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No regato trist~mho, como num sonho, caminha lentamente 
a agua a murmurar, e ·immoveis na vida secular, as 
arvores gigantes, olhando o ceu, na escuridão, encon" 
brem com seus braços o templo da flol'.esta. 

Templo sombrio! 
Templo sem luz! 
Em cada galho occulto des~nha-se uma cruz - o símbolo 

da fé. 
E a folha secca 
E. a herva que rasteja 
São a humildade e o bem que se deseja. 
Oh! sol, que tanto tardas, vem aquecer as nossas folhas 

engelhadas e ávidas de luz. 
'Etn belezas tamanhas, a tua luz que beija o flanco das mon-

tanhas, mal chega aos nossos troncos seculares. 
Enche de luz a côr sombria dos nossos venj.es ram0s! 
Vem, sol bemdito! Atravessa os caminhos do infinito! 
Escuta a nossa voz, a nossa prece, o nosso grito, a nossa 

invocação! , 
Sol de amor! Luz! Fulgor! Encantamento! vida de todas 

as vidas! pensamento em forma luminosa! 
Essencia divina, alma das coisas. 
Sol, abençoado Sol!" 

• 
Por 't!special deferencia tomam parte na orchestra os 

Professoras: Paulina d' AmÍn1osio, Alfredo Gomes, Rossini 
Freitas, Orlando Frederico, Lambert Ribeiro, Newton Padua, 
Antonio Leopardi, Alvibar Vasconcellos, Antonio Silva. Nelson 
Cintra. 
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PROGRAMA 
·····"·································· 

• 
U PARTE 

Entrega do retrato do Maestro FRANCISCO MANOEL 
DA SILVA, oferta do brilhante v'espertiH,J cm·ioca "A 

NorTE" a{) DIRETORIO AcADEMico DO 1NsTr1'uTo DE 
MUSJCA. . 

Discu·rso de agradecimeuto por J ERUSA CAMÕES, pr('
sidente do Diretoria. 

HYMNO NACIONAL BRASILEIRO FRANCISCO 
MANOEL DA SILVA. 

2.a PARTE 

PROF. MARIETA CA~fPELO R'\RROZO Canto 

a) F. Chiaffiteli 
b) F . Mignone 
c), '" 

Demande 
Teu nome 
Improviso 

PRoF. ARNALDO REBELO - Piano 

a) 
b) 

a) 
b) 
c) 

Alberto N epomuceno ...... . 
F. Mignone .. .. ........... . 

Prece 
Cater-eté 

PRoF. FRANCISCo CrrrAFFITELLI - Violino 

.!:<'. ch.iáffiteli ........... . .. Intermezzo ,. 
" Cantarolando .............. 

" " Fantasia brasileira ••••••• o •• o .... 

PRoF. MAJUB'I'A CAMPELo BARRozo _c Ca11to 

a) L. Fernandez ............. . 
b) Ed. Guerra ............... . 
(·) Gluckman . . .............. . 

A sor:nbra suave 
Crepusculo 
Amor 

PRoF. ARNALDO REBELO - Piano 

a) Lorenzo Fernandez •••• o •••• Valsa suburbana 
b) 

,, 
" Marcha dos Soldadinhos • o ••• o. o. 

c ,l 

a) 
b) 
c) 
d) 

desafinados 
Leopoldo Miguez • • •••••• • o. Allegro apassionato 

J.a PARTE 

CORAL 

F. Mignone ............... . 
A. Nepomuceno ........... . 
Barrozo Netto .. . . .... ..... . , . " 

Cantiga de ninar 
· Baile na flôr 

Momento triste 
Borboletas 

(para vozes a secco sob a direcção do Maestro 
- BARROZO NETTO) 

"VOZES DA FLORESTA" - BARROZO NETTO 

poemeto musicado para orchestrá e vozes. 
Direcção do autor. • 

, 

Solista - Odette Monteiro (Poemeto de Barrozo Netto) 

E' nóite ainda~ 
Sinistra escuridão! 
Silencio! 
A treva que não finda! 
F1:Ío! Frio! Frio! 
O vento a soluçar num coração 
geladp - o coração da floresta! 
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