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A PROCURA É GRANDE 

maJ fJJ. aínda tem o Jeu Lugar 

no selecionado grupo de sócios-proprietários de 

SOCIEDADE TEATRO DE ARTE 
Dentro de poucos dias será emitida- também em número muito 
limitado -, a Terceira-Série de ações da Sociedade Teatro de 
Arte já então ao preço de Cr$ 50.000,00 ( cinqj.ienta mil cruzeiro;;) 
cada uma, á vista, ou em cotas mensais. 

Para maiores informações, procure, por obséquio, 
a Secretaria da STA, á Avenida Nilo Peçanba, 23 
sobreloja - Telefone (recados) 22-3460. 

SOC·IEDADE TEATRO D'E a·RlE 
"Não há civilização sem teatro» 

A Sociedade Teatro de Arte 
apresenta: 

"O RETRATO MUSICAL DE SINHÔ" 

uma palestra realizada por ALMIRANTE, com a particip::rção de 
Aracy Cortes, Silvio Caldas e a Bandinha de Altamiro Carrilho. 

22 de abril de 1957, no 
"Golden Room" do Copacabana Palace Hotel. 
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ALMIRANTE - a maior patente do rádio 

"O RETRATO MUSICAL DE SINHÔ" 
Dando prosseguimento á série de palestras ilustradas que a So

ciedade Teatro de Arte inaugurou no ano passado com a apresentação do 

"Retrato Musical de Noel Rosa", temos agora um novo recital nos mesmos 

moldes do anterior. A figura escolh ida desta vez é o famoso compos itor po

pular "Sinhô" (José Barbosa da Sil va), que a tradição consagrou como o 

"Rei do Samba" por ter sido, justamente êle, o autor que mais contribuiu 

paro consagrar, no seu nascedouro, o estilo próprio e eminentemente caracte

rístico do samba tal como §le ê, em seu complexo de leveza e rítmo, de 

pitoresco e, ao mesmo tempo, de profundidade emotiva . Não há dúvida de 

que o samba já existia antes de Sinhô, mas foi êle, indiscutivelmente, quem 

fixou as linhas mestras de sua estrutura musical e psicológica . 

Há uma legenda de Sinhô, assim como existe também uma legenda 

em tôrno de quantos artistas se tornam famosos pela sua personalidade. Mas 

nenhum dêles oferece, como Sinh'ô, êste aspecto curioso e peculiarissimo: era 

êle o traço-de-união entre a baixa e a alta sociedade, ou seja entre as ca

madas sociais de que se compunha a Metrópole dos seus dias. 

Nos meios boémios, nas rodas dos bares e nas "gafieiras" dos 

bairros pobres, Sinhô era famoso e respeitado porque frequentava a high 
Society, porque tocava piano nos saraus de Santa Te reza e de Bota fogo, 

onde se divertiam e dançavam as damas e os cavalheiros do grand-monde 
carioca. E o curioso é que Sinhô era igualmente famoso e respeitado nêsse 

mesmo grand-monde, porque trazia em se'us traços fisionômicos, em suas atitu

des picaresca s e na sua própria côr, os sintomas de misticismo dos morros, 

das favelas, das escolas de samba, dos terr.eiros de macumba, daquele sub

mundo, enfim, que só chegava até os salões através c!os écos mais ou m~nos 
distantes da fanta sia e do mistério . 

Estas e outr<;)S particularidades a respeito de Sinhô serão contadas 

aos soc1os e convidados da · STA1 por Almirante, êste meticuloso artista q·Je se 

tornou, hoje , possuidor do mois '" vasto repositório de apontamentos sôbre a mú

sica popular brasileira. Os arquivos de Almirante - que êle por sinal fran

queia a todos quantos realmente se interessam pelos c:ssuntos de sua especia

lidade -, encerram na verdade um património incalculável onde o estudioso 

do folclore encontrará a informação de que necessita, o detalhe essencial que 

lhe falte para reconstituir um tipo ou recompor uma fase da evolução musi

cal do povo. 

Por todas essas credenciais de sobr iedade e de consciência artísti

ca, A lmirante representa a antecipação de sucesso em qualquer iniciativa, 

.como a da STA nesta noite, e que contará com a participação de outras 

figuras não menos conhecidas da músico popular, como Aracy Cortes e Silvio 

Caldas cantando músicas de Sinhô, com o acompanhamento da Bandinha 
de Altamiro Corrilho . 

J. R. C. 
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