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573.0 SARAU 

T e a t r o 

Municipal 

QUARTA-FEIRA, 

13 U[ MARCO U[ 1946 

As 21 horas 

• 

RECITAL 

do exímio pianista brasileiro 

ALOYSIO DE flLEI\!CflR PII\ITO 

• 



Programa 

SCARLATTI 
M1 menor 

So l mai o r 

Si meno r 

Ré maio r 

J. S. BACH . 

I 

So nota s 

Chorai -P re lú d io 

(" N o w comes the gen til e's Sav io ur") 

J S. BACH . 
(Transc rição d e T ausi g) 

CHOPIN . 

DEBUSSY . 
RAVEL 
VILA-LOBOS 
LIAPOUNOW 

II 

111 

* 

Toccata e Fu ga, e m Ré me nor 

Fanta sia, op , 49 

N o turn o, o p . 27, n 2 

Va lsa, o p . 42 

C lair d e lune 

Je ux d 'ea u 

A le nda d o cabocl o 

Lesgh inka (d ança d o C au caso) 

ALOYSIO DE ALENCAR 

ALOYSIO DE ALENCAR PINTO nasceu em Fortaleza, 
Estado do Cea rú. Desde muito cedo, revelou grande voca
(ão para a música, mas s6mente em 1932, após bacharelar
se em Direi to, é que se entregou inteiramente ao seu estudo. 
Em 1q:J3, no co ncurso de ad missão ao Instituto Nacional de 
1\l úsJca, e;;ecu tou uma Va lsa-Cnpricho ele sua autoria, lo
grando o primP1ro lugar. Depois, na classe de l3arrozo l\eto, 
teve viela escolar brilhantíssima, conquis tando o seu diploma 
de curso em 1935 e .\ledalha ele Ouro, por unanimidade ele 
votos, em l'l36. Duran te sua vida escolar, em viagem de 
con fra terhiza(;iio universilúria e intercftmbJO artJs tico-cull ural, 
percorreu Portugal, llespanha, Uru guai e Argentina, além 
dos Es tados de lll inas Gera is e ele São Pa ul o, aproveitando 
todas as opor tunidades para o aperfeiçoamento ele seus es
tudos pia ní sticos. Ao deixar o Instituto Nacional ele Música, 
tra ua lh ou arduamente o seu inst rumento, ouvindo os con
se lh os de virtuoses ele fama mundial, entre os quais Nicolai 
Orl o i'I, que o levo u a procurar a pe rfeiçoamento na Europa. 
Ass im foi que, em 1'J37, Aloysio ele Alenca r, fixando-se em 
Paris, recebeu as li(ües elo grande virt uose e pe(lagogo 
l~ob e rl Casades us, cuJa clas;;;e [requen tou durante dois anos. 
Depois, como a luno do Consen atoire America in a u P<il ais 
rle Fontaineul ea u, recebe u a "l\Jen lion d'Ji onneur du Con 
cours In ternalio na l ele Vir luosilé", que é a maior recomp~n
sa concedida por aquele C(·· tebre es tabelecimen to de ensin o 
m usica l. Em dezembro ele 1939, po uco antes ele reben tar a 
úl tima guerra, Aloysio de Alenca r regressou ao Brasi l, Já 
então senhor absoluto ele todas as s utilezas do teclado. Em 
19-i l , encetou uma grande '·tournée" através de vários Es
tados l.Jrasí leiros, de cu jas platéias obteve os mais ca loro
sos aplausos. 

* 




