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T e a t r o 

Municipal 

QUARTA-FEIRA, 

13 D [ MA R CO H 19 4 6 

Ás 21 horas 

• 

RECITAL 

do exímio pianista brasileiro 

ilLOYSIO DE ilLEI\!CflR PII\ITO 

• 



~rograma 

SCARLATTI 
Mi mer>or 

Sol maior 
Si meroor 

Ré maior 

J. S. BACH . 

I 

Sonatós 

C horai -Prel údio 
("N ow comes the ge nt i! e's Savio ur") 

J. S. BACH . 
(Transcrição de T aus ig) 

CHOPIN . 

DEBUSSY . 
RAVEL 
VILA-LOBOS 
LIAPOUNOW 

11 

UI 

* 

T occata e Fuga, em Ré menor 

Fantasia , op, 49 

Noturno, op. 27, n. 2 
Valsa, op . 42 

C lair de lune 
Jeux d 'ea u 

A lenda d o caboclo 

Lesghink a (dança do Ca ucaso) 

ALOYSIO DE ALENCAR 

ALOYSIO DE ALENCAR PINTO nasceu em • o• talrza, 
Eqado do Cear<~. Desde mnito cedo, revelot grande voca
ção para a mú'iir' c, mas ~ómente em 1932, apo 1 ocharrl!'lr 
-;e em Ilirelto, e quP ~e entregou inte1ram~ nte ao <;eu E<;t:1do. 
[m 1930, n'J concurso de adrmssao ao Inshtuto aci• nal dP 
Mús1ca, e ecutc u uma \ alsa-Capricho dP <iLiê.l autorra, l'J
grando o primeiro lugar. Depois, na classP ele Ba ·ozo ·elo. 
teve viela escolar brilhantís~ima, conquistando o seu diploma 
de curso em 1935 e .\led,dha ele Ouro, por unanimidade de 
votos, em lCl36. Durante sua viela escolar, em VIagem ele 
confraternização universi!<íria e interc,unbio arushco-cultural, 
percorreu Portugal, llespanha, l'rugt~c'i e Arg-entind, ;1lém 
elos Estados ele i\lmas (,erais e de São Paulo, <lpro ' eitando 
todas as oportunidade"> para o aperfeiçoamt>nto ele seus e-,;
twios pianisticos. Ao dei ar o In,titnto acionai de :\Iu~1ca, 
traball ou arduamente o seu instrumento, ouvmdo os con 
c;eJhos ele virtuoses ele fama mundial, Pntre os qu<lis icolat 
Orloff. que o levou a )Jrocurar ape r·feiçoamento nct Luropa. 
\ssím foi que, em lfJ37, Aloysio de Alencar, fi ·ando-,;e em 
Paris, recebeu as lições elo grande virtuose e pedagogo 
Robert Casaclesus, cuja classe frequentou durante dois anos. 
Depois, como aluno elo Conservatoire Americain au Palai~ 

ele Fontainebleau, recebeu a "l\Iention ci'Honneur du Con
cours International de Virtuo~ité' ' , que é é1 mnior rerompen
sa ronceclicla por aquele célebre este beleCJn'emu ele en~ino 

musical. Em dezembro de 1039, pouco a'lti''J ele rebt>ntar a 
úluma guerra, Alo.} sio de Alencar re~re':iSOU dO nra,.,il, já 
t>ntão senhor abf;oluto ele todas as sutilezas elo tecLidO. Em 
1'-J-i-1, encetou uma ~r ande "tournée" através de '<1noc; Es
tados brasileiros, de cuias platéias obteve os ma i<; caloro 
sos aplausos. 

* 


