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RECITAL DE CANÇÕES 

de 

13abi de Oliveira 
~ 

Jnierpreiação de 

Gracziela de Salerno 

.:Audiforio da .:4. B. J. 

Ad 21 horad 

---------~-4~ 

CONVITE 

, 

.. 
~ 

-•. 



/Parte 

Versos de Deodato Mayer rf - D. VENTURA 

Letra de Babi de Oliveira 

" E o seresteiro passou 
perguntando a aurora ... " 

+ - CABOCLA JUREMA 
( 

1 nsp ira da num ritual negro' 
assistido pela autora no Rio 
Vermelho - Bahia. 

Letra de Babi de Olivâra ...J - É SEGREDO ... NÃO SE DIZ 

Versos de Armando Fernandes l - REISADO 

Motivo folclorico recolhido em 
Barra do Rio · S. Francisco. 
Arranjo musical de Babi de 
Oliveira. 

Versos de Atila G. Casses ,J-. - MUIRAQUITÃ 

"E o indio feliz achou o ta
lismã verde a muiraquitã que 
ele dará a sua amada ! " 

À~~ Versos de Leonor Pousada 4--- FOGO APAGOU - l .' audição 

"Você já ouvia o canto da 
rôla Fôgo Apagou"? 

Versos de Mario Faccini _\ - ÁGUAS PARADAS 

"Águas paradas, profundas, 
como são os corações huma. 
nos" ... 

Babi de Oliveira 'i - RECADO 

Versos de Leonor Pousada -J_ - HA SEMPRE UMA PALA-
VRA ... 

"Quem me disse a palavra 
que me ficou a cantar no 
coração" ? 

Versos Marie Lago 

A"': c,u.J.. 
• 'lersos de Oradia Guimarães 

;\~~ Versos de Deodato Mayer 

Babi de Oliveira 

-O CASTELO QUE EU TE DEI 
"Meu castelo de ilusão, tão 
pequeno e tão grande para 
tua mão" ... 

+- BARQUINHOS DE PAPEL 
( 1. • audição) 

"Velho tema popular recolhido 
na Bahia". 

-\- - ARRUFOS ·- ( l.ª audiÇão) 

_\ - CABOCLO DO RIO 

Insoirada numa lenja do Rio 
S. Francisco. "Velho rio. como 
a torrente da vida sempre 
sempre a caminhar" .. , 

Versos de Armando Fernandes ~ TERREIRO DO NEGRO 
l~ t 
11-<wo\ Versos de Maria Faccini +- - DEIXE ESTAR ... (!.ª audição) 

4~wut Versos de Deodato Mayer +- QUANDO TE VINHA BUS-
CAR ( l . ª audição) 

Babi de Oliveira ....!... BAHIANINHO 

"Bahia! Terra encantadà, 
cheia de amor e de sol · ·. 

À~ouJ Versos de Silvio Moreaux CANÇÃO DA ESTRELA 
AZUL ( l." audição) 

Versos de Sílvio Moreaux ~ - TAMURI PARÁ 

"Tamuri é todo preto, seu 
biquinho é cor de lacre .. . 

AO PIANO A AUTORA. 




