


ARNALDO REBELLO nasceu em Manaus, em 
1905, no dia 7 de julho. Muito cedo iniciou os estu
dos de piano e, transferindo-se para o Rio de Janeiro, 
ingressou no Curso Superior de Piano do então Insti
tuto Nacional de Música, na·dasse do Prof. Godofredo 
Leão Vellosos. Laureado por unanimidade com o 1 SJ 

prêmio (medalha de ouro) do Instituto Nacional de 
Música, viajou para a Eu,ropa com bolsa de estudos 
concedida pelo Governo Brasileiro. 

Em Paris, estudou sob a direçãÔ de Robert Casa
deus, eminente pianista que mais tarde lhe escreveria: 
"V. merece lugar de destaque, como artista e como 

professor, e desejo que o seu pa(s o acolha como tal" . 

Em 1953 , tornou-se docente livre e em 1958, 
professor catedrático da Escola de Música da Uni ver
sidade do Brasil, por concurso de Htulos e de provas, 
obtendo as notas mais altas. 

Doutor em música pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro . Tem atuado como solista de várias 
Orquestras Sinfônicas de todo o pa(s. 

Compositor nacionalista, suas obras são editadas 
pela casa R icordi Brasileira e pela "Edições Guana
bara" e adotadas nas Escolas de Música do pa(s. 



Recital : Ernesto Nazareth 
Intérprete: Arnaldo Rebello 

4 de julho de 1981 -17:00 horas 

PROGRAMA: 

Quatro Tangos Brasileiros: 
a) Topázio Líquido (escrito para uma encomenda 

comercial do Amazonas) 
b) Ferramenta (Tango- Fado Portug'Uês) 
c) Ouro Sobre Azul 
d) Espalhafatoso 

11 
Quatro Valsas: 

a) Coração que sente 
b) Turbilhão de beijos 
c) Saudade 
d) Crê e espera 

III 
Quatro Polkas 

a) Ameno Resedá 
b) Cuyubinha (Polka - Lundú) 
c) Cavaquinho porque choras? 
d) Alerta! 

D~RETOR GERA L DA SALA ARNALDO ESTRELLA 
MIGUEL FUSTAGNO 



HA 56 ANOS FORNECEMOS INSTRUMEI\JTOS MUSICAIS 
DE QUALIDADE PARA TODO O BRASIL 

Ao ensejo dos recitais realizados pela SALA ARNALDO ESTRELLA, congratularno-nos com todos os artis
tas, pelo alto padrão de espetáculos apresentados e auguramos êxito sem precedentes a esta iniciativa cul 
tural que abre novas pespectivas aos nossos artistas. 

Representante 
CASA MILTON PIANOS LTDA. 
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