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1. MOSCHELES - Grande dneno vara dois vianos
Senhoritas Kytta de Bellido e Judith A. Pedreira de Mello. 

li. F. DOPPLER- Dneno vara nautas ov. 36- Professor 
Antonio Gonçalves e Snr. Nioanor do Nascimento. 

III. H. LEONARD- Phantasia sueca vara violino- Profes
sor Nicolino Milano. 

IV. CARLOS GOMES- Maria Tndor, romanza Giovanna 
vara mezzo SODrano- Exm~ 8nr~ D. Mathil<le Mello Moraes. 

V. a) SCHUMANN- Reverie ~Para vin-
- loncello 

b) POPPER- Conte sm. 
BHptista 

c) F. NASCIMENTO-DansedesSY!Dhes Martins. 

VI. SCHUMANN- Carnaval de Vienna vara Diano - Snr. 
Joaquim Barroso Netto. 

MANZOCCHI - Y PESCATORI- CORO . 

. :Trancisca :Tonseca e ificardina Terra e Snrs. l.ui;J .i}mabi/e 
·o Pimentel. 
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Programma para o 2· concerto intimo 

1· parte 
la) Preludio e fuga em Dó menor, Bac hl piano Snr.Barroso Netto 

b) Sonata minueto e final Op. - Grieg 
2 Condor Carlos Gomes- canto·-Snrta. Camilla ela Conceição 
3 Sonata em Mi bemol maior Haycln- piano Snrta. Helena ele Frgueireclo 
4 E minha mãe Aclelina Vieira dialogo- Sntas. Chiquita e Juclith Gomes 
t)3,) Vieni Quarauta I canto Snrta. Chiquita Jardim 

b)Dolce rimprovero Carlos Gomes ~~~ !l · 1 _ ~ 

6 fh,.()./UA.ff"fttL ~ ,_rd_()./Lcf__ rfA-'CuuJ Ir ~ ~ tJmM 

2· parta 
I Marcha nupcial Mendelshon 
a)L'echange - Deuza I 
2 .Marinaro -Rotoli , 

Sonata em fá maior - Monzart 
4a Mater dolorosa -Nepomuceno I 

b Tu és o Sol 
t) Visita a floresta -Guerra J unqueiro 
6 Canto do Anno novo- Mendelshon 

piano Snrtas Julieta e Zaira Gomes 
êanto , Martha Segadas Vian
na 
piano 
canto 

, Suzana ele Figueiredo 
Camilla da Con(jeição ,, 

poesia Exma Snra. Adelina Vieira 
coro Orpheon carlos Gomes 

A realisar-se em 31 de Desembro na sede do club 

Rua Curvello n, 6 
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,.--~--Barroso Netto 

O nome que emcima estas linhas é o 
de um distincto moço , de muito talento, 1 

e que com brilhantismo tem cursado o ) 

I 
Instituto Nacional de Musica, onde se tem I 
distinguido, obtendo sempre louvor em 
todos os seus exames. I 

Barroso Netto iniciou seus estudos mu-
sicaes sob a direcção do professor F . Mal
Ho e ~om algum adü:mtamento matricu
lou-se então no Instituto de Musica, nas 
classes de piano e harmonia, isto em 1995, 1 
tcmdo já feito concurso de harmonia• e ' 
obtendo o primeiro premio e devendo ter
minar os seus estudos no fim do corren
te anno. 

E' já um pianista d~ muito merecimen
to, coino tem dado bastante provas, fa
~endo-se ouvir em diversos concertos e 
sobretudo nos do Orpheon Carlos Gomes, 
tendo sido .sempre alvo dos mais francos 
elogios de toda a imprensa e consi'tlerado 
por todos os professotes do Instituto co 
mo uma glor.ia futura da . arte musical no . 
Brasil. 

Barroso Netto tem sido muito perse
verante, e como se acha actt1alrnente em 
férias, vae fazer uma excursão artística 
no interior, começando pela bella cidade 
de Juiz de Fóra, onde, esperamos, serà 
bem recebido pois é das cidades de todo 
o Estado de Minas, a que se acha mais 
adiantada, mormente em se tratando de 
::l.rtes. 

Jeronymo Silva, o apreciado violi1nista, 
acompanhai-o-ba em toda sua excursão . 

Aos dois jovens artjatas desejamos que 
sejão acolhidos como merecl3m, pois fa
zem jús a mais digna recepção. 
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