
270. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

 

271. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

 

 

 



272. Quiz IPB. Que música é esta? 

273.  

 

 

 

 

 

274. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

 



275. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

 

276. Série capas de partituras IPB. O castelo dos meus lindos sonhos, fox-

canção de José Maria de Abreu e Epequeno. Ilustrador desconhecido. 

 

 



277. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

278. Série capas de partituras IPB. Mau olhado!, samba carnavalesco de 

Erothides de Campos e Jonas Neves. Ilustrador desconhecido. 

 

 



279. Série capas de partituras IPB. Espanta-vaca, samba de Nabor Pires 

Camargo e Zé Caipora. Ilustrador desconhecido. 

 

 

280. A digitalização do acervo musical Furio Franceschini! 

 

Furio Franceschini (Roma, 1880 - São Paulo, 1976) foi um regente, 

organista, compositor e professor italiano radicado no Brasil desde 1904 e 

naturalizado brasileiro desde 1914, que exerceu o cargo de mestre da capela da 

Catedral de São Paulo de 1908 até o seu falecimento. Por conta de sua 

longevidade e de sua intensa produção, seu acervo musical foi dividido entre a 

USP e a UNESP, mas com vários documentos presentes em outras instituições, 

como o Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. 

A Biblioteca do Instituto de Artes (BIA) da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) está digitalizando as obras em domínio público do acervo musical Furio 

Franceschini, adquirido por essa instituição em 1979, e que conta com obras 

musicais para canto coral, órgão e orquestra, entre composições, arranjos e 

transcrições de Franceschini, métodos de órgão, improvisação e 

acompanhamento, bem como vários textos didáticos. 

Consulte o Arquivo Furio Franceschini da UNESP em 

http://bibdig.biblioteca.unesp.br/handle/10/81 e aproveite também para consultar 

"A Voz da BIA", o boletim da Biblioteca do Instituto de Artes UNESP, em: 

http://www.ia.unesp.br/#!/biblioteca/boletim/ 



 

 

281. Série capas de partituras IPB. Pião, maxixe de Marcello Tupynambá e F. M. 

A. Ilustrador desconhecido. 

 

 



282. Vídeo raro do Duo Abreu (de violonistas brasileiros) encontrado 

recentemente pela Meloclassic tem causado uma revolução nos meios 

violonísticos, que o compararam a uma espécie de santo graal que foi 

encontrado. 

 

http://m.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/12/1720365-videos-raros-de-dois-dos-

maiores-violonistas-brasileiros-sao-encontrados.shtml?mobile 

 

283. Série capas de partituras IPB. Saturnina, maxixe brasileiro de Nabor Pires 

Camargo. Ilustrador desconhecido. 

 

 

http://m.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/12/1720365-videos-raros-de-dois-dos-maiores-violonistas-brasileiros-sao-encontrados.shtml?mobile
http://m.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/12/1720365-videos-raros-de-dois-dos-maiores-violonistas-brasileiros-sao-encontrados.shtml?mobile


284. Hoje faz quatro anos que o grande pianista gaúcho Roberto Szidon 

faleceu. Em sua homenagem, a gravadora Meloclassic disponibilizou um vídeo 

raríssimo em que ele interpreta a Sonata No.5 de Scriabin, com imenso vigor 

técnico e inteligência musical. Baden-Baden, Alemanha, 30/12/1972.  

 

http://youtu.be/vVGVthoH1pY 

 

 

285. Série capas de partituras IPB. Mulher feiticeira, maxixe de V. Mugnai. 

Ilustrador desconhecido. 

 

 

 

 

http://youtu.be/vVGVthoH1pY


286. O programa Piano Brasileiro desta semana é dedicado à Chiquinha 

Gonzaga e à gravação preciosa e inédita que foi encontrada dela própria 

tocando aos 75 anos, em 1922.  

 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/940 

 

287. 2º SORTEIO IPB! 

O Instituto Piano Brasileiro está sorteando 3 exemplares do CD "Rios que 

navego", do pianista gaúcho Fernando Leitzke, lançado em 2015 (veja abaixo a 

listagem completa das faixas). 

Para concorrer, basta curtir este post, na página do IPB no facebook. Os 

vencedores serão sorteados através de um app especializado. 

O sorteio será encerrado no dia 26 de dezembro (sábado), às 12h 

(horário de Brasília), e os vencedores serão divulgados na página do Instituto 

Piano Brasileiro no facebook!. 

Faixas: 

1. Fernando Leitzke - Chaleira quente 

2. Radamés Gnatalli - Vou andar por aí 

3. Pixinguinha e Vinicius de Moraes - Mundo melhor 

4. Miguel Ruben Gonzales Fontanills - Melodia del rio 

5. Fernando Leitzke - Sargento borracho 

6. Fernando Leitzke - Radamesiando 

7. Fernando Leitzke - Segundas 

8. Fernando Leitzke - Pequena folha 

9. Ruben Rada - Candombe para Gardel 

10. Billy Blanco e Tom Jobim - Descendo o Morro 

 

Músicos: Fernando Leitzke (piano e arranjos), Marcus Thadeu (Pandeiro, 

tamborim e regência da percussão), Magno Julio (Afoxé, reco-reco), Rafael 

Toledo (Reco-reco, ganzá, tamborim), Bidu Campeche (Tamborim, pandeiro), 

Oscar Bolão (Bateria), Guto Wirtti (Baixo acústico e baixo elétrico), Gabriel 

Menezes (Cavaquinho), Daniel Bacci (Afoxé, bongo), Aquiles Moraes 

(Trompete), Fabricio Reis (Congas, tambores piano, repique e tico), Antonio 

Neves (Bateria), Eduardo Neves (Flauta), Edgar Araujo (Bateria), João 

Camarero (Violão 7 cordas), Rui Alvim (Clarinete), Marcelo Müller (Baixo 

acústico), Ricardo Amado (Violino), Gustavo Menezes (Violino), Cecilia Mendes 

(Viola), Hugo Pilger (Violoncelo). 

O encarte conta com gravuras de Alex Lettnin, e projeto gráfico de Gabriel 

Leite. 

Assistam aqui ao vídeo da música "Chaleira quente": 

https://www.youtube.com/watch?v=zGrr-O5oBbg 

 

E aqui a matéria que foi publicada no Jornal do Brasil, em novembro.  

http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2015/11/03/fernando-leitzke-lanca-rios-

que-navego-na-casa-do-choro/ 

 

Divulguem para amigos! 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/940
https://www.youtube.com/watch?v=zGrr-O5oBbg
http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2015/11/03/fernando-leitzke-lanca-rios-que-navego-na-casa-do-choro/
http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2015/11/03/fernando-leitzke-lanca-rios-que-navego-na-casa-do-choro/


 
 

 

288. Série capas de partituras IPB. Tristão, maxixe de Durval Mascarenhas e 

X. Y. Z. Ilustração de Sandro. 

 

 



289. Série capas de partituras IPB. Larga!... seu moço, marchinha de J. 

Niccolini e Augusto M. da Silva. Ilustração de Umberto della Latta. 

 

 

 

290. A Academia Brasileira de Música está realizando a revisão das partituras 

orquestrais de Villa-Lobos em convênio com a Editora Durand-Salabert-Eschig. 

O projeto proporcionará às orquestras de todo o mundo acesso a materiais de 

excelente qualidade, além de contribuir para a difusão da obra do compositor. 

 

http://www.durand-salabert-eschig.com/parade/janvier2016/en/tresors-

bibliotheque/ 

http://www.durand-salabert-eschig.com/parade/janvier2016/en/tresors-bibliotheque/
http://www.durand-salabert-eschig.com/parade/janvier2016/en/tresors-bibliotheque/


291. O IPB deseja a todos um Feliz Natal, e um ano novo repleto de 

realizações, saúde e paz! Agradecemos a todos que têm acompanhado as 

atualizações, e em breve apresentaremos mais novidades para 2016. 

 

 

 

 

292. Série capas de partituras IPB. Sinos do natal, tango de Erothides de 

Campos e H. Fonseca Junior. Ilustração de De Murtas. 

 

 



293. Série capas de partituras IPB. Boas festas, schottisch de Luiz Levy, 

publicado em 1906 pela Casa Levy. 

 

 

294. Série capas de partituras IPB. Rio de Janeiro, one-step de Joubert de 

Carvalho. Ilustração de H. Irajá. 

 



295. Os sorteados do 2º Sorteio IPB são: Renata Cortez Sica, Nathalia Peres 

da Porciuncula, e Gustavo Bergman. Parabéns aos ganhadores! Entraremos em 

contato para enviar os CDs. 

 

 

 

 

296. Série capas de partituras IPB. Meu coração, fox-trot de Nabor Pires 

Camargo e Dieno Castanho. Ilustração de S. Fantappiè. 

 

 



297. Série capas de partituras IPB. Bésame en la boca,. tango de José M. 

Rizzuti e Eduardo Calvo. Ilustração de Sandro. 

 

 

298. Série capas de partituras IPB. Madrid, marcha-canção de Zequinha de 

Abreu. Ilustrador desconhecido. 

 



299. O programa Piano Brasileiro desta semana é dedicado ao pianista 

gaúcho Roberto Szidon. Confiram!  

 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/941 

 

300. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

301. Criador do Instituto Piano Brasileiro e responsável pelo site do IMS 

dedicado a Ernesto Nazareth, o pesquisador e pianista Alexandre Dias 

concebeu uma série de programas de rádio (cada um com não mais do que seis 

minutos) para falar dos grandes nomes da história deste instrumento no Brasil: 

http://goo.gl/3L7uM7 

Ele alterna pianistas mais ligados à música clássica com outros 

vinculados à popular. Os programas vão ao ar na Rádio MEC FM do Rio de 

Janeiro, às 20h de domingo, entrando no site da Batuta às terças-feiras. 

 

 

http://www.radiobatuta.com.br/Episodes/view/941


302. O IPB recebeu nesta semana uma contribuição de xerox de diversas 

partituras brasileiras do século XIX, enviadas por Oswaldo Freire Sampaio Jr, e 

que pertenceram a sua avó. 

Dentre as diversas raridades, está a polca-lundu "Mexidinha", tio de 

Ernesto Nazareth, com a dedicatória: "oferecida às brasileiras". Esta edição até 

então desconhecida. Agradecemos a contribuição! 

 

 

 

303. Outra raridade no lote de partituras recém-enviado ao IPB por Oswaldo 

Freire Sampaio Jr é a polca "Por todos querida", de J. L. Pinna, uma paródia à 

polca "Querida por todos" que Joaquim Callado dedicou a Chiquinha Gonzaga. 

 

 



304. Série capas de partituras IPB. Adiós mi barrio, tango-canção de Leo 

Mancini. Ilustração de Umberto della Latta. 

 

 

 

305. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 



306. Série capas de partituras IPB. Compadrito, tango de Luis Roldan e G. 

Pesce. Ilustração de Umberto della Latta. 

 

 

 

 

307. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 



308. O IPB deseja a todos um feliz ano novo, repleto de paz, saúde e muito 

piano brasileiro! 

 

 

 

309. Série capas de partituras IPB. Andorinhas, tango de Pedro Cabral e letra 

de Ary Kerner Veiga de Castro. Ilustração de Paim. 

 

 



310. Quiz IPB. Que música é esta? 

 

 

 

311. O flautista Pixinguinha acompanha ao piano um solo de flauta do pianista 

Tom Jobim. O encontro desse dois gênios, ícones da tradição e da modernidade 

de nossa música, aconteceu no apartamento de Tom Jobim, no início de 1971, 

e foi mostrado no programa "Som Livre Exportação" da TV Globo. 

 

 



312. Faleceu hoje um dos maiores compositores brasileiros, Gilberto Mendes 

(1922-2016). Fica o agradecimento por uma vida inteira dedicada à música 

sempre buscando novas linguagens para se expressar. 

 

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/01/maestro-e-compositor-

santista-gilberto-mendes-morre-aos-93-anos.html 

 

 

313. Parabéns à pianista Karin Fernandes, com seu mais novo CD dedicado 

à música contemporânea brasileira para piano! 

 

https://www.facebook.com/ConcertoRevista/photos/a.136615223123354.25968

.136543963130480/878190388965830/?type=3&theater 

 

 

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/01/maestro-e-compositor-santista-gilberto-mendes-morre-aos-93-anos.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/01/maestro-e-compositor-santista-gilberto-mendes-morre-aos-93-anos.html
https://www.facebook.com/ConcertoRevista/photos/a.136615223123354.25968.136543963130480/878190388965830/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ConcertoRevista/photos/a.136615223123354.25968.136543963130480/878190388965830/?type=3&theater


314. Série capas de partituras IPB. Pobre gato, tango-canção de F. Sampaio, 

J. Villamonte e Julio Villamonte. Ilustração de Nantik. 

 

 

 

315. Gilberto Mendes e Edino Krieger 

 

 



316. Com a palavra, Gilberto Mendes 

 

http://cultura.estadao.com.br/blogs/joao-luiz-sampaio/com-a-palavra-gilberto-

mendes/ 

 

317. Parabéns ao pianista Fabio Martino, que recebeu o prêmio jovem talento 

da Revista Concerto! 

 

 

 

318. O recital de piano solo do russo Evgeny Kissin foi eleito o melhor do ano 

na categoria música de câmara / recital / coral do Prêmio CONCERTO 2015. 

 

 

 

http://cultura.estadao.com.br/blogs/joao-luiz-sampaio/com-a-palavra-gilberto-mendes/
http://cultura.estadao.com.br/blogs/joao-luiz-sampaio/com-a-palavra-gilberto-mendes/


319. A partir de agora, as obras de Mario de Andrade e Bela Bartok, mortos 

em 1945, estão em domínio público! 

 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2015/12/31/Mario-de-Andrade-Paul-

Val%C3%A9ry-B%C3%A9la-Bart%C3%B3k-saiba-quem-est%C3%A1-em-

dom%C3%ADnio-p%C3%BAblico-a-partir-de-2016 

 

 

320. Série capas de partituras IPB. Sonhador, fox-trot de Erothides de Campos 

e Jonas Neves (pseudônimo de Erothides de Campos). Ilustração de Sandro. 

 

 

 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2015/12/31/Mario-de-Andrade-Paul-Val%C3%A9ry-B%C3%A9la-Bart%C3%B3k-saiba-quem-est%C3%A1-em-dom%C3%ADnio-p%C3%BAblico-a-partir-de-2016
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2015/12/31/Mario-de-Andrade-Paul-Val%C3%A9ry-B%C3%A9la-Bart%C3%B3k-saiba-quem-est%C3%A1-em-dom%C3%ADnio-p%C3%BAblico-a-partir-de-2016
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2015/12/31/Mario-de-Andrade-Paul-Val%C3%A9ry-B%C3%A9la-Bart%C3%B3k-saiba-quem-est%C3%A1-em-dom%C3%ADnio-p%C3%BAblico-a-partir-de-2016


321. Vídeo mostrando o método de ensino e técnica da pianista brasileira 

Maria Saboya, radicada na França. 

 

http://youtu.be/zZWhyrorn7g 

 

322. Série capas de partituras IPB. Sonhadora, valsa lenta de Zequinha de 

Abreu e Leovigildo Junior. Ilustração de Umberto della Latta. 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/zZWhyrorn7g


323. CENTENÁRIO DO SAMBA 

Costuma-se dizer: "O samba 'Pelo Telefone', de Donga e Mauro de 

Almeida, é o primeiro samba gravado." Acontece que 'Pelo Telefone' não é 

samba, é maxixe. Sua autoria seria de João da Mata, Germano Lopes da Silva, 

Hilário Jovino Ferreira e Sinhô mais os citados Donga e Mauro (e não somente 

destes), um grupo de batuqueiros frequentadores da casa da Tia Ciata (que 

também participava do grupo). Finalmente, mesmo sendo apenas rotulado como 

samba, também não é o primeiro gravado, tendo em vista que há 23 

composições assim rotuladas lançadas em discos antes de 1916. Entretanto, em 

que pese sua estrutura ingênua e desordenada, 'Pelo Telefone' é uma 

composição alegre, animada, que caiu no gosto do povo e alcançou um 

estrondoso sucesso no Carnaval de 1917, ganhando perenidade e 

transformando-se, pelo que representou, no MARCO ZERO DA HISTÓRIA DO 

SAMBA urbano e da CANÇÃO CARNAVALESCA, pois foi o seu sucesso que 

mostrou aos compositores que era um bom negócio fazer música para o 

Carnaval, até então musicado por polcas, chótis e valsas... E os foliões, que até 

então só dançavam, passaram a cantar, fato que motivou a criação da 

marchinha, complementadora do repertório carnavalesco. Por tudo isso, mas 

principalmente por ser o iniciador do processo de fixação de nosso principal 

gênero musical popular (que tomaria forma definitiva doze anos depois, com os 

sambas do Estácio), o centenário do lançamento da composição "PELO 

TELEFONE" no final de 1916 merece ser relembrado e comemorado como o 

Centenário do Samba. 

 

 


