres, foi o pdncípio da d ·cadência em que viveu o Instituto 
de Música, na obscuridade, os demais anos de sua vida. Faltava a chama, faltava o él::•, fal
tava o elemento de ligação, a inteligência dh-igente, o baluarb que sempre esteve a postos, 
para r«Zer prosseguir, na sua luta admirável pela educação musical da Bahia, e esfa chama, e 
êste éb , e êst :::l elemento de ligação, e essa inteligência dirigente, e êsse baluarte, estavam 
r esidindo em Zulmira Silvany. A mestra entretanto, não esmoreceu. Sofredora, injustiçada, 
atirada às intrigas, lutou. Lutou e venceu. Fundou o seu Curso particular, reconhecido pelo 
onfão Governador Capitão Juracy Magalhães. Deu às suas discípulas um diploma, mas um di
ploma valioso, um diph'lna que atendia à pedagogia musical. Era um diploma de professor de 
música que, de posse dêle muito pr:.deria faz-,r em benefício da sua arte. Saberia transmitir os 
ensinamentos recebidos e tinha consciência do que estava fazend(). 

Novas glórias obteve Zulmira Silvany, a sua própria fôrça, a troco de sua capacidade, 
de sua infeligência, de sua vontade firme e cl~ sua iete!igência, de sua fé em Cristo, que a to
dos ampara. E seu album de recordações é volumoso, dividido em 3 volumes. Quantas novas 
conquistas, quantas novas vitórias ela obteve, para a Música, preparando, adaptando a sua re
sidência da rua Joaquim Nabuco•! ? 

Extin guiu-se, em 13 de maio de 19fi2, irinta e dois anos depois que, liderando a Socie
dade Auxiliadora do Conservatório d:) Música, adquiriu o prédio, da rua Carlos Gomes 101, 
onde está plantadv o Instituto de Música da B1h:i.a. 

Extingiu-se uma vida de oitenta anos, sessenta dos quais inteiramente dedicados à 
arfe que escolheu para extravasar seus sentimentos nobres e fazê-la engrandecida. Uma vida 
qu"), até uma semana antes, estivera na sua nüs:>ão sublime de Mestra. Jl<> Mestra e de cnm
pnsitora, cuja fonte criadora era uma verdadeira cascatl'l. 

Paz a sua alma. ,. - " ~ - _,, 

r 



Mapa de Realizações da ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ARTE 

Nair Alves Novais 
Diretora Aámini:trativa 

Hebe Maclraáo Brasil 
Diretora áe Publiciáaáe 

Marid Augustd de O. Morgenrotlr 
Diretora Artística 

,---------llllllllllll ___ ----; 
1958 3 a 16 de novembro: 

16 de julho 
8 de agôsto 
7 de setembro 

1959 8 de outubro 

1960 

1961 

11 de outubro 
13 de outubro 

7 ele maio 
27 ele junho 

2 a 14 de agôsto 
22 de setembro 
25 de outubro 
23 de novembro 

15 ele maio 
22 ele maio (extra) 

6 de junho 
15 ele setembro 
30 ele outubro 

4 ele dezembro 
6 de dezembro 

25 de março 
28 de abril 
30 ele maio 

(extra) 

1962 16 de julho 
4 a 14 ele setembro 

19 de outubro 

1.0 CONCURSO NACIONAL DE PIANO 

pianista Marie Thérese Fourneau 
pianista Sergey Dorensky 
pianista Iára Bernette 

pianista Jacques Klein 
declamadora Margarida Lopes ele Almeida 
declamadora Margarida Lopes ele Almeida 

pianista Alexander Yenner 
pianista Giuliano Montini 

2.o Concurso Nacional de Piano 
pianista Lili Kraus 
cantora Joy Kim 
pianista Rosana Maria Martins 

Companhia André Villon & Cilo Costa 
Companhia André Villon & Cilo Costa 
p:anista Kjell Baekkelund 

Festival ele Ballet (Concurso Internacional) 
pianista Eduardo Hazan 
Rodolfo Mayer e sua Companhia ele Teatro 
Roclolfo Mayer e sua Companhia ele Teatro 

Don Diego Cristian e seu Teatro ele Mímica 
Dalal Achcar e o Ballet do Rio de Janeiro 

Mercêcles Batista e seu conjunto folclórico 
Teatro de Amadores ele Pernambuco 
30 Concurso Nacional de Piano 

pianista Jacques Klein e Orquestra Sinfôonica 
ela UBA, sob a regência do maestro 
Eleazar de Carvalho 
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fechados 

E-G NT D 
do Banco Econômico da Bahia s.a. 
É A SUA MELHOR 

Cf~EDENCIAL. POIS 

TEM GARANTIA DE 

PAGAMENTO. TODOS 

O ACEITAM. PORQUE 
I~ SEGURO. "PRETO 
NO BRANCO". O CHE
QUE-GARANTIDO É 
UM NOVO SERVIÇO 
DO BANCO ECONÓ
MICO DA BAHIA S. A. 

Na hora. em todas J5 dgcncli:l';, 

voe é obtem Informações sObre o 

CHEQUE- GARANTIDO 

BANCO ECONÔMICO DA BAHIA SA. 
o mo1s ant1go estobeleCJmento de crédito do pais. 

Agencias na cidade: 

Comércio, Rua Chile, São Pedro, 

Baixa dos Sapateiros, Calçada. 
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Mensagem da Vasp-Lóide 

aos Artistas Novos 

Aos anse.ios da juventude artística brasileira que participa do III 
CONCURSO NACIONAL DE PIANO, em Salvador, Bahia, organizado 
pela ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ARTE, juntamos também os nossos, 
anlaudmdo os autênticos valores que surgirão para o cenário nacional. 

A V ASP E O LO IDE AÉREO sentem-se orgulhosos de poder em
prestar sua colaboração a tão significativo certame, colocando suas 
aeronaves à disposição dos jovens pianistas, em maravilhosa viagem 
até a terra das práias sem Lm e de ternas tradições . Lá não estarão 
para concorrer e sim para prestigiar, pois a verdadeira arte musical 
não se firma em competições, mas de amor pela Música. 

Aos artistas novos que, de 4 a 14 de setembro, tornarão mais en
cantada a terra de Castro Alves e de .Rui Barbosa, de Deolindo Fró,es 
e de Zulmira Silvany, seja-lhes reservada tôda a felicidade e sucesso. 
Transmitam êles, pelas teclas, a unidade artística, a sensibilidade de 
nosso povo. 

Não só à juventude que empresta todo o seu entusiasmo, como 
também aos consagrados musicistas, membros da Comissão Julgadora 
e às laboriosas organizadoras do III CONCURSO NACIONAL DE 
PIANG, 

as justas homenagens e calorosos aplausos de 

VASP-LOIDE AÉREO. 



Candidatos dO 

BAHIA 

Adalmar de Menezes Carvalho 
Henrique Cesar de O. Ribeiro 
Ma ria Engênia Lyra 

ESTADO DO RIO 

Carlos Gregório 

ESTADO DA GUANABARA 

Attilio Mastrogiovanni 
Humberto Cordovil 
João Carlos de Assis Brasil 

Lígia Livramento Leite 
Maria Consuelo O. Pereira 

MINAS GERAIS 

Suely Maria Coelho 

Concurso Nacional de Piano 

PARANÁ 

Lily Lo 
Maria Leonor Garcez de Oliveira Melo 

PERNAMBUCO 

Breno Sá 
Maria Dolores Portela Maciel 

SÃO PAULO 

Anúlton Teixeira de Godoy 
Fernando Miguel Pacheco e Chaves 
Leila Kfouri 
Maria Antonia Novais 
Maria Bernardete Barreto de Menezes 
Maria Eliza Contreiras de Figueiredo 
Ma ria Francisca Paes 
Rozinha Spiewak Brenner 

************************ 
************************ 

Dados Biográficos e Programas Apresentados pelos Candidatos 

BAHIA 

Adalmar de Menaes CarJJalfio 

Natural de Salvador, inciou-se no piano com a prof.a Ester 
Cardoso e obteve em 1954, o Prêmio Pedro Jatobá, na Escola de 
Música da Bahia, tendo participado do Congresso da Juventude 

· .·Musical, em São Paulo. Em 1961 apresentou-se como solista do 
1f Concerto da Coroação de Mozart, sob a regência de Alceu Bec
-~ chino e, na Bahia, foi solista da Orquestra Sinfônica da Univer-

, __________ ___: {sídade da Bahia, sob a regência do maestro Johannes Hoemberg. 

PROGRAMA - Eliminatória: a) BACH - Concerto italiano - 1 - movimento 
(confronto; b) - Fauré - Improviso, n. 0 , op. 31. 

SEMI-FINAL- a) - Scarlatti- Son:tta em Ré Maior; b) - Beethoven - 32 Va
riações (confronto); c) - Chopin - Estudo n. 0 12, op. 10 ; d) - Vila Lobos ·- Passa, 
passa, gavião; e) - Ravel - Alborada del graciose. 

FINAL- Beethoven- Concerto n. 0 2. 



BAHIA 

Henrique Cesar Oliveira Ribeiro 

N~scido em Ilheus, Bahia, em 1944, inlciou-se ao piano com 
a prof.a Wanda Souza Oliveira, diplomada pelo Instituto de Mú
sica da Bah ·a. Cursou rom a professora M:uy Knetch Bosset, 
submetendo-se ao test dos Seminários Livres de Música da UB, em 
Habuna, cujo resultado lhe deu margem a prosseguir seu curso, 
orientado pelos professores da Uba. Atua:mente está cur::;ando 
com o prof. Fernando Lopes, detentor de vários títulos interna
Giona!s. 

PROGRAMA - Eiminatória: a) Bach - Concerto Italis.no, 10 Movimento (con
fronto); b) - Schubert - Improviso op. 90, n. 0 2. 

SEMI-FINAL- a) - Haydn- Sonata em fá maior; b) - Clwpin- Estudo, op. 10, 
n.o 5; c) - Beethoven ·- 32 Variações (confnnto); d) - Villa Lobos - Impressões .:::>e
resteiras; e) - Debussy - Reflets dans l'eau. 

FINAL - Beethoven - Concerto n.o 1, em dó maior, 1° movimento. 

BAHIA 

Maria Eugênia Lira 

Natural de Salvador, mtcwu seus estudos aos cinco anos, e 
aos 14 obteve, em concurso organizado pela SCAB, uma bolsa de 
estudos para o Curso de Fér:as em Teresópolis. Atuu~J como solis
ta, em concertos com Orquestra Sinfônica da Universidade da 
Bahia, sob a regência dos maestros H. J. Koellreuttel· e Magnani, 
interpretando os Concertos de Beethoven e Grieg, sendo que êste 
último, sob a regência do maestro Eleazar de Carvalho. Realizou 
rec'tais e participou do 1° Curso de Férias de Ilheus, sendo aluna 
do pianista Fernando Lopes. 

PROGRAMA - Eliminatória: a) - B 1ch - Concerto Italiano - 1.0 Movimento; 
b) - Chopin, Balada, em sol menor . 

SEMI-FINAL- a) - Haydn- Sonab em r2 maior; b) - Beethoven- 32 Varia
ções; c) - Chopin -Estudo, n.0 24; d) - "/illa Lobos - Dança do índio branco; e) -
Ravel - Jeux d'eau. 

FINAL- Beethoven- Concerto n. 0 5. 

ESTADO DO RIO 

Carlos Gregorio 

Nasceu em Niteroi, 1940. Começou os estudos de piano com 
Clovis Galvão Menezes, no Conservatório de Música, onde se diplo
mou. Tomou cursos de aperfeiçoamento com a prof.a Lúcia 
Branco, no Rio e Bruno Seldlhefer em Viena (Áustria) . Estudou 
as matérias teóricas com Wanda de Oliveira e Flávia Chapot PrP
vest e Paulo Silva, a quem deve os seus conhecimentos de 'Fuga., 
Contraponto, Composição e Instrumentação. 

Desde 1949 apresenta-se ao público em Niteroi, em Petrópolis 
e no Rio de Janeiro. A sua estréia como solista foi com a Orquestra de Musikkreis, de NI
teroi, executando o Concerto em Lá Maior de Dittersdorf. E' detentor de 1.0 prêmio, quan
do fez o concurso de solista da Orquestra Sinfônica Brasileira, em 1953, atuando como re
gente o maestro Lionello Forzanti. 

PROGRAMA - Eliminatória: a) - B:tch -Concerto Italiano (confronto) 1.0 Mo
vimento; b) - Chopin - Balada n. 0 2, op. ;)8. 

SEMI-FINAL - a) - Scarlatti- n. 0 27, em dó menor; b) - Beethoven - 32 Va
riações, (confronto); c) - Chopin - op. 10, n. 0 11; d) - Villa Lobos - Fui no Tororó, 
Ciranda n. 0 9; e) - Ravel- Sonatina. 

FINAL - Beethoven - Concerto n.O 4, op. 58 . 



ESTADO DA GUANABARA 

Attilio Mastrogiovanni 

Natural da Guanabara, nasceu em 24 de abríl de 19:19 e co
meçou seus estudos com seu progenitor. Posteriormente estudou 
l:Om o prof. Otavio Maul, sob a orientação deste mestre formou-se 
no Conservatório Brasíleiro de Música. Atualmente faz seu cur~o 
de aperfeiçoamento com a profa Lúcia Branco e colocou-se em 1.o 
lugar, no Concurso Liszt, promovido pela Associação elos Jovens 
P1anistas em 1961. 

PROGRAMA- Eliminatória· a) - B1ch Concerto Italiano - 1.0 movimento; b) 
- Liszt - Funerais. 

SEMI-FINAL -a) - Scarlatti- Son:üa n. 0 24, em si bemol; b) - Beethoven --
32 Variações (confronto); c) - Chopin- E:;tudo n. 0 3, op. 25; d) - Villa Lobos, Festa 
no Sertão; e) -Prokofieff - Sugestão diabólica. 

FINAL- Beethoven- Concerto n. 0 3. 

ESTADO DA GUANABARA 

Humberto Figueiredo Cordovil 

Natural do Rio de Janeiro, em 1935, iniciou-se nos estudos com 
sua mãe, profa Heloisa Cordovil. Em 1955 tornou-se discípulo de 
Hans Graff, ingressando na Escola Nacional de Música, classe da 
pro.r.a Yolanda Ferreira, onde se diplomou. 

Participou das comemorações do 1.0 centenário da morte de 
Chopin, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro; de diversos reci
tais nas emissoras e televisão; de vários Estados do Brasil; soli.::.ta 
de várias Orquestras, dentre as quais a Sinfôntca Brasileira, sob a 
regência de Pablo Komlos e Eugen Szenkar. 

Em 1961 foi admitido, por concurso, pHa o 5.o e penúltimo ano da Academia de 
Viena, obtendo a mais alta classificação dessa famosa Escola da Europa. Desde então re
cebe a orientação do prof. Hans Graf e vem s~ apresentando com êxito em audições da 
Academia. Vencedor do Concurso para solista da Orquestra Sinfônica Brasileira (1955-
1958); Vencedor do Concurso Medalha de Ouro da Escola Nacional de Música (1959); Ven
cedor do Concurso de Viagens aos Estados Unidos, da mesma Escola, em 1959; Vencedor do 
Concurso Viagem à Europa (em 1960) da me:;ma Escola; Vencedor "Estudante do Ano em 

1960) Promoção do Diário de Notícias; e outros prêmios. 

PROGRAMA - Eliminatória: a) ·- B3.ch - Concerto Italiano - 1.0 movimento 
(confronto); Ravel - Jeux d'Eaux. 

SEMI-FINAL- a) - Haydn, Sonata em dó maior; b) - Beethoven- 32 Variações; 
(confronto); c) - Chopin - Estudo op. 25, n.o 12; d) - Debussy - La terrasse des a1J 

clair de lune; e) - Villa Lobos- Dança do índio Branco. 
FINAL- Beethoven- Concerto n.s 3. 

ESTADO DA GUANABARA 

foão Carlos de Assis Brasil 

Nasceu em 1945, no Rio de Janeiro. Desde o início estudou 
com a prof.a Liddy Mignone, no Conservatório Brasileiro de Músi
ca, onde se diplomou em 1961. Apefeiçoou-se com Klein, e estudou 
composição com o maestro Mignone. Obteve, já, os seguintes prê
mios: 1.0 lugar do Concurso Luigi Chiafarelli, em 1957; Vencedor 
da prova estadual do Concurso da JMB; 1.0 lugar do Concurso Lo
renzo Fernandez; 2.o lugar do Concurso Nacional de Piano, do Rio 
de Janeiro; Vencedor do 1.° Concurso para bolsistas da Academia 
Brasíleira de Música. 

PROGRAMA - Eliminatória: a) - Rtch- Concerto Italiano (confronto); Chopln 
Balada n.o 4. 

SEMI-FINAL- a) - Scarlatti- Son3.ta em mi menor; b) - Chopin - Estudo 
opus 25, n.o 11; c) - Beethoven - 32 Variações (confronto); d) - Villa Lobos - Alma 
Brasileira; e) - Debussy - Toccata. 

FINAL- Beethoven- Concerto n.o 3. 



ESTADO DA GUANABARA 

Lygia LirJramento Leite 

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1941, iniciando seus estudos 
com a prof.a Aleida Ferrari da Silva; colocada em 3.o lugar, dentre 
40 candidatos, no Concurso Schumann, em 1960. Segue, atual
mente o Curso de Aperfeiçoamento de Plano, do prof. Homero 
Magalhães. 

PROGRAMA - Eliminatória: a) --· B.:tch - Concerto Italiano (confronto); Schu
mann - Variações Alegres, op. 1. 

SEMI-FINAL - a) - Scarlatti - Son3.ta n. 0 1 - vol. 1; b) - Beethoven 32 Varia
ções- (confronto); c) - Chopin- Estudo op. 10, n.O 5; d) - Villa Lobos -A Moreni
nha (n.o 2 da Prole do Bebê); e) - Debussy - Toccata. 

FINAL- Beethoven- Concerto n.o l. 

l"HNAS GERAIS 

Maria (onsue/o de G. Pereira 

Nascida em Belo Horizonte, em 1940, recebeu suas primeiras 
lições de sua progenttora, diplomada pelo Instituto de Música da 
Bahia. Desde criança que se apresenta em recitais. Transferida 
a. sua residênca para o Rio de Janeiro, matriculou-se no Conserva
torio Brasileiro de Música, na classe da prof.a Helena Galo e em 
1960 recebeu o diploma. Nesse curriculum, obteve várias medalhas 
à.e prata e ouro. Em 1961 ingressou no Curso da pianista Maria 
ela Penha, tendo-se apresentado, no fim do mesmo ano, em Belo 
Horizonte, num recital de Liszt. 

PROGRAMA - Elimmatória: a) -- Blch - Concerto Italiano (confronto), b) -
L'szt- Um suspiro. 

SEMI-FINAL - a) - Sca:·latti - Son:üa n. 0 1; b) - Beethoven 32 Variações; c) -
Chopin - Estudo op. 10, n.0 4; - Villa Lobos- Festa no Sertão; e) - Debussy - Jar
dins sous la pluie. 

FINAL- Beethoven- Concerto n.o 3. 

l"IINAS GERAIS 

Sue/y Maria Coe/fio 

Natural Cie Aragual'i, Minas Gerais, nasceu em 1939 e começou 
se:.i.s estudos musicais, aos 4 anos. Aos 8, deu o seu primeiro reci
tal. Desde então se apresenta em Minas, São Paulo e Rio. Estu
dou com a prof.a Olga da Rocha Moreira, em Minas e, mudada a 
sua residência para São Paulo, d-iplomou-se em 1957 no Conserva
tório Santa Marcelina, com medalha de ouro. Estudou com o prof. 
José Kliass e atualmente com o Maestro Souza Lima. 

PROGRAMA - Eliminatória: a) - Bach- Concerto Italiano (confronto); Brahms 
- Rapsódia em sol menor. , 

SEMI-FINAL - a) - Scarlatti- Sonata em mi menor; b) - Beethoven 32 Varia
ções (confronto); c) - Chopin- Estudo op. 10, n. 0 8; d) - Villla Lobos- Impressões Se
resteiras; e) - Debussy - Ondine. 

FINAL - Beethoven - Concerto n.o 3, em dó m. 



PARANA 

Lily Lo 

Nasceu em Chung Kllng, China, em 1943. Iniciou os seus e::;. 
tudos em Hong Kong, sob orientaçãJ d3. professora Jan Hu, aos 
8 anos de idade. Participou logo de vários concursos, obtendo sem
pre a primeira colocação: IV FESTIVAL DE MúSICA de Hong 
KONG, (1953), V FESTIVAL DE MúSICA DE HON KONG (1954), 
Concursos da The Associated Board of The Royal Schools of 
Music. Vindo para o Brasil, em 1955, ingressou na Escola de Mú
sica e Belas Artes do Paraná, na Classe da Prof.a Renée D. Frank. 

E em 1961, diplomou-se pelo Curso Superior de Música, dessa mesma escola. Em 1961 par
ticipou do Concurso Liszt, no Rio de Janeiro, ;onseguindo a classificação de semi-finalista. 
Atualmente cursa o 1.0 ano de virtuos:dade, ccmo aluna de Renée D. Frank. 

PROGRAMA- Eliminatória: a) - Bach- Concerto Italiano; b) - Liszt - Pe
trarca, Soneto n.o 123. 

SEMI-FINAL - a) - Scarlatti - Son ::tta n. 0 1 e n.0 14; b) - Beethoven - 32 Va
riações; c) - Chopin - Estudo op. 10, n .0 4; d) - Villa Lobos - Festa no Sertão ; e) -
Ravel - Ondine. 

FINAL - Beethoven - Concerto n .o 5. 

PARANÁ 

Maria Leonor Garce.l de 0/ir?eira Melo 

Nasceu em Curitiba, no ano de 1941. Iniciou os seus estudos 
aos 5 anos, com a prof.a Diva Barros. Ingressou mais tarde na Es
cola de Belas Artes jo Paraná, como aluna da prof.a Ignez Colle 
Munhoz, tendo concluído o curso em 1959. Obteve 1.0 lugar no 
Concurso de Piano do VIII Festival da Universidade, realizado em 
Belo Horizonte, em 1959. Tem se apresentado em vários recitais e 
concerto, tendo sWo solista de várias Orquestras, e fez curso de 
aperfeiçoamento com o pianista Jacques Klein. Participou do Con
curso Liszt, no Rio, e colocou-se em semi-finalista. 

PROGRAMA - Eliminatória : a) - Bach - Concerto Italiano (confronto); b) - 
Liszt - Rapsódia Húngara, n .0 11. 

SEMI-FINAL- a) - Sca:clatti -- Son1.ta n ° 3 em dó maior; b) - Beethoven ·- 32 
variações - peça de confronto); c) - Chopin - Estudo op. 10, n.0 12; d) -·- Villa Lobos 
- Prelúdio do Bachiana Brasileira, n .0 4; e) - Debussy - La Cathedrale Engloutie. 

FINAL- Beethoven- Concerto n.o 5. 

PERNAMBUCO 

Breno Lucena Marques $á 

Nasceu em Recife, no ano de 1940. Iniciou os estudos de piano, 
aos 7 anos com a prof.a Yara Portela Maciel. Deu seu primeiro 
recital aos onze anos, patrocinado pela Sociedade Juvenil de Cul
tura Artística. Fez o Concurso para solista da Orquestra Sinfônica 
de Pernambuco e conquistou prêmio. Em 1960 participou do 2.0 
Concurso Nacional de Piano, colocando-se semi-finalista. Partici
pou do Concurso Eldorado, na capital paulista, obtendo uma bolsa 
de estudos em São Paulo. 

PROGRAMA - - Eliminatória : a) - Bach - Concerto Italiano, 1.0 movimento; b) 
- Chopin- Scherzo n. 0 1, op. 20, em si menor. 

SEMI-FINAL - a) - Scarlatti- Sonata em dó maior, K n. 0 330; b) - Beethoven, 
32 Variações (confronto); c) - Chopin -- Estudo n. 0 10, op. 10 ; d) - Vma Lobos, Festa 
no Sertão; e) - Debussy- Feux d'Artifice . 

FINAL- Beethoven- Concerto n.O 3. 



PER~AMBUCO 

Maria Dofcres Porte/a Maciel 

Nasceu em 1945, em Pernambuco. Estudou p:ano com a sua 
progenitôra, prof.a Yara Portela Maciel. Em ma;:ço de 1955 deu 
o seu primeiro recital, sob os auspíc:os da Soc~ecl.ade Juvenil él.e 
Cultura Artística. Foi discípula do prof. Edson B. de Melo e, no 
FesLval Universitário de Arte, de Belo Horizonte, foi cl:tss.ficada 
em 3. 0 lugar, recebendo medalha de bronze do curso superior . 

PROGRAMA - glim:natória: a) - B.:tch- Concerto Italiano; b) - Prokofieff -
Sonata n.o 3. 

SEMI-FINAL - a) - Haydn - SonatJ. n. 0 20 em fá ma~or; b) - Beethoven - 32 
Variações (confronto); c) - Chopin- EstuJo n. 0 , opus 25; d) - Debussy - Pour le 
Piano; e) - Villa Lobos -Poema Singelo. 

FINAL- Beethoven- Concerto n.o 3. 

SÃO PAULO 

rc:rnondo l>1iguel Pacbeco Cbcves 

Aluno do ProL José Klias, desde 1952, é natural de São Paulo. 

PROGRAMA: -Eliminatória- Chopin- Scherzo n.o 2, op . 
31; Bach - Concerto Italiano. 

SEMI-FINAL - Scarlatti - Sonata em mi maior; Chopm , 
Estudo op. 25, n. 0 12; Villa Lobos -Impressões Seresteiras; Ravel 
Pavane. 

FINAL - Beethoven - Concerto no 3 . 

SÃO PAULO 

Maria Eli:m Figueiredo 

Natural de São Paulo, iniciou seus estudos de piano aos ô 
anos de idade, com seu próprio pai. Passou depois a estudar sob a 
orientação do Prof. Hans Bruch. Após 10 (dez) anos de trabalho 
CCim êsse mestre, ingressou na Escola Magda Tagliaferro, na cls.sse 
àa Prof.a Nellie Braga, com quem estuda. PRÊMIOS: Concurso 
da Sociedade Bach. II Concurso Nacional de Piano Eldorado (3.0 
lugar . Convite para ser assistente da Mestra, em 1958. 

PROGRAMA - Elür_inatória: a) -· Bach- Concerto Italiano; b) -Granadas -
La Maja y el Ruiseiíor. 

SEMI-FINAL- a) - Scarlatti- Son:l.ta em mi maior; b) - Beethoven- 32 Va
riações (confronto); c) - Chopin - Estudo op. 25, n.O 12; d) - Villa Lobos- Alma Bra 
sileira; e) - Debussy - L'isle Joyeuse. 

FINAL- Beethoven- Concerto n.o 3 - 1.0 movimento 

. '· 



SÃO PAULO 

Hamílíon Teixeira de 6odoy 

Nasceu em Baurú, São Paulo, em março de 1941, iniciando 
seus estudos musicais aos 10 anos de idade. Cursou a Escola Ta·
gliaferro, em 1958, classe da prof.a Nelly Braga, com quem ainda 
estuda. Participou do I Concurso de Piano Eldorado, obtendo 
Menção Honrosa e consequentemente bolsa de estudo. Em 1961 
participou do li Concurso de P~ano Eldorado, obtendo nova Men
ção Honrosa . 

PROGRAMA - :Eiiminatória: a) - Rach - Concerto Italiano; b) - Chopin -
Balada n.o 1, em sol menor. 

SEMI-FINAL- a) - Mozart- Sonab XIV, em dó menor, K 457; b) - Beethoven, 
32 Variações (confronto); c) - Chopin- Es ;udo, opus 10, n.0 8; d) - Villa Lobos - O 
bolsinho de chumbo - Prole do Bebê, n. 0 2 - Os bichinhos; e) - Prokofieff - Sonata 
n.o 3, opus 28. 

FINAL - Beethoven- 3.° Concerto em dó menor. 

SÃO PAULO 

Maria rranCÍSC.:l rraissat Paa 

Natural de São Paulo, iniciou seus estudos com os professo
res José Wancole, e Elisa Pizzotti Alves; em 1956, ingressou no 
Curso Tagliaferro, sob a orientação das profas. Ercilia Bitteu
court e Lina Pires de Campos, atualmente estudando com Daisy 
Luca e Giberto Tinetti. Vencedora, em 2.0 lugar, do Concurso 
Carlos Gomes, em 1949, de Campinas. D:plomada em Música, pelo 
Instituto Musical Santa Marcelina, conquistando o 1.0 lugar. 
Tem participado dos cursos de alta interpreta~ão musical de Tagliaferro e foi solista da Or
questra Sinfônica de São Paulo, sob a regên- ~ia do maestro Leon Kaniefsky . 

PROGRAMA- El1n,Gatória : a) --- B1ch - Concerto Italiano; b) - Chopin -
Scherzo op. 31, n.o 2. 

SEMI-FINAL- a) - Mozart · -- Sona~a K 570; b) - Beethoven- 32 Variações ; c) 
- Chopin - Etudo op . 10, n. 0 5; d) - Villa Lobos - Passa, passa, Gavião; e) - Bela 
Bartók - Allegro Bárbaro. 

FINAL- Beethoven- Concerto n. 0 1. 

SÃO PAULO 

Ro~infia ~piewak Brenner 

Nasceu em São Paulo e iniciou os estudos aos 9 anos de idade, 
com o proL Domingos Nigro, passando depois a estudar com o prof. 
hliass. Em 1952, venceu o Concurso Schwartzmann, obtendo o 1.. 0 

prêm;o. Em 1954, obteve uma bolsa de Estudos nos Estados Uni
dos, concedida pela Prefeitura de São Paulo onde foi vitoriosa no 
Concurso, para tocar na Columbia Broadcasting System, Canal 2 
em New York . Deu vários recitais e atuou em várias orquestras, 

sob a regência dos maestros Lée Perachi, Bernardo Fedperowski, Armando Bellardi e Leon 
Kaniefsky. Formada pela Academia Paulista de Música, onde leciona como assistente do 
prof . Kliass . 

PROGRAMA - Eli.n.inatória: a) - Hach- Concerto Italiano - 1.0 tempo ; b) 
Debussy - Feux d'artifices. 

SEMI-FINAL - a) - Scarlatti - Sonata em fa menor, n .o 4; b) - Beethoven 
32 Variações; c) - Chopin - Estudo; d) -Villa Lobos - Poema Singelo; e) - Debus~;y 
- Poissons d'er. 

FINAL- Beethoven- Concerto n.o 5. 



SÃO PAULO 

Leila Regina Kfouri 

Nasceu em Ma tão, Estado de São Paulo. Estudou na Cidade 
ele Santos, no Conservatório, com o maestro Tabarín. E' detentora 
dos Prêmio Ricordi, obtendo no final, medalha de ouro Wanda 
Praccaroli, Prêmio Luiz Levi e no Concurso Nacional de Piano, em 
1960, obteve o 3.o lugar. Em 1960, obteve o 10 lugar - Medalha 
àe Ouro no Concurso de Piano dos Jogos Florais da Primavera. 
Atualmente estuda com o pianista Gilberto Tinetti. 

PR.OGRAMA - EFJY:'natória: a) - Bach - Concerto Italiano; b) - Chopin -
Balada, n .o 3. ; 

SEMI-FINAL- a) - Mozart- Sonab em fá maior, K 32; b) - Beethoven - 32 
Variações (confronto); c) - Chopin- Estujo, op. n.o 3, em mi maior; d) - Villa Lobos 
Impressões Seresteiras; e) - Prokofieff -- Sugestões Diabólicas 

FINAL- Beethoven- Concerto n.o 1 

SÃO PAULO 

Maria Bernadete Barreto de Mene:us 

Natural de São Paulo, iniciou seus estudos aos seis anos, em 
Araraquara. Diplomou-se em 1960, pela Escola de Música de Pi
racicaba. 

Frequentou aulas práticas de Magda Tagliaferro, no Teatro 
Municipal de São Paulo. Em 1958, foi solista da Orquestra Sinfô
nica Pró--Arte de Piracicaba, sob a direção de Ernst Mahle. Nesse 
mesmo ano conquistou, através de concurso, a bolsa de estudos 

Walter Giessikinv. Foi discípula de Heitor ALmonda. 1959, solou com a Orrquestra Sinfô
nica Pro-Arte, em Campinas. Obteve o 5.0 lu-gar no I Concurso Estadual de Piano e Vio
lino de Tatui. 

Em 1961 obteve uma bolsa de estudos do Ministério de Educação e Cultura, passan
do a frequentar cursos de aperfeiçoamento com Gilbert Tinetti e Arthur Hartmann. 

PROGRAM/:1. --· ~~~iminatória: a) - Bach - Concerto Italiano; b) - Liszt - São 
Francisco de Paula sôbre as ondas. 

SEMI-FINAL- a) - Haydn - Sonata em mi menor; b) - Beethoven- 32 Varia
ções; c) - Chopin - Estudo op. 10, n.0 9, em fá menor; d) - Villa Lobos- Vamos atrás 
da Serra Calunga; e) - Debussy - General avine - excentrico. 

FINAL- Beethoven- Concerto n .o 2. 
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Programa Geral do 3.° Concurso Nacional de Piano 
Dia 4 d e se tembro , às 20,30 ho ras - Concerto in aus;:-u ra l 

Dias 5 - 6 - s - às 20,30 horas - Pro vas Eli minatórias 

Dias 9 e 10 - à1 2J,30 lhJ.dS -- Provds Semi-finais: 

Dic1 12 às 20, :o horas - P ru va fin(1 1: 

Dia 14 · Co nce1 to de Encerramento - P rem iação 

REGULAMENTO DO 3.° CONCURSO NACIONAL DE PIANO 

4 A 14 DE. SETEMBRO DE 1962 

1) - Poderão concorrer os jovens pianistas de todo o Brasil, brasileiros natos ou 
naturalizados, bem ainda residentes no país há mais de c inco anos, possuindo idade má
xima de 30 anos ou a completar 31 anos depois do dia 30 de agosto de 1962. 

2) - Só serão admitidos os pianistas já laureados em outros concursos nacionais 
ou internacionais, ou pianistas- concertistas c ,·edenciados por críticos e mais 3 cartas de 
apresentação de artistas consagrados. 

3) - Os candidatos deverão inscrever-3c a Lé o dia 15 de junho de 1962. 

Para isso são exigidos os seguintes doe 1mentos: a) - certidão de idade ou copia 
fotóstát;ca da carteira de identidade; b) - curriculum vitae resumido; c) - fotóstáticas 
dos diplomas de concursos ou cert'dões de conservatórios, acompanhados de 3 cartas de 
apresentação acima referidas. Os candidatos já l.aureados em outros concursos nacionais 
ou internacionais, ficarão dispensados das 3 cartas de apresentação; d) - críticas e ma
tel'ial de publicidade; c) - 3 fotografias tamanho c .. ü· tão post al; f) - programa das 
provas; g) - taxa de inscrição - Cr$ 1. 000,00. 

Pl~OVA'5: 

1) ~ O concurso constará de 3 provas : eliminatória, semi-final e final. 
a) - todos os candidatos serão submetidos à prova eliminatória; b) - só serão ad
mitidos na prova semi-fnal os 12 prmeiros ela >sificaclJs na prova eliminatória; c) - só se
rão admitidos na prova final os 5 primeiros p ·anistas classificados na prova semi-final. 

2) - O candidato poderá ser interrompido pelo juri, após a primeira metade do 
t empo que lhe é destinado, caso o júri assim achar conveniente . 

3) - A ordem da apresentação elos candidatos será feita, através de sorteio um dia 
antes elo concurso . Novo sorteio será feito par:1 as provas seguintes: a) - tôdas as execu
ções deverão ser feitas de cór; b) - tôdas as provas serão públicas; c) - será inapelável 
a decisão elo juri; d) - o candidato que dei x :1r ele comparecer a qualquer uma elas provas, 
ficará excluído elo concurso . 

PROGRAMA: 

Prova eliminatória : a) -Peça de con ·ronto: B\CH- Concerto Italiano, 1.0 tem
po; b) - Uma peça de livre escolha, cuja ex3cução não ultrapasse de 10 minutos. 

Prova semi-Lnal : a) - Uma sonata de Scarlatt i, ou Mozart, ou Haydn, cuja execu
ção não ultrapasse ele 10 minutos; b) - peç 1 de confronto: BEETHOVEN - 32 Varia
ções; c) - Um elos Estudos ele Chopin ; cl) - Uma peça ele Villa Lobos, à escolha; e) -
Uma peça de Debussy, ou Ravel, ou Hindemit:1., ou Bart_?k, ou Strawinsky, ou Schoenberg 
ou Prokofieff, cuja execução não ultrapasse de 8 minutos. 

Prova f:nal: a) - O primeiro tempo d~ um dos 5 concertos de Beethoven para piano 
e orquestra . 

NOTA: O vencedor tocará o Concerto ele Beethoven que escolher, inteiro, no dia do 
Concerto de Encerramento e Premiação. 



PRÊMIOS 

1.0 prêmio - a) uma bolsa de Estudos em Paris, concedida pelo Govêrno da França; 
b) - "Prêmio Estado da i3ahia", no valor de Cr$ 50. 000,00, oferecido pelo Governador do 
Estado da Bahia General Juracy Montenegro Magalhães; c) - "Prêmio Diário de Notí
cias"', do Estado da Guanabara, no valor de Cr$ 50. 000,00, oferecido pela sua Presidente, 
Exma. Sra. D. Ondina Ribeiro Dantas; d) - "Prêmio Basílio Itiberê", no valor de . .... . . . 
Cr$ 50. 000,00, oferecido pela Sociedade de Cultura Artística Basílio Itiberê, de Curitiba, 
na pessoa de seu Presidente, prof. Fernando Corrêa de Azevedo; d) - "Prêmio Zulmira 
Silvany" - Medalha de Ouro - oferecida pela Exma. Sra. Profa. Hebe Machado Brasil, Di
retora de Publcidade da ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ARTE. 

2.0 Prêmio - "Prêmio Cidade do Salvador", no valor de Cr$ 30. 000,00, criado por 
Lei de 1958, oferecido pela Prefeitura Municipal do Salvador . 

3.o Prêmo- "Prêmio Reitoria da Universiedade da Bahia", no valor de . ........ . 
Cr$ 25. 000,00. 

4.0 Prêmio - "Prêmio Secretaria de Educação e Cultura", no valor de Cr$ 15.000,00. 

5.o Prêmio - "Prêmio Associação Baiana de Arte", no valor de Cr$ 10.000,00 . 

PREMIOS EXTRAS 

Bolsa de Estudos na Europa, oferecida pelo Governador do Estado da Bahia, ao pia
nista baiano melhor classificado . 

Prêmio Villa Lobos no valor de Cr$ 25 . 000,00, ao pianista que melhor executar a 
música do insígne mestre. 

JURI 

1) - O juri será composto de artistas proeminentes nacionais e internacionais; 

2) - Os professores que apresentarem alunos como concorrentes, não poderão fazer 
parte do juri; 

3) - O presidente do juri não votará,exceto em caso de empate. 

4) - O júri votará obedecendo ao seguinte critério: técnica - estilo - musica
lidade; 

5) - O júri será sempre secretariado por ulllja das Diretoras da ASSOCIAÇÃO 
BAIANA DE ARTE; 

6) - Após o final de cada prova, o Presidente do Júri lerá, de público, as notas ob
tidas pelos candidatos. Compreende-se, assim, que terminadas as provas eliminatórias, 
semi-finais e final , far-se-á a leitrura das notas respectivas, mercê das quais a classificação 
dos candidatos será do domínio público, imediatamente após sua verificação; 

7) - O júri, um dia antes do início das provas, reunir-se-á para deliberar sôbre os 
demais critérios a serem adotados durante o Concurso e se obrigará a assinar as atas que 

a Secretária lavrar, de cada sessão havida . 

Pela Associação Baiana de Arte: 

HEBE MACHADO BRASIL, 

MARIA AUGUSTA DE OLIVA MONGENROTH, 

NAíR ALVES NOVAIS . 

NOTA: O vencedor e o segundo premiado no 3.° Concurso Nacional de Piano, tocará 

com Orquestra Sinfônica Nacional, sob o patrocínio da Rádio Ministério da Educação, no 

Teatro Municipal. 



PIANOS 

HARMÔNIOS 

VIOLINOS 

BANDOLINS 

VIOLOES 

E 

ACORDE UNS 

A ma1s famosa etiqueta em jóias de -qualidade 

Rua Conselh. Dantas, 19 

SALVADOR - BAHIA 

JOALHERIA 

Rua do Ouvidor, 152 

Av. N. S. Copacab. 710 A 

RIO DE JANEIRO 

Rua 1.0 de Março, 34 

RECIFE- PERNAMBUCO 

, 
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Meíster, o máximo em sonoridade, perfeição e beleza, pro
porciQna ao artista tôda a facilidade de técnica e de interpre· 
tação, em teclado de pressão agradável e de simples mecanização. 

Me15ter é apresentado em lindo móvel, de tamanho médio, 
pnmorosamente acabado, em cedro escolhido, claro ou escuro, 
para harmonizar em qualquer ambiente. Possui 88 notas, cor· 
das cruzadas, três pedais e cepo de metaL 

Pianos Meister - consagração de sua sensibilidade ... J 

AV. FREDERICO PONTES-104 

AV. FERNANDES DA CUNHA-20 

RUA CARLOS GOMES-70 
AV. SETE- 61 
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T ambem é arte ... 

A perfeição, a delicadeza e eficiência 

de um produto tombem é arte ... 

O engenho humano cria, aperfeiçoa os instru

mentos mais delicados, e a industria nacional fabrica 
-

um aparelho doméstico maravilhoso que dá encanto 

e conforto ao seu lar. 

Refrigeradores 

CHAMPION 

EFICIÊNCIA . 

GARANTIA 

PERFEIÇÃO 

Ao seu alcance, aos 
melhores preços, 

em condições 
excepcionais 

LOJAS ÉRMOR 
Edificio Com. Pedreira 

Miguel Ca!mon, 27 - A 

Comércio 

Rua Lima e Silva, 324 

Liberdade 

SALVADOR- BAHIA 

Edificio Serravalle 

Av. Frederico Pontes, 292 

Calçada 

li 
111 
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Ma.is horários cômodos e práticos, 
em aeronaves de categoria inter
nacional nos serviços que a VASP 
lhe oferece para tôdas as princi
pais capitais brasileiras. 

VIAJE BEM ... VIAJE VASP 

NATAL í1 

RECIFE, 

- Rotas VISCOUNT 
o c- 6 ~ 


