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O maior sortimento pelos menores preços 

Ferragens em geral, Ferramentas ma:riuaes, Pin
ceis, Trinchas, Oleos, Vernises, Secantes, Tintas, 
Canos, Connexões, Fogões, Fogareiros, Balan
·ças, Cimento, Ferro, Cobre, Zinco, Metal, Latão, 
Louça sanitaria, Moinhos;, Baldes, Carrités, Pa.
peis, Baci_a, Oleados, Lonas, Pregos, Taxas, Ar
ruelas; Lanternas, Lampadas, Vassouras, Esco
vas, Asbestos, Cravos, Rebites, Lixas, Patins, 
Linha de pesca, Cabos, Relogio, Carrinhos, Te
las de arame, Serras, Serrotes, Navalhas, Te
souras, Cutelarias, Correia de transmissão, Al
vaiades, Lançadeiras Espanadores, Rebolos, Ma
chinas de cortar cabelo, Machinas de furar, Ara-

mes, Correntes, Facões, Machados, 
Limas, Louças em geral etc. 

Machinas de escrever «ERIKA>> 

Lampadas a Kerosene - e a 
« PETROMAX ') 

e «<DEAL» 
Gasolina 

Prefiram a Foice «Lopes 12.6>) Garantida 

._, 

--, 

= 64.0 Sarau = 
Recital de Piano 

.Al6.1Jd-Í6 
de 

~~ 
Theatro José de Alencar 
SEXTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 1941 

- - ÁS 20 1/ 2 HORAS - -



Aloysio de Alencar Pinto nasceu em Fortaleza, Estado do Ceará, no dia 3 
de Fevereiro de 1912. 

Descendente de tradicional familia cearense, quasi desde o berço revelou 
traços de grande talento musical. 

Menino ainda, tendo apenas treis anos de idade, começou a tocar de ouvido, 
e aos cinco fez sua primeira apparição em publico. 

Iniciou-se muito cêdo no estudo da musica, e apezar de ter prosseguido sem
pre com regularidade, foi, todavia, em 1932, depois de cursar Humanidades, e de ba
charelar se em Direito, que resolveu consagrar-se definitivamente ao piano. 

Dirigiu-se para o Rio de Janeiro, onde em 1933, na Escola Nacional de Mu
sica da Universidade do Brasil, submeteu-se ao exame de admissão para o Curso Su
perior de Piano, e executando como peça de escolha uma Valsa-Capricho de sua au
toria, conquistou o l.o lugar entre 13 candidatos que pleiteavam uma vaga na classe do 
ilustre Prol. BARROSO NETTO. 

Classificado na turma desse renomado mestre, sua passagem pela Escola Na
cional de Musica foi assinaladas por brilhantes vitorias. 

Com aprovações distintas em todas as disciplinas, foi galardoado varias 
vezes com dignidades escolares representando o corpo discente do historico estabele
cimento de ensino, em certames estudantinos realisados no Brasil e no Extrangeiro. 

Em Missão de Confraternização Universitaria, e lntercambio Artístico e Cul
tural, foi á Europa, onde pecorreu demoradamente Portugual e Espanha, visitou no 
Brasil os estados de Minas-Geraes e São Paulo, e, no Prata, as republicas do Uruguay 
e Argentina. .. ... 

Diplomou-se em dezembro de 1935, e, em junho de 1936, submeteu-se ás pro
vas do concurso aos prerrios, obtendo o primeiro, •Medalha de Ouro •, por unanimi
dade de votos . 

Laureado, não deixou-se levar pelas primeiras glorias. O bom exito do con
curso serviu-lhe de estimulo para a conquista de novos triunfos. 

Desejoso de progredir e exigente comsigo mesmo, passou a trabalhar só, e 
sempre que se lhe apresentava oportunidade, ouvia os sabios conselhos pedagogicos 
dos "grandes pianistas internacionaes" que excursionavam pela .America do Sul. 

Foi Nicolai ORLOFF, o notavel pianista russo, que escutando-o lhe predisse 
•un bel avenir• e, depois de dar-lhe algumas aulas, o aconselha a se aperfeiçoar na · 
Europa. 

Dirigiu-se em 1937 para o Velho Mundo, e e'.ll Paris estudou dois anos sob 
a direção do celebre virtuose e pedagogo Robert CASADESUS. 

Em 1938, foi pensionaria do Conservatoire Americain au Palais de Fontaine
bleau, cujas classses de aperfeiçoamento eram dirigidas por Robert CAS.ADESUS e 
Jean BAT ALLA, e obteve ao mesmo tempo que um de seus condiscipulos, a maior 
recompensa concedida no fim do curso aos alunos deste Conservatorio. ( •Mention 
d'Honneur• au Concours lnternational de Virtuosité). 

Impossibilitado de prosseguir '3ua carreira artística em virtude da situação 
internacional, foi obrigado em dezembro de 1939 a regressar ao Brasil, deixando de 
realizar um anunciado recital de apres .~ntação na capital franceza. 

Encetando suas atividades musicaes com uma grande tournée Sul Americana 
em 1941, é pois, (como dizia sua noticia de aoresentação em Paris), •grace aux pré
cieux conseils des ses grands maitres, qu' il achéve une compléte mise au point lui 
permettant d'affronter le grand public•. 
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Sonatas . 

I 

... 
Ré maior 

Fá sostenido me11or 

Sol maior 

Si menor 

Sol maior 

Ré maior 

T occata e Fuga, . em ré menor 
( T ranse1·ir;ao Cal'los Tausig ) 

Fantasia Op. 49 

Nocturno. Op. 27, n.o 2 

Valsa. Op. 42 

Clair de Lune 

Jeux d'Eau 

A lenda do Cabôclo. 

li 

III 

Lesghinka (dansa do Caucaso) . 

.' •. 

Piano "ESSENFELDER" 
Grande Cauda 

SCARLATTI 

J. S. ·BACH 

CHOPIN 

DEBUSSY 
' .. 

RAVEL 

VILLA-LOBOS 

LIAPOUNOW 


