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A presença constante nos 
sessenta anos de existência das 

universidades, a versão física do 
livro consagra uma tradição que 
ultrapassa meio século no caso 

da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN. 
Inicialmente, esses livros, 

compondo acervos trazidos pelas 
faculdades que constituíram 

a recém-criada Universidade do 
Rio Grande do Norte, tornaram-se 

a semente da Biblioteca Central 
Zila Mamede – BCZM e das 

publicações surgidas desde os 
primeiros passos da Imprensa 

Universitária, depois 
Editora Universitária.

Hoje, contando com as grandes 
vantagens oferecidas pela 
tecnologia, outra fronteira 

editorial se apresenta com uma 
significativa produção de e-books 

lançados pela Editora da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – EDUFRN 

e acessíveis por meio do 
Repositório Institucional da 

UFRN. Dessa forma, ampliou-se 
sistematicamente o uso do livro 

em nossa universidade. 
Em reforço dessa ampliação, 

tornou-se importante a atuação 
da Secretaria de Educação a 

Distância – SEDIS. Uma e outra 
modalidade editorial 

apresentam-se em rica produção 
no contexto das comemorações

 dos sessenta anos, representada 
por um conjunto de obras 

impressas que atinge o número 
de 18 livros, além do expressivo 
catálogo de e-books lançado pela 

EDUFRN, com ênfase para a 
publicação acadêmico-científica 

com acessibilidade.

culturais em Natal até 1950. Apresentou recitais, fundou 
a revista Som, exerceu a função de Diretor do Instituto 
de Música do Rio Grande do Norte por 20 anos, fundou 
a Sociedade de Cultura Musical. Em 1962 foi a vez de 
servir à UFRN: convidado pelo Reitor Onofre Lopes, 
organizou, inaugurou e assumiu a direção da Escola de 
Música de UFRN até o ano de 1967. 

Totalizando 22 anos e 6 meses de promoção cultural 
ininterrupta, dedicou ao Rio Grande do Norte o mais 
longo período já oferecido por um musicista. E ainda 
dedicou mais 5 anos e nove meses à Escola de Música. 
O Estado deve ao seu trabalho e dedicação muito mais 
que a homenagem de uma simples biografia.  

pós seu retorno de estudos na Europa, em 1929, 
Waldemar de Almeida dedicou sua vida ao en-
sino ininterrupto da música e outras atividades 
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O Papel do Livro em Sessenta
Anos de Universidade Federal

do Rio Grande do Norte

instituição universitária, nunca é demais chamar a atenção para 
sua importância em um tempo em que, por razões óbvias, verifi-
ca-se uma forte tendência a privilegiar o livro eletrônico.

 Ninguém ousará negar a importância de contar com um 
suporte informacional que corresponda à velocidade presente no 
dia a dia das sociedades nas quais o uso da tecnologia tornou-se 
imprescindível. Contudo, a existência do livro físico – em alguns 
casos assemelhando-se a descobertas preciosas em minas ainda 
não tocadas pela internet – é igualmente inegável e justifica o 
evento editorial dos sessenta anos.

Notável é o caso de obras diretamente relacionadas com o 
evento, como, por exemplo, o livro iconográfico 60 anos, 60 
olhares ou a reedição do memorável discurso do historiador Luís 
da Câmara Cascudo, que marcou a instalação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, à época ainda estadual. Não 
menos importantes, as reedições da História do Rio Grande do 
Norte, de Rocha Pombo – para a qual projeta o Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Norte uma edição eletrônica – e o 
conjunto de livros que trata de seca e açudagem e estudos 
econômicos do estado, clássicos que não envelhecem, ambos, já 
tendo merecido edições da Coleção Mossoroense e da Fundação 
José Augusto, chegam à academia em novas edições.

mbora pareça uma tautologia enfatizar-se a importância do 
livro tradicional, impresso em papel, no cotidiano de uma

Ângela Paiva Cruz - Reitora da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte

E



O atual lançamento coloca-se à altura do ocorrido na 
década anterior – justamente quando se completaram os 
cinquenta anos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
– oferecendo ao leitor da academia, e também à sociedade 
norte-rio-grandense, interessados na valorização da cultura 
potiguar, um acervo bibliográfico que ficará como marco nas 
comemorações do sexagenário da UFRN.



flexão, quantos milhões desde quando a humanidade existe, 
tiveram vida e contudo em termos não viveram? Assim, estabe-
lecem-se diferenças destes que aqui estiveram, daqueles que aqui 
vieram e deixaram um legado precioso de vida, que continua 
viva através de obras, ações, palavras e exemplos.

Claudio Galvão faz parte daqueles que perpetuam 
memórias, oferecendo para todo o sempre vida escrita de perso-
nagens relevantes que constroem a vida de cidades, nações e suas 
histórias. É um pesquisador incansável e meticuloso.

Neste ano de 2015, passados quarenta anos da morte física 
do nosso pai Waldemar de Almeida, veio juntar-se à imortali-
dade de sua obra musical, à perenidade de sua escola pianística, 
ao seu acervo de escritos literários, à luminosidade de seu espíri-
to, ao seu amor pelo Rio Grande do Norte, o livro de sua própria 
vida, que nós, filhos remanescentes (Waldemar de Almeida 
Junior – Clovis de Almeida Sobrinho – Ana Corintha de Almeida 
McMahan), testemunhamos como obra definitiva.

iver é a essência da vida. Esta afirmativa, escrita assim 
isoladamente, parece redundante. Mas numa simples re-

Clovis de Almeida Sobrinho

V



O Maestro Waldemar1

Waldemar de Almeida nasceu na cidade de Macau, 
olhando mar e rio. O pai, Cussy de Almeida, era melô-

mano. Tocava piano de ouvido e todos os filhos batucavam o 
teclado. A mãe, dona Corintha Henriques de Almeida, foi a pri-
meira entusiasta pelo espírito dos filhos.

No meu tempo de estudante no Atheneu, cantei muita 
valsa langorosa, acompanhado pelo velho Cussy, gordão, riso-
nho, simpático, correndo a mão polpuda pelas notas, mastigando 
o charuto, revolvendo os olhos verdes, gozando os encantos do 
som. 

Waldemar era o bicho brabo, arredio, comprido, de poucas 
palavras, cabeleira, gravata La Valliére, marcado para pianista. 
Depois de todos nós batermos bestialmente o pobre Pleyel, o 
velho Cussy decidia: 

– Vamos ouvir o nosso Maestro...

Era na primeira sala da residência. Lá fora, na praça deserta, 
as luzes refletiam ouro nos azulejos da frontaria. Waldemar sen-
tava-se, duro, sóbrio, hierárquico. E tocava Chopin, Beethoven, 
Mendelssohn.

As duas mãos longas teciam a renda maravilhosa de sono-
ridade, transparência, encanto.

1 Crônica de Luís da Câmara Cascudo, publicada no jornal A República, em 29 
de setembro de 1944 (Com autorização da família do escritor).



Nós batíamos as palmas. O velho Cussy mordia o charuto, 
os dois olhos verdes, cheios d’água, olhando o filho...

Depois, Rio de Janeiro. Instituto Nacional de Música. 
Depois, Europa. Rodolf Hauschild e Wilhelm Forck, em Berlim, 
ensinando piano e harmonia. Flado Perlemutter e João de Souza 
Lima, em Paris, completaram.

O melhor professor de Waldemar tem sido Waldemar de 
Almeida.

Música, amplíssima literatura pianística, Waldemar esgo-
tou bibliotecas. Raros conhecem História da Música, doutrina 
musical, como ele.

Para que o Rio Grande do Norte tivesse quem honrasse os 
pianos, arrancou as asas do anjo dos concertos. Renunciou à sua 
carreira pianística.

Criou o Curso Waldemar de Almeida e o Instituto de 
Música do Rio Grande do Norte, criou a verdadeira, legítima, 
autêntica e real Escola de Piano.

De suas mãos já partiram nomes orgulhadores. Suas aulas 
ensinaram segredos de multiplicar o som, dominá-lo, elevando-o 
como uma coroa luminosa, para o alto.

Essas conquistas subiram de um fundamento trágico: a 
renúncia da glória musical. O professor não é o Maestro.         

Mas ninguém o chama professor. Já os filhinhos são vio-
linistas, pianistas, dando concertos, pequeninos, vestidos de 
branco, continuando, na dupla herança do talento e da dedica-
ção, o trabalho do pai.

Lembremo-nos que Waldemar de Almeida aristocratizou 
a cultura norte-rio-grandense, dinamizando, transfigurando-a. O 
nosso patrimônio, econômico, financeiro, industrial, literário, 
político, administrativo, seria sempre incompleto se ele não o 
integrasse na beleza invisível da Música.

Fixou-o, ad immortalitatem, para a imortalidade...



Noblesse

A Waldemar de Almeida

Gente do samba e da embolada,
Gente do coco e do cataretê,
Ó selvagens e bárbaros da batucada,
Vinde ver dançar minh’alma
A valsa de grande estilo,
Ondulante, nervosa, espiritual!
Gente do frevo,
Gente azougada dos maracatus,
Guardai os rudes instrumentos
Desse grotesco carnaval!
Vinde ver dançar minh’alma
Ao garboso compasso
Do tango altivo e nobre!
Gente do frevo pernambucano,
Mandai parar tanto alarido, que minh’alma
Vai dar-vos mais um número, dançando
O divino minueto!

Esmeraldo Siqueira2

A República, 13 de junho de 1948.

2 ESMERALDO Homem de SIQUEIRA (Pedro Velho, RN, 16/08/1908 – Natal, 
20/06/1987). Médico, professor, poeta.



Introdução

Waldemar de Almeida e eu

Minha mãe era pianista. Estudou piano com Maria 
Dantas, irmã de Iracema Dantas, alunas de Waldemar 

de Almeida. Maria esteve presente em várias audições do futuro 
Curso Waldemar de Almeida. Desse tempo, ainda guardo um 
álbum encadernado com peças para piano de diversos autores, 
com a assinatura de seu proprietário, Waldemar de Almeida. 

Afastou-se do piano por motivo particular, ainda muito 
jovem, mas me encaminhou para a música, pondo-me a estudar 
com Lélia Petrovich, também aluna de Waldemar. Depois do 
necessário estudo inicial, Lélia me encaminhou para o Instituto 
de Música, onde continuei o estudo de Teoria Musical e iniciei o 
primeiro ano de piano. 

O Instituto de Música se localizava num casarão na 
esquina da Rua Heitor Carrilho com a Avenida Rio Branco. Eu era 
o único menino, iniciante, numa classe de moças já adiantadas. 
Não conseguia dar a lição certa com aquelas moças me ouvindo e 
olhando para mim...

O diretor do Instituto de Música era Waldemar de Almeida. 
Lembro-me bem de seu aspecto imponente, acentuado pela vasta 
cabeleira. Todos o tratavam por Maestro. Eu, muito criança e o 
vendo sempre de longe, tinha por ele um grande respeito e uma 
boa dose de medo. Um dia, ele entrou na classe de Teoria onde 
eu estava e resolveu fazer um teste com os alunos. Escreveu 
uma melodia no quadro-negro e disse que queria que um aluno 
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a cantasse. Olhou para o menino que estava na primeira fila e 
disse: “Você, solfeje este trecho!”. Era eu... Cadê que eu 
consegui cantar uma nota sequer! Acho que tremi e gaguejei. Com 
ajuda de minha professora ele escolheu outro para a avaliação. 

Meus pais não podiam comprar um piano ou um violino 
para eu estudar e minha carreira de musicista foi interrompida. 
Saí do Instituto de Música e nunca mais vi Waldemar de Almeida.

O tempo passou ligeiro. Eu havia terminado o curso de 
História da Faculdade de Filosofia, já começara a ensinar nos colé-
gios da cidade e colaborava com a Rádio Rural escrevendo progra-
mas radiofônicos sobre música e outros temas. Ajudava também 
os jornais falados da mesma emissora e o jornal A Ordem, que 
voltara a circular, embora nunca tivesse me considerado repórter.

Foi quando começou a implantação da Escola de 
Música pela nova Universidade do Rio Grande do Norte. Eu 
participava do Clube do Violão e era o Segundo Secretário da 
Sociedade de Cultura Musical, que havia criado a escola a 
pedido do Reitor, e que deveria anexá-la posteriormente. Nas 
visitas à nova escola, reencontrei Waldemar de Almeida; eu o 
visitava semanalmente, quando ele vinha do Recife para os dias 
da semana que passava em Natal, como diretor da Escola de 
Música, e dele colhia notícias para os jornais aos quais me referi. 
Estabelecemos um bom nível de comunicação, pois divulgava as 
atividades da Escola de Música. 

Lembro-me dos momentos em que eu organizava o con-
junto que seria encampado pela Prefeitura, na administração de 
Djalma Maranhão e seria o Coral da Cidade de Natal. Em uma 
reunião do grupo, chegaram em visita o Prefeito, o folclorista 
Gumercindo Saraiva e Waldemar de Almeida. Recordo-me, tam-
bém, de uma visita que fizemos ao Forte dos Reis Magos que iria 
ser restaurado pela Prefeitura. Fomos, Waldemar e eu, num velho 
jipe de propriedade do prefeito, dirigido pelo próprio Djalma.

 Muitas vezes ouvi Waldemar de Almeida lamentar não 
poder completar o quadro de disciplinas a serem ensinadas na 
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Escola de Música por falta de pessoal habilitado. A História da 
Música, disciplina necessária, não era oferecida aos alunos. Ele 
se disse habilitado e ensinar a História da Música Brasileira, mas 
faltava alguém que assumisse a História Geral da Música, que era 
ministrada antes da brasileira. Então, eu lhe disse que, já que não 
havia ninguém, eu poderia tentar ajudá-lo, pois era licenciado 
em História, já ensinava nos colégios e gostava muito de ler e 
estudar a História da Música. Lembro-me bem da expressão de 
alegria com a qual ele me disse que o problema da disciplina 
estava resolvido. Eu iria ensinar História Geral da Música e ele 
iria me emprestar alguns livros para preparar as aulas. Estive no 
Recife, em seu estúdio na Rua do Aragão, em busca dos tais livros 
que ficara de me emprestar. 

Inaugurada a Escola de Música, Waldemar de Almeida ini-
ciou a apresentação das “Noites de Arte”, quando era apresentada 
uma palestra seguida de um recital a cargo dos professores. A 
convite dele apresentei, na primeira “Noite de Arte”, uma aula 
sobre a música nas civilizações da antiguidade, com projeção de 
fotografias sobre o Egito, Mesopotâmia e Hebreus. Já me sentia 
encaixado na equipe de professores.

Pouco depois, motivos pessoais me levaram a não pro-
curá-lo durante algumas semanas, como sempre fazia. Então um 
amigo que estudava na Escola me informou que havia rumores de 
que era outra a pessoa que iria ser o novo professor e não eu. Fui 
até a presença do diretor e indaguei sobre o assunto. Lembro-me 
de sua expressão de surpresa quando me disse: “Pois é... você não 
apareceu mais e eu convidei fulano”. O meu substituto era um 
cronista social. Levantei-me, cumprimentei-o e nunca mais o vi. 

O período de mágoa e ressentimento durou pouco. Meses 
depois eu era admitido como professor do Curso de História da 
Faculdade de Filosofia. É bem provável que eu não tivesse procu-
rado tal opção se tivesse sido aceito na Escola de Música, quando 
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estaria enquadrado no ensino médio e não no ensino superior. O 
mal tinha vindo para o bem e eu saí ganhando no final.

Dedicando-me posteriormente aos estudos e pesquisa 
da História cultural do Rio Grande do Norte, com ênfase para o 
campo musical, tomei conhecimento da atividade que Waldemar 
de Almeida havia desempenhado em uma fase anterior à que eu 
o havia conhecido. Tudo apontava para uma intensa atividade 
educacional, que o indicava como sendo o norte-rio-grandense 
que mais trabalhou e produziu para a cultura musical do Estado. 
Durante os anos 1929 a 1950 – um período de 21 anos –, quando 
viveu e ensinou em Natal, e muito tempo mais quando, já resi-
dindo no Recife, ainda voltava periodicamente a Natal e recebia 
alunos de Natal no Recife, manteve uma ligação responsável e, 
principalmente, afetiva com a cidade onde iniciara seu trabalho. 
Seu trabalho como compositor, pesquisador e escritor enriquece 
seu currículo e amplia os horizontes de sua contribuição. 

Já havendo tido a experiência na pesquisa e redação das 
biografias de alguns musicistas locais – principalmente depois 
da publicação O céu era o limite – Uma biografia de Oriano de 
Almeida, senti a necessidade de chamar a atenção para a vida de 
Waldemar de Almeida e decidi, por livre e espontânea vontade, 
pesquisar, escrever e tornar pública a história de uma grande vida.

Tencionava publicar este trabalho no ano de 2004, quando 
se completava o centenário de nascimento de Waldemar de 
Almeida. Motivos diversos, incluindo a dificuldade da com-
plementação de dados indispensáveis, levaram-me a retardá-lo. 
Mesmo assim, estou certo da oportunidade desta publicação, 
como certo estou de estar colaborando para a memória cultural do 
Estado. O conhecimento de detalhes da vida e obra de Waldemar 
de Almeida somente aumentarão o apreço e a admiração dos 
quais é merecedor. Espero ter feito o melhor que pude.

Claudio Galvão



Apresentação

A pesquisa sobre a vida e obra de Waldemar de Almeida 
teve como fontes, em primeiro lugar, os periódicos da 

cidade de Natal, especialmente A República, A Ordem e o Diário 
de Natal. A revista Som, publicada entre os anos 1936 a 1949, 
igualmente forneceu importantes subsídios. 

Entre os jornais consultados, quero fazer especial refe-
rência à coluna publicada inicialmente em A República, e pos-
teriormente no Diário de Natal, intitulada “Sociais”, sob a 
responsabilidade do jornalista Aderbal de França, que usava o 
pseudônimo de Danilo. 

Diversos intelectuais locais dedicaram a Waldemar de 
Almeida numerosos escritos de onde puderam ser colhidos 
muitos fatos pessoais. Seus nomes e os títulos de seus trabalhos 
acham-se na bibliografia.

Igualmente importante foi a informação pessoal colhida 
de pessoas que com ele conviveram, especialmente seus familia-
res e ex-alunos. 

Dentre seus familiares, devo destacar, primeiramente, a 
colaboração de seu filho, Maestro Cussy de Almeida, que me for-
neceu a cópia da autobiografia, além de fotos, recortes de jornais 
e informações. Muitas informações foram igualmente colhidas 
de seu filho Clovis de Almeida Sobrinho, que disponibilizou seu 
valioso acervo fotográfico e documental. Waldemar de Almeida 
Junior também foi pródigo em informações originárias de emo-
tivas lembranças. Sua sobrinha, pianista e ex-aluna Marluze de  
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Almeida, contribuiu valiosamente concedendo cópias das com-
posições de seu tio bem como importantes informações. 

Entre suas ex-alunas destaco a gentil colaboração de Luíza 
Maria Dantas Cavalcanti,  Nara de Oliveira, Maria José Figueiredo, 
Maria Marieta Medeiros de Melo, Marluze  de Almeida, Nilda 
Guerra Cunha Lima, Zélia Maria de Araújo Lima Bezerra: todas 
forneceram valiosas informações, sempre mescladas de saudosas 
emoções. A vida de Waldemar de Almeida no Recife teve como 
destacada informante sua aluna Ellyana Caldas da Silveira Varejão, 
que sempre recebeu de seu professor a dedicada confiança.

A Sra. Sacha de Lídice Pereira igualmente colaborou, dis-
ponibilisando fotografias e a correspondência entre Waldemar de 
Almeida e seu pai, Hiram de Lima Pereira. 

À pesquisadora  Ana Verônica de Oliveira Silva pela 
valiosa ajuda na busca de informações nos velhos jornais do 
Instituto Histórico e Geográfico e Arquivo Público do Estado.

A todas essas pessoas agradeço pela colaboração e pela 
gentileza com que me atenderam. 

Cabe ainda, uma explicação para o título “O nosso 
Maestro”. A palavra Maestro normalmente identifica o regente de 
conjuntos musicais. Waldemar de Almeida nunca regeu orques-
tras, mas criou, conduziu e dirigiu numerosos conjuntos corais, 
orfeônicos, como se dizia na época. Antes mesmo de sua ativi-
dade com regente de corais parece que o título já lhe era atribu-
ído, pois era tratado como “Maestro” pela primeira vez – tudo 
indica – em uma  crônica de Nunes Pereira “Dois gestos esqueci-
dos”, publicada em A República, a 22 de outubro de 1929. O já 
citado cronista Danilo, por sua vez, trata Waldemar de Almeida 
por “Maestro” em sua crônica no mesmo jornal, datado de 28 de 
março de 1931.

 E assim foi sempre tratado por seus alunos; dispensava-se 
o seu nome, era apenas o “Maestro”.
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O último e definitivo motivo foi a crônica de Luís da 
Câmara Cascudo, “O nosso Maestro”, que enriquece este texto 
como a sua abertura. O escritor, por sua vez, emprega como título 
uma expressão do velho Cussy de Almeida, quando recorda uma 
reunião em sua residência. Depois de tocarem os pianistas pre-
sentes, disse ele, como que guardando o melhor para o final e 
anunciando a vez do filho: Agora vamos ouvir o nosso Maestro. 

Este trabalho pretende mostrar o quanto Waldemar de 
Almeida trabalhou pela educação e cultura musical do seu Estado.

Parodiando Luís da Câmara Cascudo concluo, ousando 
dizer: agora, vamos ler O nosso Maestro. 

Claudio Galvão 

Natal, 9 de julho de 2012.



O autor presta tributo à memoria do jornalista Aderbal de 
França (1895-1974), que adotava o pseudônimo de Danilo. 

Sua coluna social publicada em A República a partir de 08 de 
junho de 1928 era mais uma crônica abalizada sobre assuntos cul-
turais, principalmente musicais.3 A maioria dos feitos da vida e 
trabalhos de  Waldemar de Almeida foi noticiada e comentada 
nas colunas “Vida social” e “Crônica Social”, publicadas nos jor-
nais, inicialmente A República e, posteriormente, no Diário de 
Natal. Danilo foi certamente a fonte mais recorrida no decorrer 
da pesquisa para este trabalho. Seu conhecimento e dedicação 
pela música explicam a riqueza de informações que dispunha e 
que disponibilizou para o futuro. Sem o seu trabalho a busca de 
informações seria muito mais difícil e incompleta. Um agradeci-
mento tão singelo como este não corresponde à magnitude de sua 
contribuição.

3 Danilo assinou a coluna “Sociaes”pela primeira vez em A República,  Natal,  na 
edição de14 de julho de 1928, publicando “Terezinha”. 

Jornalista Aderbal de França (Danilo). 



1ª parte – Autobiografia 
(até cerca de 1920)



O acesso aos originais desta autobiografia somente foi possí-
vel graças à gentileza do Maestro Cussy de Almeida Neto, 

filho de Waldemar de Almeida. É de lamentar que o texto tenha 
sofrido bastante a ação do tempo, havendo sobrevivido com algu-
mas falhas e verificando-se a falta de algumas partes do interior, 
provavelmente as páginas finais. É possível que o autor não o 
tenha concluído.

A falta de datação também dificulta a sua localização no 
tempo.

Considerando-se que o texto não se refere, no final, aos seus 
estudos fora de Natal, é de supor que tenha sido redigido antes de 
1920. Em outros momentos, dá a impressão que foi escrito muito 
tempo depois dos acontecimentos narrados, valendo-se o autor 
de suas lembranças.

A referência a nomes de pessoas e de locais exigiu a inclu-
são de notas de rodapé, na tentativa de informar o leitor sobre 
personagens e localidades antigas.



Waldemar de Almeida  
Autobiografia



Primeira página da autobiografia.



Tudo começou no princípio deste século. O cenário foi a 
cidade de Catolé do Rocha, célebre na época pela sua peri-

culosidade política. Ser político, discutir política, usar emblemas 
de partidos antagônicos era procurar o seu próprio atestado de 
óbito. A morte rodeava os passos dos oposicionistas. 

O jovem Cussy de Almeida4 assistiu à passagem do século 
na praça da igreja de Catolé do Rocha. Levou-o ali a possibilidade 
de fazer algum negócio, aproveitando a época das festas do fim 
do ano. Além dos objetos para presentes que comerciava, levou 
um cosmorama. 

Inteligente, observador, vendo sua mercadoria ter boa 
recepção e o cosmorama faturando satisfatoriamente, foi adiando 
a saída da cidade, até que, um dia, encontrou aquela que o fez se 
fixar em Catolé do Rocha.

O velho sertanejo João da Rocha Siqueira não foi pai que 
facilitasse casamento de filha. Observando o namoro da filha 
única com o moço Cussy de Almeida, considerado um forasteiro, 
gente estranha à “taba”, interviu para não deixar ir adiante as 
pretensões dos jovens namorados. 

4 O pai de Waldemar de Almeida era originário do Estado de Pernambuco.
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Cussy de Almeida (Recife, PE, 22/08/1879 – Natal, 12/08/1933)

Corintha Henriques de Almeida (Catolé do Rocha, PB, 08/02/1885 – Natal, 
22/04/1959).  
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A filha Corintha não quis ouvir os conselhos do pai, e ante 
a insistência do velho João da Rocha Siqueira em não concordar 
com o casamento a filha, até então moça muito obediente, diz 
corajosamente ao pai: “Se não me der em casamento eu fujo”.

Dessa união nasceram em Catolé do Rocha o primeiro 
filho Cussy e a primeira filha, Alice.

Politicamente a cidade era dirigida pelos Maias, Henriques 
e Suassunas; quem discordasse dessa gente, arrumasse a trouxa...

Corintha Henriques de Almeida estava esperando o terceiro 
filho. Cussy começa a se interessar pela política. A vida era muito 
insípida. A política era, nesse tempo, o cinema, o rádio, a televisão, 
o futebol, o circo, e todas as outras diversões de Catolé do Rocha. 
Nem só de comércio vive o homem. Entusiasmando-se com as 
lutas partidárias, decidiu-se por um dos partidos. Sua vida começa 
a mudar. Aborrecimentos. Perseguições. Negócios diminuindo. De 
repente, viu-se assim como num beco sem saída. Ameaças. 

Teve de fugir. Abandonou Catolé do Rocha numa liteira, 
onde levava a esposa com nove meses de gravidez, e os dois 
filhos, Cussy e Alice. 

Depois de uma viagem cheia de imprevistos, chega à 
cidade de Macau, no interior do Rio Grande do Norte.

O terceiro filho quase nascia na liteira, sem assistência 
nenhuma. Mal chegava à terra das salinas, Corintha Henriques 
de Almeida dá à luz um menino que foi registrado com o nome 
de Waldemar. Era vinte e quatro de agosto de 1904. Dia de São 
Bartolomeu, aquele que, em Albanópolis, foi esfolado vivo e, em 
seguida, crucificado de cabeça para baixo. 

Raymundo Correia de Almeida, comerciante muito con-
siderado na cidade de Macau onde tinha um empório comercial 
com milhares de artigos, era conhecido como “Raymundo vende 
tudo”. O “vende tudo” era alusão à grande variedade de mercado-
rias de que sempre dispunha. 



26

Casou três vezes. Do primeiro matrimônio nasceu ape-
nas uma filha. Do segundo, a esposa deu à luz a três crianças: 
Raymundo, Cussy e Amélia.

Com a morte de seu pai, Raymundo Correia de Almeida, 
o destino deu a Cussy de Almeida a tarefa de terminar de criar e 
educar cinco irmãos, do terceiro matrimônio do pai.

Seis meses depois de sua chegada à cidade de Macau, em 
janeiro de 1905, trouxe a família para a capital do Estado e, depois de 
instalado, manda buscar os irmãos que passaram a integrar a família. 

Assim, Waldemar de Almeida viveu em Macau apenas 
seis meses, não conhecendo nem a Rua da Frente, nome primi-
tivo da rua, onde viu a luz pela primeira vez, nem a cidade das 
célebres pirâmides de sal. 

Passou sua infância na cidade do Natal. O pai, muito tra-
balhador, ajudado na sua faina comercial pela esposa Corintha e 
pela sogra Ana Henriques de Siqueira, que enviuvara. Prosperou 
a contento e foi, pouco a pouco, subindo os degraus de uma situ-
ação comercial melhor.

Associando-se ao Sr. Miguel Barra, italiano, que tinha um 
armarinho na Rua Ulisses Caldas com o pomposo nome de “Rosa 
dos Alpes”, Cussy de Almeida inaugura uma casa de diversões 
a que deu o nome de Casa Rio Branco, em homenagem a esse 
grande brasileiro, por quem tinha grande admiração.

Loja “A Rosa dos Alpes”, esquina das ruas Ulisses Caldas e Vaz Gondim.
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Muito bem organizado, o estabelecimento primava pelo 
luxo.

Salões, salas com bagatelas, mesas para ping-pong, jogo 
de damas, tabuleiro de xadrez, tiro ao alvo, seção de sorveteria, 
seção de bebidas, restaurante e, numa saleta bem ao centro, a pri-
meira pianola que o natalense conheceu.

Isso se passou mais ou menos entre os anos de 1912 e 
1913, pouco tempo antes de rebentar a guerra de 1914. 

Nessa época, a família morava na Rua dos Tocos,5 na cha-
mada Cidade Alta. Os pijamas não tinham vez. O hábito era dor-
mir de chambre.

Waldemar tinha seus oito anos. A cidade andava em rebo-
liço. O assunto era um só: o aparecimento do cometa Halley, 
observado pela primeira vez em 1606, pelo sábio alemão João 
Kepler.

Edmond Halley, astrônomo nascido perto de Londres, 
autor do Catalogus Stellarum Australium, predizendo para 1719 
a reaparição do cometa observado por Kepler em 1906 ou 1907, 
ficou como padrinho do astro que recebeu o seu nome.6  

A arborização de quase toda a cidade era de gameleiras 
plantadas no centro das ruas.

Os moradores de ambos os lados da via pública viviam 
satisfeitos. A sombra das árvores era dividida fraternalmente. Os 
frutos, também...

As gameleiras da Rua dos Tocos tinham uma folhagem 
muito densa. Pelo diâmetro dos seus troncos podia-se bem cal-
cular a idade. Deviam ter sido plantadas nos meados do século 
passado. Tamanho e grossura eram admiráveis.

5 Antigo nome da Rua Princesa Isabel.

6 A passagem do cometa Halley ocorreu em 1910.
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Um belo dia, Waldemar arrodeado por muitos meninos 
da vizinhança, entregues ao jogo de pinhão, viu chegar diversos 
homens com grandes machados nos ombros.

Eram os carrascos da Intendência. Vinham sacrificar as 
árvores que davam sombra e frutos aos moradores da rua. Sem 
piedade, iniciaram o trabalho destruidor. 

A criançada protestou, pedindo aos algozes que não matas-
sem as árvores. Como resposta, ouvi o continuar das pancadas 
surdas dos machados contra o corpo das gameleiras indefesas. 

No dia seguinte, os grandes troncos jaziam estendidos, 
como cadáveres, bem ao centro da rua. O sol, como as cúpulas 
das velhas gameleiras empatavam-no de beijar a areia daquela 
pobre artéria, amanheceu bem claro, vivo, espalhando vingança, 
queimando o solo sem piedade.7

Foi sentada num desses troncos que a família de Cussy de 
Almeida esperou durante três ou quatro madrugadas, o deslum-
brante espetáculo do cometa de Halley, enriquecendo o céu de 
luz e de brilhantes.

Corintha de Almeida balançava os punhos das redes dos 
filhos, acordando-os para assistirem o grande espetáculo celeste, 
cuja volta não seria possível antes de um século.

Os mais velhos diziam que, se a cauda do cometa batesse 
na terra, o mundo se acabaria. Nesse momento, as igrejas se 
enchiam de gente, como sempre acontecera antes. Todo mundo 
rezava para que aquela bela cauda brilhante não encostasse na 
terra. Até as crianças também rezavam,

Waldemar, impressionado com previsão, perguntou à mãe, 
que o ouviu admirada: “Por que o povo gosta tanto do mundo?”.

7 Os tocos deixados na rua, decerto deram o antigo nome ao lugar. Compôs a 
“Dança e canção da Rua dos Tocos”, datada de Recife, 12 de junho de 195(8? – 
último algarismo ilegível na partitura). 
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Numa casa que ficava numa esquina, entre a Rua dos 
Tocos e a Rua Ulisses Caldas, morava um senhor que tinha uma 
pequena oficina. Consertava instrumentos musicais. De vez em 
quando dava uma fugida de casa e ia ver o Sr. Gesuíno trabalhar. 
Hora era uma serafina, um harmônio, um piano de gente grande 
ou um piano de brinquedo. Ficava o tempo todo olhando, escon-
dendo a vontade medonha de mexer em tudo aquilo. Admira o 
organismo de cada um dos instrumentos, ansioso para ouvir a 
sonoridade deles.

Um dia, já certo de ter ganho a confiança e a simpatia do 
Sr. Gesuíno, me atrevi a bater em um pedaço de metal procurando 
provocar os sons de cada um. Era um pequeno xilofone que estava 
lá para ser consertado e afinado. Foi a primeira vez que ouvi um 
tal instrumento. A confiança e a simpatia estavam, porém, muito 
fracas ainda. O Sr. Gesuíno não gostou e mandou-me para casa. 
Outras decepções iguais a essa teria que sofrer mais tarde, em 
outras oportunidades.

A Casa Barão do Rio Branco ficava perto da Rua Felipe 
Camarão para onde meu pai, sensivelmente melhorado de finan-
ças, levou a família para uma casa que pretendia comprar.

Eu era o encarregado de, todos os dias, ir buscar sorvete. 
Levava um grande caneco de ágata. Sr. Nequinho casado com 
Cesarina, irmã e filha de criação de meu pai, encarregado do bote-
quim da Casa Rio Branco, tinha o cuidado de encher até onde 
não pudesse mais o caneco. Era com intenção de agradar a minha 
mãe.

Não podendo sopitar os desejos, fazia o caminho de 
volta muito longo, saboreando de vez em quando o sorvete que, 
naturalmente, ia diminuindo. “Por que Nequinho não encheu o 
caneco?”. A resposta ficava apenas num gesto. 

Dias depois, fui demitido das funções de portador de 
sorvete.
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O castigo foi passar uma semana sem ter direito a tomar 
sorvete, [palavra ilegível] e o pior: Júnior e Alice, de propósito, 
vinham tomar a porção que lhes tinha cabido onde me encon-
trava, elogiando em voz alta o sabor do sorvete. 

[Falta página no original]

terríveis. Acho que sim. Vamos combinar? Minha avó só faltou 
dizer a meu pai que quem gritara “mais preto do que o cavalo” 
havia sido ela...

Minha avó era perita em bolos e doces. Duas vezes por 
semana fornecia essa mercadoria feita a custa de muito suor para 
o restaurante da Casa Barão do Rio Branco. O pequeno lucro, 
porém, não lhe servia de nada. Ora comprava um par de botinas 
para Júnior, ora um vestidinho para Alice ou um par de meias 
para Maria, apelidada Bibi8. 

Às vezes cabia a mim levar a mercadoria. Acontecia, 
porém, que, lá chegando, um dos frequentadores da Casa Barão 
do Rio Branco estava tocando “pianola”. Não havia força que me 
fizesse voltar logo para casa. Aproximava-me do piano bem largo 
e ficava a olhar o rolo de papel deslizar lentamente sobre três 
pedaços de metal dourado, cheios de furinhos. Era dali que saía o 
som. Embevecido, não tirava também os olhos do teclado, admi-
rando como tantas teclas baixavam e subiam sem que ninguém 
interferisse. Somente os pés do homem se mexiam manejando 
dois grandes pedais colocados na parte baixa da pianola.

O orgulho, a pose de todos aqueles que podiam “tocar” 
pianola, só se vendo! Sentiam-se semideuses. A autoadmiração 
deles fazia-os esquecer que estavam com os pés, apenas dirigindo 
um autopiano.

Sei de mim, que invejava todos os tocadores de pia-
nola. Tinha uma vontade imensa de me sentar naquele banco e, 

8 Bibi se casaria mais tarde com o contabilista e também musicista Garibaldi 
Romano, havendo tido os filhos Mozart e Marluze.
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mexendo com os pés, fazer aquele monstro produzir tantas coi-
sas bonitas, tantas músicas magníficas! Mas, nem sequer pensar 
podia!

Um dia pela manhã, antes de ir para a escola, dei um pulo 
e fui até a Casa Rio Branco. Entrei pela porta lateral. As da frente 
não estavam ainda abertas.

Corro para junto da pianola e, levantando a capa e a 
tampa, começo a ferir uma tecla, depois outra e, animando-me, 
feri muitas teclas de uma vez. O barulho chamou a atenção. Era 
inevitável. Notei que alguém vinha ver o que era. Escondi-me por 
debaixo da capa da pianola. Braga, o empregado, tendo visto que 
se tratava de um dos filhos do proprietário da casa, fez de conta 
que não sabia de quem se tratava e, com o cabo do espanador, 
bateu-me diversas vezes por cima da capa e as pancadas, cada 
vez mais fortes, atingiam os joelhos, os braços, os cotovelos, obri-
gando-me a gritar, denunciando-me.

Jamais pensou ele, Antônio Braga, que muitos anos depois 
nos tornaríamos dois amigos de verdade.

Estávamos em 1913. Não me lembro bem do mês. Nem 
também do dia. Sei que era uma noite de lua. Lua cheia, como 
dizia mãe Naninha, minha avó, no quarto de quem dormi até a 
idade de quatorze anos. Não foi, porém, ela que perdeu o compa-
nheiro de quarto, fui eu que perdi a companheira, que foi dormir 
em um quarto lá do céu. 

Quando a noitinha apareceu, começou a chegar gente lá 
em casa. Minha mãe de nada sabia. De repente, constantes chia-
dos denunciavam as subidas dos foguetões, que na sua rapidez, 
ganhando o espaço, pareciam querer explodir junto da lua.
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Trecho da autobiografia.

Meu pai vinha precedido de uma pequena multidão. 
Parecia uma pequena procissão sem andor. O santo vinha a pé. 
Era o meu pai, o homem que havia acertado na Loteria Federal. 
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O bilhete inteiro que comprou fora contemplado com cinquenta 
contos de réis. Era dinheiro demais. Era o maior prêmio da loteria.

A casa foi pequena para agasalhar a “alegria” dos outros... 
Foi nessa noite de lua cheia que meu pai, sem querer, ganhou um 
título. Passaram a chamá-lo “coronel”. 

Os festejos passaram da madrugada. A Rua Felipe Camarão 
nunca tivera até então, noite tão agitada. Os seresteiros já um 
tanto “altos” saíram cantando, acompanhados por muitos vio-
lões, cavaquinhos, flautas, uma ode que jamais nos foi possível 
esquecer – “Oh, lua cheia. Cheia de graça. Este teu bucho está 
repleto de cachaça...”

Minha mãe, sertaneja, acostumada com o pouco, dizia 
àquelas que iam lhe dar os parabéns: “Tanto dinheiro assim, não 
é coisa boa, não” e, ao retrucar uma ou outra frase, dizia: “custa 
muito a contar”. 

Na verdade, cinquenta contos de réis naqueles idos de 
1914 era muito dinheiro. 

Meu pai se deu ao luxo de ir receber o prêmio no Rio de 
Janeiro. Levou consigo o filho mais velho que, para isto, fez roupa 
nova. Dois ternos de casimira feitos sob medida na melhor alfaia-
taria da cidade, localizada na Ribeira, de propriedade de “seu” 
Pelino Matos9.

“Seu” Pelino era o maior propagandista de sua alfaiataria. 
Andava sempre muito bem limpo, bem vestido, uma rosa ou um 
cravo na lapela, bengala com cabo de ouro e os sapatos sempre 
muito lustrosos. 

Tinha o hábito engraçado de usar gravatas. Estas eram 
sempre tipo borboleta. Para cada dia da semana tinha uma de 
cor diferente. Na segunda-feira, por exemplo, “seu” Pelino usava 
a borboleta branca”, na terça-feira, trazia a de cor azul. As cores 

9 A Alfaiataria Brasil, de Pelino de Matos, localizava-se no atual nº 169 da Rua 
Dr. Barata, vizinha à casa lotérica de Cussy de Almeida (nº 171).
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variavam até chegar o domingo. Essa sua mania chamava muito 
a atenção. Quando alguém perguntava qual era o dia da semana, 
a resposta vinha logo: “Veja a cor da borboleta de “seu” Pelino...

Naquele tempo, ir ao Rio de Janeiro não era coisa para 
todo mundo. O candidato a uma viagem ao Rio passava tempos 
e tempos se preparando. Tinha que fazer a clássica pergunta a 
todos os conhecidos, a todos os amigos – “quer alguma coisa para 
o Rio?”. Isso resultava que a bagagem do viajante crescia extra-
ordinariamente. Até mantas inteiras de carne seca pediam que
levassem para um senador ou para um deputado. Ai daquele que
viajasse sem oferecer favores aos vizinhos, conhecidos ou paren-
tes. Parecia mesmo que aquele que não fizesse a clássica pergunta
não tinha possibilidade de comprar passagem que nunca foi a
prestações...

Falaram muito de meu pai, porque ninguém soube em que 
dia ou em que navio embarcou. Principalmente aqueles interes-
sados em mandar encomendas disso e daquilo para conhecidos e 
principalmente para os políticos da terra...

A encomenda menor que pediam para levar era quase 
sempre meia dúzia de garrafas de manteiga da terra...

Um mês depois, pai e filho estavam de volta. Não que 
houvessem passado tantos dias na cidade de São Sebastião. A 
maior parte do tempo foi passado a bordo de um navio do Lloyd 
Brasileiro, que comia oito dias para ir e oito para voltar. 

Meu pai voltou do Rio, como agente da Loteria Federal 
para o Estado do Rio Grande do Norte. Inaugurando a agência 
lotérica, deu-lhe o nome de Casa Esperança.10 

Dias depois trouxe a família para morar em uma casa da 
Avenida Rio Branco, a artéria principal da cidade. A moradia 
ficava quase vis-à-vis à casa de diversões de sua propriedade. Os 

10 Casa Lotérica de Cussy de Almeida: passou a Jorge Elísio, que passou a Natanael 
Luz. É o nº 171 da Rua Dr. Barata. Conforme ANDRADE, César. Comerciantes e 
firmas da Ribeira (1924-1989): reminiscências, 1989. 
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sons do repertório da pianola entrava pela casa adentro. Júnior, 
Alice e Clovis viviam cantarolando ou assobiando as melodias 
frequentemente ouvidas. Júnior, o irmão mais velho, dava muito 
gosto a meu pai. Bem comportado, sabia escolher as amizades. 
Amigo dos livros. Estudava com muito interesse.

Frequentávamos o Externato Magalhães11. Pertencia a três 
irmãs, filhas do médico Afonso Magalhães, que as educou nos 
melhores colégios do Recife.

Dona Áurea, a mais velha, era a diretora. Dona Marieta e 
Dona Júlia ensinavam no curso primário.

As famílias dos alunos do Externato Magalhães gozavam 
de umas tantas vantagens. Quando alguém adoecia, procurava 
o Doutor Afonso, que nunca deixou de ter um estoque imenso
dos frasquinhos numerados das pílulas de Humphreys12. Nesse
tempo as mezinhas13 curavam. Não se tinha muita necessidade de
farmácias. As duas únicas que existiam serviam para encontros
diversos, onde se discutia política e malhava-se a vida alheia.
Para melhor conforto dos frequentadores, as boticas tinham ban-
cos coloridos ao lado direito e esquerdo das paredes.

O “ouvi dizer na farmácia”, “foi na botica que me disse-
ram”, eram a imprensa falada que já naquele tempo surgia...

Dado o aproveitamento de Júnior nos estudos, Dona Áurea 
foi visitar os meus pais. O elogio ao aluno foi tão convincente 
que, no dia seguinte, Antônio Braga chamou meu irmão e disse-
-lhe que tinha ordem de deixá-lo “tocar” pianola.

Para mim foi uma notícia terrível. Tomava conta de mim a 
primeira inveja importante que senti!

11 O Externato Magalhães se localizava em uma residência à Avenida Deodoro, 
hoje demolida para dar continuidade à Rua General Osório (lateral do edifício da 
Secretaria de Saúde do Estado).

12 Homeopatia: geralmente tinham a forma de bolinhas brancas acondicionadas 
em pequenos frascos de vidro trazendo um número e a indicação da doença para 
que servia. Também conhecidos como “específicos”.

13 Medicamentos populares.
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E o pior era quando o mano, sentado, dirigindo a pianola 
e eu me aproximava, atraído pela máquina de fazer música, ele se 
empertigando mais ainda, aumentando de propósito a pose dizia: 
“sai daí, seu amarelo!”. 

As calçadas da Avenida Rio Branco eram muito largas. 
Tão largas que os proprietários cimentavam apenas a metade, 
ficando assim cerca de três metros na areia até encostar no meio-
-fio. A parte que ficava na areia colocavam gramas e desse modo 
eram compostas de metade cimento e o restante grama. Até hoje 
não pude saber se agiam assim por economia. A parte da calçada 
que ficava composta por grama tinha que ser aguada diariamente 
senão o sol, do verão, queimava tudo. 

A senhora Leitão era nossa vizinha. Aparentava mais de 
cinquenta anos. Tinha barba e bigode. Quase sempre, quando 
na janela, encobria a metade do rosto com uma echarpe de seda. 
Tinha a meu cargo cuidar dos dez metros da parte de grama da 
nossa calçada. Todas as tardes saía pela porta da frente da casa 
com um aguador cheio e entrava com ele vazio. A água ficava 
espalhada pela grama. Não sei quantas vezes. Sei que eram mui-
tas. Dona Josefa Leitão, vendo a minha atividade como jardineiro, 
pensando que estava eu muito satisfeito com aquele serviço feito 
por obrigação, acena-me com a mão e, uma vez ao seu lado, pro-
põe pagar-me duzentos réis todas as tardes se aguasse também a 
parte da grama de sua calçada. 

Na oportunidade, ocorreu-me imediatamente à lembrança 
a figura do vendedor de “paridas”14 que todos os dias passava lá 
pela avenida com o tabuleiro cheirando a canela. 

Muitas vezes engolia em seco a vontade tremenda de 
comer uma, duas, três e mais “paridas”. Pelo bem às “paridas” 
me tornei jardineiro da senhora Leitão. Quando, depois de ter 
aguado pela primeira vez a grama de sua calçada, a vizinha vem 

14 Eram assim conhecidas as “rabanadas”, fatias de pão embebido em leite, pas-
sadas em ovos batidos, fritos e depois polvilhados com açúcar e canela. 
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entregar-me os duzentos réis e digo-lhe bem animado: “Deixe 
para pagar quando completar um mês.” Dizendo isto, pensava 
no tabuleiro de “paridas”. Queria ter o gosto de comprar a ban-
deja toda e vingar-me dos muitos castigos impostos ao estômago, 
pela impossibilidade de satisfazê-lo todas as vezes que o tabu-
leiro passava por perto, com a gulodice cheirando e brilhando de 
manteiga. 

Frequentando ainda o Externato Magalhães, senti o pri-
meiro interesse político. Sei lá se era interesse! Todos os alunos 
do Externato torciam pela oposição e usavam um emblema repre-
sentado por fitas encarnadas e amarelas em forma de laço. Os 
partidários do governo tinham como distintivo um laço de fitas 
verde e amarela. 

O candidato oposicionista ao governo do Estado era o 
capitão do Exército José da Penha e o do governo era um per-
nambucano chamado Joaquim Ferreira Chaves. As discussões, 
as brigas, andavam espalhadas no chão da cidade. O veneno era 
também espalhado no recinto das escolas.15

Certo dia, minha irmã Alice sem querer tumultuou o 
recreio. Deixando a sala de aula, dirigindo-se para o local da fol-
gança o faz gritando: “Viva o capitão José da Penha! Viva o capi-
tão José da Penha!”. Não contava certamente com a atitude de um 
aluno novato de nome José Saturnino, cuja família era do partido 
governista. O Zé Saturnino16, muitos anos depois autor de diver-
sos compêndios sobre a língua portuguesa, avançou para minha 

15 Essa campanha política se realizou no ano de 1913. O líder da oposição 
era o mapitão do Exército JOSÉ DA PENHA Alves de Souza (Angicos, RN, 
13/05/1875-Miguel Calmon, CE, 22/02/1914). O candidato apoiado pelo gover-
no do Estado era o bacharel Joaquim Ferreira Chaves Filho (Recife, 15/10/1852- 
RJ, 12/03/1937), que já havia governado o Estado no período de 1892 a 1896. 
Ganhou as eleições este último, substituindo o Governador Alberto Maranhão 
que encerrava seu segundo período de governo (1908-1914). 

16 JOSÉ SATURNINO de Oliveira Paiva (Canguaretama, RN, 28/11/1901-Natal, 
RN, 03/03/1980). Escritor, gramático, professor de português.
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irmã pegando nos cabelos, retira o laço encarnado e amarelo que 
lhe prendia a trança e joga fora.

Júnior, agarrou-se com ele e começou a troca de murros. Ele, 
porém, era mais forte. Era mais atrevido também. Tive de entrar na 
contenda. A minha ajuda foi pouca. Dona Júlia vinha chegando e 
separou os contendores. Mesmo assim não deixei de prestar minha 
colaboração à luta. Minha irmã Maria pegou o pequeno embrulho 
contendo o lanche de Saturnino e sacudiu por cima do muro, para 
o quintal do vizinho. Para evitar outros possíveis desentendimen-
tos entre os colegas da escola e ainda por nos haver mudado para 
a praça André de Albuquerque, que o povo todo da cidade tei-
mava em chamar praça da Matriz, fomos estudar com Dona Alzira 
Botelho, que morava pouco antes da ladeira do Paço da Pátria. 

Venceu as eleições o candidato do governo. Alberto 
Frederico de Albuquerque Maranhão entregava as rédeas da admi-
nistração estadual ao desembargador Joaquim Ferreira Chaves, 
que, trazendo a família para Natal, com ele veio o filho mais 
velho, José Chaves, que o melhor que sabia fazer era jogar bilhar. 
Era mesmo campeão. Ninguém lhe ganhava uma partida. Quando 
iniciava uma partida, o parceiro podia ficar sentado, por quanto 
suas menores tacadas eram de noventa, cem e mais pontos.

Todos falavam do contraste entre a pose aristocrática do 
governador que só usava fraque e a atitude democrática do filho, 
exibindo na Casa Rio Branco suas atividades bilharescas.

O governador que deixava havia trazido para Natal uma 
falange de musicistas de boa qualidade. Alberto Maranhão não 
compreendia a vida sem a música. No período de seu governo, as 
artes tiveram a maior atenção do grande administrador. Convidava 
pianistas, violinistas, regentes de orquestra para Natal e oferecia-
-lhes situação digna e capaz de fixá-los na cidade. Fundou uma 
escola de música17. Depois da escola veio a orquestra. Regia esta 

17 A Eschola de Musica, que funcionava nas dependências do Teatro Carlos 
Gomes foi instalada em 1908 e desativada no início do governo Ferreira Chaves.
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o Maestro Luigi Maria Smido18, que mais tarde se soube pertencer 
à alta aristocracia italiana. Outro italiano, o violinista Nicolino 
Milano19, tinha passe livre no palácio do governo. José Borrajo20, 
que veio direto da Espanha para Natal integrar a orquestra com 
seu clarinete. Thomaz Babini,21 que vendo futuro melhor na terra 
dos Reis Magos, abandonou uma companhia de óperas, aceitando 
o convite de Alberto Maranhão para lecionar música na Escola 
Normal. Com isso, a orquestra ganhou um ótimo violoncelista. 
Foi nesse clima de artisticidade, atraído pelo movimento musical 
florescente, que chegou em Natal o pianista Alexandre Brandão22. 
A primeira vez que foi à Casa Rio Branco fez a pianola virar piano 
e com os dez dedos fez do instrumento o que bem quis. Os fre-
quentadores pararam os bilhares e as bagatelas e ficaram olhando 
para José Soares, acadêmico de medicina, pianista e compositor 
de valsas. José Soares sentiu as alfinetadas dos olhares daqueles 
que eram seus admiradores incondicionais. 

Alexandre Brandão foi logo convidado para lecionar o 
filho do homem mais rico de Natal, o coronel Francisco Cascudo. 
Luís, que nunca pensou ser um dia elevado à dignidade do 
papado, é hoje o papa do folclore nacional; é o Luís da Câmara 
Cascudo, admirado e respeitado aqui, ali e acolá.

18 O Maestro LUIGI Maria SMIDO (Itália (?)-Rio de Janeiro, 1943) trabalhou em 
Natal nos períodos de 1903 a 1908, e de 1922 a 1923.

19 Nicolino Milano, violinista (Lorena, SP, 1879-Rio de Janeiro, 1962). Residiu 
em Natal nos anos de 1908 a 1911.

20 JOSÉ Bernardo BORRAJO (Puentevedra, Espanha, 1880-Belém, PA, 1938). 
Clarinetista e professor, casou-se em Natal e residiu na cidade de 1903 a 1919.

21 Thomaz Babini (Faenza, Itália, 1885-Recife, PE, 1951). Violoncelista, profes-
sor de instrumentos de arco e piano. Casou-se em Natal onde trabalhou de 1909 
a 1940.

22 ALEXANDRE Américo de Caldas BRANDÃO (Jaboatão, PE, 1880 – Icó, 
CE.1923). Pianista, compositor, professor de piano. 
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ALEXANDRE Américo de Caldas BRANDÃO. Pianista, professor de piano.

O recém-chegado professor tocava diferente de todos 
quantos tocavam piano. Diziam que era por causa das músicas. 
Músicas que não serviam para dançar.

Dona Generosa Garcia23 não gostou nada da chegada do 
professor Alexandre Brandão. Ensinava a muitos alunos que nela 
viam o grande mérito de ser a pianista do Royal Cinema. E diziam 
nas oportunidades que se apresentava, que “aquilo sim, é que 
é saber tocar”. “Se o filme apresenta uma cena triste, ela tem a 
música apropriada; se na “fita” aparece um casamento, ela tem 
marchas religiosas; se a coisa é para fazer rir, ela muda logo para 
melodias alegres”.

Meu pai vendo o seu xará muito entusiasmado com a 
pianola, resolveu comprar um piano e convidou o professor 
Alexandre Brandão para lecionar a Júnior.

23 GENEROSA Paiva GARCIA (Natal (?), 1886-Natal, 1940). Pianista do Royal 
Cinema, na fase do cinema mudo.
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A chegada do piano em casa foi um grande dia de festa. Os 
carregadores esperaram um tempo enorme enquanto se decidia o 
lugar da sala onde o instrumento devia ficar. 

As aulas tiveram início. O professor vinha em casa. Júnior, 
muito contente, começou a fazer parte do número dos meninos 
da cidade que estudavam piano. 

Eu, Alice pequena, Alice grande e Maria, ficávamos na 
sala ao lado, ouvindo os gemidos das cordas enfrentando os mar-
telos empurrados através das teclas pelos dedos do principiante.

Alice pequena era como a gente chamava a irmã e Alice 
grande a tia, irmã de meu pai. 

Um dia, quando Júnior terminou a aula, não fechou o 
piano com a chave, aproveitei a boa oportunidade e levantando 
muito ligeiro a tampa do instrumento e, com medo do flagrante, 
ponho as mãos naquela estrada branca e preta e procuro sentir o 
gosto que aquilo poderia dar. 

Mal comecei a experiência, chega o “pianista” da casa, 
fecha o piano e agride o curioso com empurrões e insultos. 

Minha mãe que sem querer presenciou a cena, não apro-
vou a atitude de meu irmão. Alguma coisa, porém, aconteceu 
depois dessa atitude egoísta do mano. Não sei, no entanto, o que 
foi. Guardaram silêncio sobre o ocorrido.

Mãe Naninha, apaixonada pelo primeiro neto que, ao nas-
cer, levou para sua casa do Catolé do Rocha e com quem eu, anos 
depois, compartilhava o quarto de dormir, segredou-me quando 
lhe tomei a bênção: “Você e as duas Alice vão também estudar 
com o professor Alexandre Brandão. Já está resolvido. Cussy 
falou com ele. Segunda-feira vocês começam”.

Meu irmão mais velho não chamava a minha mãe de mãe. 
Sendo o primeiro filho e criado pela avó, ouvindo esta chamar 
a filha de vez em quando pelo nome, acostumou-se a chamar a 
própria mãe de Corintha e avó de mamãe. 
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E as explicações “não é meu filho, é meu neto; não é meu 
irmão, é meu filho” eram dadas constantemente aos curiosos 
incorrigíveis.

No dia seguinte ao de minha avó ter avisado a grande 
novidade, no caminho da escola, Júnior abriu a boca: “Corintha 
disse a mamãe que você também vai estudar piano”.

Alegre, muito alegre, esperei contando os minutos, o 
momento da primeira aula.

E a coisa não foi nada fácil. Achava tudo muito compli-
cado, tudo muito difícil. Só muito mais tarde vim a saber que o 
alicerce recebido não havia sido bom. 

Quando me indicaram a primeira lição do piano, fiquei 
sem saber como resolver aquele intrincado problema. 

Já desanimado, ia perdendo o gosto. Eu não sabia a ver-
dade contida na máxima – “Quem muito se exalta será humi-
lhado e quem muito se humilha será exaltado” e pedi ao mano 
que tocasse aquele primeiro exercício. Não se fez de rogado. 
Tocou uma, duas, três vezes. 

Observando e ouvindo, resolvi repetir tudo aquilo aju-
dado pelo ouvido – unicamente pelo ouvido. 

Havia, assim, descoberto o segredo da esfinge...

Ia, calmamente, usando o “meu método”. O mano tocava, 
repetia. Eu observava, ouvia. O ouvido colaborava e repetia. 
Ótimo!

Porém...

Um dia, na metade de um exercício, comecei a titubear. 
Parava aqui, parava ali, e não encontrava o meio de terminar o 
estudo.

Foi quando ouvi a voz grave do professor que, ao mesmo 
tempo que apontava o vigésimo, ou mais que o vigésimo com-
passo disse: “comece daqui!”. 

– Deixe começar novamente.
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– Não. Inicie daqui mesmo!

– Vou começar do princípio...

– Estou mandando que siga o estudo daqui deste compasso!

Tive de entregar os pontos. Tudo foi descoberto. Quando
me foi perguntado qual nota era aquela, eu respondi demons-
trando uma falsa convicção – ré, fá, sol, si. Ia chamar todas as 
sete, mas nenhuma me salvou. O meu truque estava descoberto. 
Estava tocando de ouvido. 

Tive de recomeçar e ler as notas no pentagrama, coisa que 
muito aborrecia. O hábito, porém, de tocar de ouvido, perma-
neceu por muito tempo. Em vez de estudar as lições marcadas, 
empregava mais da metade do tempo para isso, procurando repe-
tir os dobrados, as valsas que ouvia na retreta. 

Nessa época, já estávamos morando na Praça André de 
Albuquerque, que o povo ainda chama Praça da Matriz.

Deixando de frequentar o Externato Magalhães, eu e minha 
irmã Alice e agora já com outra irmã, a Maria, fomos estudar com 
dona Alzira Botelho.

Sua casa ficava perto da nossa. Situava-se bem perto da 
ladeira do Passo da Pátria.24 Sabia ser enérgica quando preciso e 
mansa quando necessário.

Depois de rápido namoro, casou-se com o professor 
Alexandre Brandão. Foi um casamento simples. Não houve festa. 
Além do pastor protestante que oficiou a solenidade, só umas 
poucas pessoas souberam do casamento. 25

Anos depois vim saber a razão de assim ter sido.

24 Na região que se encontra atrás do atual prédio da Casa do Estudante era feito 
o desembarque de mercadorias que vinham do interior para uma feira perma-
nente. Ainda não havia a ponte de Igapó. O local era conhecido como Passo da
Pátria.

25 O casal teve os filhos Branalzi, Dazir, Edreir, Lealzi, Irandri e Iralda, todos 
nascidos em Natal. 
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No lado da Praça André de Albuquerque onde moráva-
mos, havia umas três casas, juntas umas das outras. Não eram 
conjugadas. Eram separadas por muros.

Do lado direito ficava a residência do desembargador 
Hemetério Fernandes, cuja esposa sabia tocar piano. Na casa do 
lado esquerdo, morava o Dr. Augusto Leopoldo da Câmara. Sua 
senhora era também pianista.

Não deixava de ser divertido. Quem passasse pela praça, 
em determinadas horas, ouvia fatalmente três pianos, cada um ten-
tando vencer o outro por meio da sonoridade forte ou fortíssimo. 

O piano lá de casa não parava. 

Quando Júnior o deixava, Alice iniciava; quando esta 
deixava, eu começava. A outra Alice, a Alice tia, sentindo que o 
piano não queria nada com ela, resolveu não estudar mais.

Meu pai, no entanto, aproveitando a habilidade de ser 
canhoto, ocupava horas inteiras o piano, treinando acompanha-
mentos para modinhas. Em pouco tempo conseguiu conhecer os 
segredos das tonalidades. Aurélio Flávio o ajudou muito nisso. 
Ré maior, o relativo si menor; fá maior, o relativo ré menor; a pri-
meira do tom, segunda, terceira; as célebres “falsas”, termos com 
o qual os tocadores de violão designam o acorde de quinta dimi-
nuta que faz a passagem para a terceira parte do tom; tudo isso já
lhe era coisa muito familiar. Tinha facilidade extraordinária para
improvisar “floreios”. Quando o cantor terminava de cantar a pri-
meira parte do que estava cantando, meu pai aproveitava o ins-
tante da espera para mostrar as habilidades de sua mão canhota,
perdendo-se em lindos “floreios” ditados pela imaginação rica.

Dona Maria Pia26, a vizinha do lado esquerdo, tinha um 
infindável repertório de óperas. Foi não foi, eram pedaços do 

26 Maria Pia Pereira. Era esposa de Augusto Leopoldo Raposo da Câmara, mãe 
do futuro Interventor Federal Mário Câmara e madrinha do pianista José Augusto 
Soares de Araújo que, como se verá adiante, haveria de ter grande influência na 
vida musical de Waldemar de Almeida. Era uma das grandes pianistas de Natal, 
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Rigoleto, do Guarani, da Traviata, nunca, porém, nada do repertó-
rio verdadeiramente pianístico.

A vizinha do lado direito tinha predileção pelo “Lago de 
Como”. Repetia tanto que parecia não haver outra música por 
este mundo de Deus. Depois, soubemos que não era ela só que a 
tocava. Nininha, sua filha mais velha e um dos filhos de apelido 
Tolaco, também eram exímios em repeti-la. A indigestão com o 
“Lago de Como” foi tão séria que ainda hoje, tantos anos depois, 
corro léguas para não ouvi-la.27

No outro lado da praça também havia um piano. Era o de 
Dona Cremilde de Góes28. Tocava umas músicas diferentes que 
não dava para a gente entender bem.

Uma tarde, chamou-me com um gesto de mão e mandando 
que entrasse, pediu para tocar qualquer coisa. Sentindo-me 
importante, toquei um dos dobrados da banda de música militar, 
ouvido muitas vezes no coreto da praça, durante os dias da festa 
de Nossa Senhora da Apresentação.

Dona Cremilde, lembro-me ainda, era muito gorda. 
Sentou-se, depois, no banco de roda que eu achei muito pequeno 
para um corpo tão grande, e começou a fazer um barulho medo-
nho no piano. As mãos gordas corriam do um lado para o outro 
do teclado numa agitação de impressionar. Depois, não podendo 
esconder o cansaço, disse, respirando em cada duas palavras, que 
havia tocado o final da sonata de Beethoven, “Ao luar”. 

Foi a primeira vez que ouvi esse nome.

conforme ARAÚJO, Antônio Soares de. Augusto Leopoldo, líder de oposição 
(1964). 

27 Le lac de Come, noturno n. 6, opus 24, da autoria de Mme. G. Galos: era uma 
composição popularíssima entre os antigos pianistas. 

28 Dirigiu, em princípios dos anos 1930, o Conjunto Musical da Congregação 
Mariana de Moços.
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Uns quinze dias depois, mandou-me com delicado ofere-
cimento a sonata “Patética” e a sonata “Ao luar”, pedindo que 
fosse lá tocá-las para ela ouvir! 

As tentativas que fiz para executá-las resultaram inúteis.

Já nessa época, sucedera meu irmão mais na tarefa de fazer 
todos os dias as compras no mercado público. Um novo mundo se 
apresentou às minhas vistas. No pátio do mercado ficava a grande 
feira ao ar livre e dentro do casarão em forma de quadrado, ocu-
pando os quatro lados do grande prédio, os “locais” onde cada 
comerciante expunha quantidades de mercadorias diversas.29

Bem no centro, formando duas quadras menores, com os 
aventais sujos de sangue, os açougueiros serravam, limpavam, 
cortavam, pesavam, carne de boi, carneiro ou porco, quando não 
estavam amolando grandes e largas facas.

O afã de vender mais que o outro era fácil de notar. Ali, 
imperava a lei do mais ativo. Nunca havia visto assim tão de 
perto o “cada um por si”. A concorrência fazia esquecer a cama-
radagem. Cada locatário oferecia a mercadoria como a melhor, 
como sendo a mais barata e não titubeavam em atrair para o seu 
local um ou outro freguês que parasse no vizinho esperando ser 
despachado.

Depois das nove horas, quando a fluência de comprado-
res era bem menor, voltava o clima de cordialidade, de atenção 
mútua entre os locatários, agora trocando palavras de amizade 
entre si. No dia seguinte, a partir da seis horas da manhã, a comé-
dia recomeçava...

Cenário idêntico oferecia a feira do lado de fora do grande 
quadrado de tijolo e cal. 

Era muito difícil fugir-se à tentação de fazer o “pinto”. 
Nenhum menino do mundo poderia deixar de ser tentado a não 

29 O Mercado Público, destruído por um incêndio, ficava no local onde hoje se 
encontra o edifício do Banco do Brasil, na Avenida Rio Branco.
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ficar com alguns vinténs no final das compras. O rol era obede-
cido na íntegra. Ia-se comprando e riscando. Um ou dois vinténs 
que sobravam do regateio jamais representavam troco. Dias havia 
em que se discutindo os preços a féria aumentava, chegando às 
vezes a dois tostões.

Grande verdade era que a gente não sentia remorso. 
Chegando em casa e prestando conta das mercadorias compra-
das, tudo dava certo. Não podia haver reclamações. O que havia 
era simples de explicar. Se uma determinada mercadoria custava 
oitocentos réis e a gente com regateio conseguia por setecentos e 
oitenta réis, vinte réis eram o “nosso lucro”. De especulação em 
especulação surgia o nosso “autossalário”. Às sobras do regateio, 
“nosso lucro” ou “autossalário”, dava-se o nome pouco recomen-
dável de “pinto”. 

O trabalho era tão honesto que não havia porque se 
envergonhar.

Muitas vezes, minha mãe, depois de verificar as mercado-
rias, somar os preços das mesmas recebendo o troco dizia rindo: 
“Quanto foi o “pinto” de hoje?”. 

Minha avó também gostava de perguntar se tinha dinheiro 
do “pinto” que desse para trocar duzentos réis. Quase sempre a 
resposta era afirmativa. 

A incumbência de fazer as compras no mercado público 
representava uma espécie de cargo de confiança e de direito 
sucessivo. Eu já vinha substituindo Cussy Júnior há dois anos. 
Estava chegando a vez de Clovis assumir o cargo.

Raymundo, que teve a honra de receber o nome de meu 
avô paterno, sucedeu a Clovis nas suas funções. O primeiro cui-
dado foi estudar a possibilidade de, sem prejudicar o compra-
dor, conseguir do vendedor maiores abatimentos e aumentar o 
“pinto”... talvez pensasse em “galo”...

Otávio, o caçula, foi o último dos “comissários”. Jamais 
usufruiu vantagens com a indústria do “pinto”. Antes de fazê-lo, 
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já o tinha gasto. O homem do caldo de cana, assim que o via che-
gar, iniciava os gritos: “está geladinho de doer”, “garapa feita na 
hora”, “é de cana caiana”.

Não podendo sofrear o desejo, o caçula toma o primeiro 
copo por conta de um pedaço do “pinto”. Quando termina as 
compras já tem tomado sorvete e comprado maçaranduba.

Deixando o cargo de fazedor de feira, fui trabalhar na loja 
como balconista.30

Meu pai tinha comprado o estabelecimento comercial do 
Sr. Irineu Pinheiro. Ficava numa esquina. Entre a Rua da Palha, 
hoje Vigário Bartolomeu, e a Rua Ulisses Caldas. Era uma loja 
onde se vendiam diversos artigos. Fazendas, casimiras, sapa-
tos, rendas, bordados, bengalas, guarda-chuvas, perfumes, assim 
se fosse uma similar do empório de meu avô, que na cidade de 
Macau tinha a alcunha de “Raymundo vende tudo”.

Comprando o estabelecimento, mudou-lhe o nome. Passou 
a chamar-se Casa Pátria. Não esqueceu de mandar pintar as pare-
des exteriores a óleo e escolher as cores verde e amarelo. Não 
deixava de ser um golpe publicitário. Além de dar uma prova de 
patriotismo, as cores chamavam muito a atenção e, numa cidade 
onde existiam muitos analfabetos, nem todo mundo podia ler a 
placa com o nome da loja. Para muitos a casa passou a ser a “casa 
verde e amarela” e por isso ficava muito fácil de ser localizada. 
Não era necessário saber ler para ir à Casa Pátria. O verde e o ama-
relo levavam a freguesia para lá...

O balcão é a maior e melhor escola da vida. Quanta coisa 
que me era estranha presenciei ao servir um determinado cliente 
interessado na compra de um outro artigo!

No geral, os mais francos eram os considerados pobres. Os 
fregueses de chita. Olhavam a fazenda, escolhiam a padronagem, 
perguntavam o preço e mandavam cortar. 

30 É o primeiro emprego do futuro musicista.
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A classe que comprava por intermédio de “bilhetes”, se 
bem que representada por gente de certa condição financeira, era 
a mais ordinária possível. Os “bilhetes” mofavam e jamais eram 
substituídos pelo dinheiro. Cansado de esperar, meu pai man-
dava o cobrador e vinha com a clássica resposta: “Diga lá que logo 
passarei por lá”. Os “bilhetes” foram assim os primeiros cheques 
sem fundo que eu ainda em rapazote cheguei a conhecer. 

Lembro-me de um juiz federal, chefe de uma tradicional 
família que veio à Casa Pátria uns oito ou dez dias consecutivos 
para comprar um terno de casimira.

Todas as vezes tinha o trabalho de tirar todas as peças da 
prateleira e colocar em cima do balcão. Olhava uma, olhava outra, 
tirava os óculos. Limpava os óculos. Colocava os vidros sobre o 
nariz. Levava a peça de casimira para junto da porta pedindo 
ajuda à claridade da rua e terminava pedindo uma amostrazinha 
do pano para mostrar em casa.

Voltando no dia seguinte com a amostra levado no dia 
anterior, pediu para ver a peça daquela cor.

Colocamos a fazenda sobre o balcão e ficamos esperando a 
decisão do homem. Este pegou o pano, refletiu, alisou a fazenda 
e, quando pensei que ia mandar embrulhar, disse: “Separe este 
corte. Logo o virei buscar, Não o venda a ninguém”...

Meu ordenado era de sessenta mil-réis. O Sr. Severino, 
empregado principal ganhava cento e cinquenta mil-réis.

Como empregado filho do dono da loja, gozava de umas 
tantas regalias, como sejam: sair para frequentar a aula particular 
do Professor Ivo Filho31, das quatro às cinco da tarde. Um dia era 
aula de português, outro dia era aula de aritmética. Uma hora 
era bem o bastante. Aprendia-se. Não havia essa quantidade tre-
menda de matérias como acontece hoje. 

31 FRANCISCO IVO Cavalcanti Filho (Natal, 1886-1969). Advogado, professor, 
escritor. 
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O Professor Ivo preparava os alunos para o Exame de 
Madureza que, nesse tempo, era chamado de exame parcelado.

O mais frequente era o aluno estudar quatro matérias e no 
fim do ano enfrentar os examinadores, catedráticos do Atheneu 
Norte-Rio-Grandense. 

Aquele que preparasse os doze preparatórios podia se can-
didatar a qualquer vestibular nas escolas superiores do Recife, 
Salvador, Rio ou São Paulo. 

O problema maior era ter de arcar com a despesa.

Quantos rapazes ficavam com os “doze” engavetados, 
esperando uma possibilidade que nunca chegava...

Mestre Ivo morava na Rua dos Tocos. Para chegar lá, tinha 
que forçosamente passar pela Avenida Rio Branco, onde morava 
a minha primeira namorada. 

Um pouco antes das quatro, ela ia para a janela. Gozava da 
sorte da casa ficar no lado da sombra. Ficava uns cinco minutos 
na esquina, contemplando-a de longe, sem ter coragem de cami-
nhar e passar por perto da janela.

A gente quase nunca se falava. Quando muito, um fortuito 
boa-tarde. Os agentes de namoros eram uma instituição. Tinham 
o qualificativo nada lisonjeiro de “colete”. Os “coletes” podiam
ser rapazes ou moças. O mais comum era aquele representado por
solteironas.

Por intermédio dos “coletes” os namorados recebiam uma 
rosa, um bilhete, um recado e o “leva e traz e traz e leva” era a 
vida do namoro.

Eles representavam uma classe muito respeitada. Assim 
como podiam iniciar um namoro e levá-lo até ao noivado e ao 
casamento, podiam num abrir e fechar de olhos acabar com o 
namoro que fosse mais seguro pos... [termina a página sem con-
cluir a palavra. Falta a p. 22, segue-se p. 23].
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Tendo se casado com o Sr. Petronilo Paiva, que sabia 
de tudo quanto ela possuía, o novo marido achou que a cidade 
de Catolé do Rocha não oferecia margens para ele gastar tanto 
dinheiro. 

Vieram assim para Natal que, apesar de ainda ser cidade 
pequena, era a capital do Estado.

Petronilo Paiva, na sombra da esposa, ficou com ares de 
homem rico. Não se podia negar que era trabalhador. Induziu 
minha tia a construiur dois cinemas – os primeiros cinemas que 
a cidade conheceu: o Polyteama e o Royal Cinema32. O primeiro 
ficava na cidade baixa – a Ribeira – e o segundo na Cidade Alta.

Cine Polytheama, Praça Augusto Severo.

32 Cine Polytheama: localizava-se na Praça Augusto Severo, no local que tem 
hoje o número 252, ocupado pelo Armazém Ribeira.
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Cinema Royal, esquina das ruas Ulisses Caldas com Vigário Bartolomeu.

Sofria de asma. Quando não estava acamado, procurando 
melhora, podia ser encontrado sentado ao lado de uma mesa de 
jogo. Daquelas redondas cobertas com pano verde. Gostava das 
apostas altas. Viciado no “poker” começou a dilapidar a fortuna 
conseguida com o casamento. Não demorou muito. O tempo 
encurtou, como se fosse bom conivente de comparsas de jogo, o 
prazo para torná-lo de novo, um homem pobre. 

Se não fosse a asma, teria deixado minha tia na mais abso-
luta pobreza. Numa crise mais forte, a doença o vence.

Tia Marica volta à viuvez cheia de dívidas.33

Mãe Naninha, minha avó, gostava muito de cinema. Era 
mesmo viciada. Tinha à sua disposição um camarote no Royal 
Cinema. As “fitas” em série deixavam-na muito interessada. Saía 
reclamando: “ora essa, no melhor da história suspendem a roda-
gem...”. Era a primeira que mudava de roupa para ir ao cinema. 
Nesse tempo ninguém chamava “filmes”; todo mundo dizia 

33 José Petronilo Paiva faleceu a 24 de julho de 1914.
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“fita”. Por preço nenhum. Minha avó não perdia uma fita de Pina 
Menicheli, Waldemar Psilander ou Pola Negri. Tinha também 
uma artista de nome Perola White que Mãe Nininha só chamava 
“Perola Vite.” Não havia jeito! Era “Perola Vite” e acabou-se. 

Chico Simão era um empregado do Royal Cinema que ser-
via para tudo. Era assim uma espécie de Chico faz tudo. O lugar, 
porém, mais importante para ele era quando assumia as funções 
de porteiro. Tinha a alcunha de andarilho. 

Chamavam-no assim porque tinha a incumbência de, na 
noite em que os dois cinemas levavam o mesmo filme, Chico 
Simão saía do Polyteama andando muito depressa, quase cor-
rendo, com uma lata redonda contendo a primeira parte da fita 
que acabava de ser projetada no cinema da Ribeira, para com ela 
ser iniciada a projeção do cinema da Cidade Alta. A distância 
era aproximadamente uns quinhentos metros. Voltava em pas-
sos mais lentos para ir buscar a lata com a segunda parte, vinha, 
porém, muito ligeiro para que o público não esperasse tanto nos 
intervalos obrigatórios.

Se o filme tinha cinco partes, façam ideia a conta de quan-
tos metros Chico Simão andava por noite.

Quando não ficava nas funções de porteiro, as viagens 
ficavam a cargo de Jorge Ribeiro Dantas, que tinha uma grande 
habilidade em pregar os cartazes com cenas – as mais escolhidas 
das “fitas” – nas tabuletas que se espalhavam pelas principais 
esquinas da cidade.

Era alto e muito magro. Tinha o costume de meia hora 
antes de começar a sessão do Royal Cinema esconder ora um, 
ora outro meninote que não podia comprar ingresso, ao lado da 
cabine onde ficava a máquina de projetar. Era o protetor deles... 
Gostava muito deles...

Ninguém o chamava pelo verdadeiro nome. Uma palavra 
só o identificava – “Palito”. Apreciava o apelido. Se alguém o 
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chamava pelo nome de batismo, custava a ouvir, pensando que 
não era com ele.

O comércio fechava às dezoito horas. As sessões diárias do 
cinema da Cidade Alta começavam às dezenove horas.

Sabendo que o lugar de porteiro do Royal Cinema estava 
vago, falei com minha avó que, pedindo o lugar para mim, foi-me 
dado. O ordenado era vinte mil-réis mensais.

Saía da Casa Pátria às dezoito horas, Mãe Nininha já estava 
me esperando com a ceia pronta. Chegava no novo emprego meia 
hora antes do início das sessões. Chico Simão e Palito não fica-
ram nada satisfeitos com o novo funcionário do cinema. Chico 
Simão, porque, quando eventualmente assumia o cargo de por-
teiro, tinha uma pequena freguesia que entrava com cinquenta 
por cento de abatimento, mesmo enfrentando a fiscalização do Sr. 
Alberto Leal, o gerente.

“Palito” porque com isso via o seu “harenzinho” 
prejudicado...

Imaginou, porém, uma solução para o caso. Os meninotes 
passaram a ser seus sobrinhos.

Quando todos os frequentadores já haviam entrado na 
sala de projeção, “Palito”, dando um tom de humildade na voz, 
pedia para deixar entrar aquele mocinho que era um dos seus 
sobrinhos...

Uma noite, já perto de começar a sessão, Dona Generosa 
Garcia, a pianista que tocava durante a exibição do filme, não 
chegava. O gerente Alberto Leal já andava nervoso andando de 
cá para lá. Muita gente tirava o relógio do bolso. Olhava e guar-
dava. Os mais moços começavam a arrastar os pés. Iniciava-se 
assim uma demonstração de impaciência do público. O “arrastar 
os pés” representava o máximo da reclamação. Não se conhecia a 
educação moderna, que manda tumultuar o ambiente com asso-
bios e gritos...
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“Seu” Leal, sem saber que desculpas desce ao público, 
disse-me com uma autoridade que não tinha outra alternativa, 
senão obedecer: “Vá tocar acompanhando o filme; faça o que 
puder; não deixe o piano parar senão nos intervalos”.

Deixei as funções de porteiro e assumi, por duas horas, o 
honroso cargo de pianista.34

Terminada a sessão fui alvo da curiosidade dos que esta-
vam presentes. Olhavam para mim como se quisessem identificar 
se era o porteiro que sabia tocar piano.

Não sei bem o que fiz durante a projeção. Sei, sim, que 
cumpri à risca a recomendação de “Seu” Leal – só parar de tocar 
nos intervalos...

No dia seguinte, Dona Generosa assume o cargo. Volto a 
ser porteiro.

No fim do mês, recebi o ordenado acrescido de cinco 
mil-réis.

Esse acontecimento inesperado fez com que minha tia 
Marica chamasse-me para, aos domingos à tarde, tocar piano 
durante as matinês destinadas mais às crianças do que aos adultos.

No primeiro domingo que fui tocar na matinê do Polyteama, 
vesti a primeira roupa de casimira, feita numa alfaiataria. Eu 
mesmo comprei a fazenda. Um corte que um juiz federal havia 
mandado separar e que nunca mais foi buscar. Mandei Severino, 
o primeiro caixeiro da Casa Pátria debitar na minha conta. Meu
pai, quando soube que com isso eu ia gastar mais da metade do
ordenado, achou muita graça e disse satisfeito que pagava o feitio.

Comecei a notar que o número de minhas amizades estava 
aumentado consideravelmente.

Empregado da Casa Pátria, porteiro no Royal Cinema e 
pianista das matinês do Polyteama, era um companheiro ótimo 

34 Ao que parece, é a primeira apresentação em público do jovem pianista.
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para pagar sorvetes da carrocinha do “Seu” Silva, o caldo de 
cana do barril de “Seu” Batalha, as garapas sem gosto de frutas 
de Dona Zefinha, sem falar nos pratos de angu de milho do pátio 
do mercado. 

No domingo em que toquei pela primeira vez na matinê do 
cinema da Ribeira, recebi como paga a quantia de cinco mil-réis. 
Deram-me uma porção de moedas de duzentos, quatrocentos e 
um mil-réis.

Nunca tinha posto paletó que tivesse quatro bolsos na 
parte interior. Nunca tinha usado semelhante bolso!

Vinha caminhando. Subindo a ladeira da Avenida 
Junqueira Aires. Para encurtar o caminho, dobrei a esquerda, 
caminho de areia entre o antigo prédio do Atheneu e o não menos 
velho edifício do 24o Batalhão de Caçadores35. 

Uma pequena turma me acompanhava. Tudo o que eu 
dizia, achavam graça... ninguém discordava de mim... Naquele 
instante, com cinco mil-réis bem trocados no bolso e já perto 
do pátio do mercado, onde os garapeiros estacionavam perto da 
fábrica de gelo gritavam “está geladinha de doer”, não era boa 
política discordar do colega que ia pagar o caldo de cana. 

Não sei bem o motivo. Lembro-me que caí. Quando me 
levantei, a roupa nova estava suja de areia. Os companheiros fize-
ram muita questão em ajudar a tirar a areia da roupa. Sem pensar 
no pior, continuamos a caminhada. Chegando junto ao primeiro 
garapeiro, vimos o barril e os copos em cima do próprio barril. Ao 
lado, uma lata de querosene cheia de água onde os copos eram 
lavados. 

35 O antigo prédio do Atheneu foi criminosamente demolido; em seu lugar cons-
truíram um arremedo de edifício onde funciona uma repartição municipal. O 
prédio do Quartel Federal foi alvo de semelhante atentado; em seu lugar foi cons-
truído o Colégio Churchill.
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Os “amigos” arrodeados, torciam intimamente que pedisse 
“um duplo”, assim eles, na certa, seriam contemplados com uma 
porção idêntica.

Antes de pedir, porém, ponho a mão no bolsilho para sen-
tir o calor que as moedas transmitem a quem delas necessitam.

Não encontrei uma só. Na queda, haviam caído na areia.

Foi um “Deus nos acuda!”. O trajeto feito a pé aumentara 
consideravelmente a sede. A vontade de satisfazê-la não tinha 
tamanho. Quando, vencido, dei a conhecer a derrota, a turma 
toda ficou decepcionada. Com pensamento todo voltado para o 
prejuízo, não notei que os “amigos” iam saindo de um em um. 
Quando o garapeiro falou, vi que estava só...

Somente muito mais tarde, vim a saber que com o dinheiro 
o feio é bonito, o velho é moço e o aleijado é elegante...

A igreja nova ficava no princípio do caminho de quem ia 
para o Tirol ou para Petrópolis.36 Não tinha igreja e, muito menos, 
nova. O que lá existia eram uns paredões bem largos, todos de 
pedra e cal. Era a futura Catedral de Natal. No princípio do século, 
o padre João Maria, que a população considerava um santo, indu-
zia os habitantes a carregarem pedras na cabeça para o local da 
futura igreja. Ele mesmo, com a batina muito suja e rasgada, dava 
exemplo indo buscar pedras na praia e, trazendo-as na cabeça, 
deixava no terreno da construção. 

Os mais velhos contavam que a fé era tão grande que os 
caminhantes formavam um grande, um imenso, colar humano. 
Diariamente aquela fila de homens, mulheres e crianças, com 
pedras de diversos tamanhos, trazia a sua colaboração para a 
construção do templo. 

Com a morte do padre João Maria, o maior incentivador 
da construção da grande obra, o entusiasmo arrefeceu. Ficou fal-
tando o exemplo do padre. Os pedreiros, serventes, carregadores 

36 No terreno da catedral idealizada pelo padre João Maria instalou-se a Praça 
Pio X, local onde foi construída, posteriormente, a atual Catedral de Natal.
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de pedras; os donativos foram diminuindo e, um belo dia, nin-
guém mais apareceu no local da construção, que ficou abando-
nada para sempre.

Dentro do terreno cresciam matapastos e carrapateiras.

Circundando o grande terreno, esplêndida grama convi-
dava a meninada para ali jogar futebol.

A distância do centro da cidade para a igreja nova era con-
siderada muito grande. 

O meio de locomoção era o que Deus deu aos homens: os 
pés. Os mais endinheirados que moravam nos chamados sítios 
dispunham de mulas, cavalos ou burros. 

O catedrático de aritmética do Atheneu, professor Garcia, 
vinha dar aulas montado no seu burrinho. Os alunos que haviam 
sido reprovados na sua matéria gritavam escondidos, quando o 
mestre se aproximava do velho casarão da Junqueira Aires: “O 
burrinho do professor Garcia já chegou?”. Ou: “lá vem o burro do 
professor Garcia”. 

A bicicleta dos meninos cujos pais dispunham de certos 
haveres era o carneiro.

De que serviria uma bicicleta numa cidade cujas ruas eram 
quase todas pavimentadas de areia? 

Nos feriados, nos dias santos e aos domingos, montado 
cada qual no seu carneiro, levava sua montaria para pastar no 
verde gramado, ao lado dos oitões da igreja nova. 

Enquanto os carneiros pastavam, os proprietários joga-
vam futebol. As primeiras partidas eram disputadas com bolas de 
pano, feitas com meias de algodão.

De vez em quando aparecia outro com bolas maiores. Estas 
tinham que ser feitas com meias de mulher. O cano da meia, sendo 
mais largo, favorecia a confecção de um círculo maior. 

Foi assim até que se fez uma cota para a compra de uma 
bola de couro. Uma bola de futebol, mesmo. A de número 5.
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No domingo da estreia da bola nova, todo mundo chegou 
mais cedo ao “campo”.

Edgar Homem de Siqueira tinha uma maneira de jogar 
muito impetuosa. Sua posição era sempre na defesa. De todos 
nós, era talvez o mais forte. Jogando no ataque, quando ele de 
mim se aproximava, passava a bola imediatamente, fosse para 
quem fosse, evitando o tranco – a primeira coisa que ele fazia. 

No segundo tempo da partida, quando tudo ia animado, 
um dos nossos onze cai e, não podendo se levantar, diz aos gritos 
que havia quebrado o braço.

Era o meia esquerda. O José Gomes, a quem a gente dis-
pensava uma certa atenção. Foi um horror! Tratava-se do filho do 
Delegado Fiscal do Tesouro Nacional!...

Ninguém soube quem provocou a queda no Zé Gomes. 
Quem viu, não viu. Ele mesmo, a vítima, não quis acusar que 
quer que fosse.

A mania pelo futebol começou a crescer. O desejo de cada 
um era fundar um clube. Um clube com sede, camisa apropriada, 
chuteira, tudo enfim.

Teria também de fundar um.

O acadêmico de medicina José Soares37, cada fim de ano 
vinha passar as férias em casa. Por esse tempo, os pais moravam 
na Rua da Palha38, numa casa de esquina, onde o destino, com 

37 JOSÉ Augusto SOARES de Araújo (Natal, 1893-Rio de Janeiro, 1922). Poeta, 
pianista e compositor, estudava medicina no Rio de Janeiro quando faleceu. 
Restaram três músicas de sua autoria: “Triste e Feliz” (Valsa de 1914, publica-
da em novembro de 1915) – Dedicada aos bondosos colegas do bloco “Paulo 
e Virgínia”, “Natal-Club” (Pas-de-quatre, 1916) e “Longe de ti” (Pas-de-quatre, 
1919). Ver CASCUDO, Luís da Câmara. José Soares, “Acta Diurna” publicada 
no Diário de Natal, (20/07/1948); ver GALVÃO, Claudio. Música e músicos do 
Rio Grande do Norte, em preparo. “Triste e feliz” está gravada por Luíza Maria 
Dantas no CD “Compositores potiguares II”, Natal, 2006.

38 Atual Rua Vigário Bartolomeu.
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sua firme vontade, muitos anos depois a transformou em sede do 
Instituto de Música do Rio Grande do Norte.39

JOSÉ Augusto SOARES de Araújo. Pianista, acadêmico de Medicina.

Foi numa das salas dessa residência que fui à procura do 
acadêmico pianista.

Compusera uma valsa. Ia tocar para ele ouvir e ao mesmo 
tempo pedir para que ele a pusesse no pentagrama.

Gostando, prontificou-se imediatamente a escrever a 
música. Eu tocava, parava e ele escrevia. Às onze horas estavam 
os sons gravados na pauta. No dia seguinte, fui buscar a cópia. 
Não quis receber nenhum pagamento.

Minha avó, que sabia fazer bolos como ninguém, prepa-
rou um grande pão-de-ló, enfeitou bem com papel de seda de 

39 Esquina da Rua Vigário Bartolomeu com a Praça Padre João Maria, onde se 
construiu a sede do Banco do Nordeste. 



61

diversas cores e lá fui eu levar ao José Soares a prova do meu 
agradecimento.

A valsa recebeu o nome de “Sonho de anjo” e meu pai, 
muito satisfeito, talvez até mesmo um tanto orgulhoso, mandou 
imprimir na Casa Bevilacqua, do Rio de Janeiro.40

Não sei como aconteceu. A cópia da valsa foi num papel 
lacrado, registrado, levando ainda a ordem de pagamento para a 
casa editora e nunca se soube mais de nada. Até hoje.

Não tive assim o gosto de ver o nome em letras garrafais 
numa partitura de música.

A distância entre Natal e o Rio era muito grande. Gastava-se 
muito mais tempo do que hoje se gasta para ir à lua.

Às tardes, pouco tempo antes do sol se esconder nos man-
gues da margem esquerda do rio Potengi, alguns rapazes vinham 
sentar-se nos bancos da Praça André de Albuquerque, para olhar 
as namoradas que ficavam nas janelas bem distantes. Nem nas 
calçadas podia ficar. Aquele que quisesse ver a namorada mais 
de perto, ficasse no átrio da catedral aos domingos, na missa das 
oito horas, quando ela passasse ao lado do pai, da mãe e irmãos. 

Manoel Reis, sócio da Casa Reis, com comércio exclusivo 
de sapatos, namorava uma filha de um comerciante que morava 
num dos lados da André de Albuquerque.

Todas as tardes ocupava um banco e ficava contemplando 
de longe a sua eleita.

Um dia, pensando ocupar definitivamente aquela distân-
cia, toma coragem, marca o dia para a visita do pedido. Foi um 
acontecimento. Todos os moradores da praça repetiam: “Manoel 
Reis pediu moça”.

40 [...] tendo composto a primeira valsa aos onze anos, sem saber escrever uma 
só nota de música. LAMARTINE, Juvenal. De Severo da Waldemar de Almeida. 
Discurso de saudação a Acadêmico Waldemar de Almeida, por ocasião de sua 
posse na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. 1968.
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O pedido de casamento ocorreu num domingo. Na 
segunda-feira imediata, Manoel Reis voltava a ocupar o mesmo 
banco, agora para olhar a noiva, que ficava na mesma distância. 

O futuro sogro impôs ao futuro genro duas visitas por 
semana. Uma aos domingos e outras nas quintas-feiras. Não era 
necessário mais. E assim, o Manoel Reis continuava noivando do 
longe...

José Soares era também, nos períodos de dezembro a feve-
reiro, frequentador da Praça André de Albuquerque. Quando me 
via, chamava-me com a mão. Dava-me muitos conselhos. Dizia 
que tinha muita aptidão para música. Na minha idade, em Natal, 
nenhum menino havia ainda feito uma composição. Queria ter 
notícias depois, mais tarde, do meu sucesso no Teatro Scala de 
Milão.

Nunca ouvira falar em teatros, nem tampouco o de Milão.

Continuando, lembrava Carlos Gomes, o brasileiro que 
assombrou a Itália com seu gênio operístico. Citava “O Guarany”, 
lembrava outras óperas do grande compositor brasileiro. Tudo 
eu ouvia. Aquilo ficava na cabeça como uma semente querendo 
furar o cérebro.

Falava também sobre Verdi, o italiano. Dissertava sobre 
Wagner, o alemão.

O veneno da vaidade começava a me perseguir. Pobre 
de mim! Comecei a pensar que poderia chegar a ser um grande 
artista. Um nome repetido aqui e acolá.

A primeira providência (podem rir, eu era ainda muito 
infantil) foi ir à tipografia do Sr. Carlos Policarpo, que no momento 
estava sendo muito criticada por ter impresso um pequeno livro 
do poeta Abner de Brito, cujo título era “Confissão”, para mandar 
imprimir duzentos cartões com o meu nome.41

41 Não há informação sobre o livro citado.
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A intenção – vejam só – era sacudir aqui e ali um cartão 
para que o nome começasse a ser conhecido. Isso numa cidade 
que tinha não sei qual a percentagem de analfabetos... E, mesmo 
que todos os habitantes soubessem ler, o que adiantaria isto? 

No salão de espera do Teatro Carlos Gomes, que aqueles 
que sabiam fazer as “quatro operações” chamava de “foyer”, tinha 
pendurado nas paredes diversos retratos. Todos pintados a óleo. 
As molduras eram grandes e bonitas.

José Soares, mostrando a galeria, dizia que ali estavam os 
maiores artistas, os mais célebres compositores, os homens que o 
mundo todo admirava.

Ele não sabia o que se passava no meu íntimo, quando 
se referia aos grandes vultos da música. Era sincero quando me 
incentivava a seguir a carreira artística.

O veneno voltava a circular no corpo.

Queria usar roupas como aquelas dos quadros, gravatas 
como a de Verdi, cabelos como os de Beethoven e ficava triste 
como “a tristeza oceânica do mar”...

O professor Alexandre Brandão limitava-se a ouvir os 
meus Czernys42, ajudados aqui e ali pelo ouvido. Não dava palpi-
tes. Ouviu a minha valsa “Sonho de Anjo” e o máximo que disse 
foi – “é, se começa assim...”.

Ele era, porém, compositor de belas valsas. Lindas. Bem 
diferentes da valsa comum. Pena que não tenha ficado com a par-
titura de cada uma delas. Nem mesmo aquela que ele ofereceu a 
meu pai e a que deu o nome de “Sonho de Ouro”, alusão à sorte 
que ele teve e continuava tendo com a loteria.

42 Carl Czerny; pianista e compositor austríaco, autor de um famoso álbum de 
exercícios técnicos para piano.
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Meu Deus, por onde andarão as valsas de Alexandre 
Brandão?43

Anos depois, ele mesmo teve que desaparecer de Natal. 

Meu irmão Junior foi convidado para ser padrinho de 
uma sua filha, fruto do casamento com a nossa professora Alzira 
Botelho. Como já estivesse cursando o primeiro ano da Faculdade 
de Direito e fizesse parte da redação do Jornal do Recife, escreveu 
uma detalhada notícia sobre o batizado. Antes não tivesse feito.

O professor Alexandre já era um homem casado no Estado 
de Pernambuco e a esposa ainda viva, de nada gostou. Processou-o 
como bígamo.

Quando o assunto chegou no auge e a polícia quis prendê-
-lo, meu pai, que tinha no cofre diversos bilhetes do Coronel 
Comandante da Polícia Militar pedindo-lhe dinheiro emprestado 
que jamais era pago, arranjou uma venda temporária para a polí-
cia, escondeu o professor no porão da casa nova que acabara de 
construir e ainda mandou que a venda funcionasse até a chegada 
do vapor Manaus. 

O “Manaus” era uma carroça. Nunca chegava ao porto 
de Natal no dia em que era esperado. Gostava muito de fazer 
surpresas...

Meu pai mandou que fosse falar com Juquinha, o catraieiro 
ajudante do bote “Jacaré”. Era uma figura muito popular no 
ambiente do cais da Avenida Tavares de Lira. Tinha uma grande 
qualidade – só mentia quando estava bêbado. Era o encarregado 
de transportar da casa até o convés do navio a bagagem da maio-
ria das pessoas que embarcava em Natal.

43 Obras de Alexandre Brandão (Arquivo Claudio Galvão): Palmilhando flores, 
valsa para piano, publicada por Inst. Lith. De F. M. Geidel, Leipzig, Alemanha; 
Caminho da glória, valsa para piano, publicada pela Litografia Alemã, Recife. A 
canção Amar e sofrer, com letra de Deolindo Lima, tem partitura em GALVÃO, 
Claudio. A modinha norte-rio-grandense (2000). Palmilhando flores está gra-
vada no CD “Compositores potiguares I” (2002), e Caminho da glória no CD 
“Compositores potiguares II” (2006), gravados pela pianista Luíza Maria Dantas.
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Já com as passagens compradas para o professor e toda a 
sua família, meu pai ficou na expectativa, pedindo a todos os san-
tos que o navio não chegasse às nove horas do dia e, ansioso, me 
perguntava se o Juquinha estava bom ou bêbado. Com a minha 
resposta, ficou mais calmo – o Juquinha havia mentido...

Às dezoito horas, atrasado como sempre, vinha se arras-
tando pela barra o “Manaus”. O Dr. Odilon Garcia, que passou 
toda a vida como gerente da companhia Lloyd Brasileiro, garan-
tiu que o barco sairia pela madrugada.

Tudo arranjado. A polícia pedira para não ver o embarque 
do bígamo...

Às vinte e duas horas, Juquinha foi avisar que não havia 
mais ninguém para embarcar e que o cais estava completamente 
deserto.

São e salvo, Alexandre Brandão, o homem que pela pri-
meira vez – desde que o Rio Grande do Norte foi descoberto 
– espalhou pelos ares de Natal, Estudos, Noturnos e Valsas de
Chopin, embarcou com destino a Belém.

Meu irmão escreveu lamentando o ocorrido, sentindo-se 
culpado por uma culpa que ele não tinha. Andava inquieto com a 
situação que, sem querer, criara. 

Antes que meu pai respondesse, recebeu um telegrama 
que o deixou muito feliz. O filho fora aprovado com magníficas 
notas em todas as cadeiras do primeiro ano jurídico e dizia o dia 
do trem em que viria passar as férias. 

As viagens de trem de Natal ao Recife e vice-versa eram 
muito complicadas. O comboio que saía de Natal ficava em 
Guarabira, onde se fazia baldeação para outra composição que 
seguia até o Recife. Ninguém reclamava o incômodo de ter de 
dormir uma noite numa pensão ou num hotelzinho que ficava 
na beira do caminho. Todos estavam acostumados. Também não 
havia nem esperança de uma coisa melhor!
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Meu pai, muito feliz com o telegrama do filho, convida 
a parentada quase toda e os amigos mais chegados para juntos 
fazerem uma surpresa ao seu xará que começava a se fazer pessoa 
ilustre. 

Ninguém recusou. O trem saía de Natal às sete ou oito 
horas da manhã. Quando chegamos à estação da Great Western, 
os convidados, alegres, seguravam suas maletas de viagem. 
Ocuparam um vagão. O percurso foi feito num clima de maior ale-
gria. Cantou-se e tocou-se violão. Ao meio-dia, a clássica parada 
na cidade de Nova Cruz. Os passageiros saltavam para almoçar. 
Os condutores do trem, fazendo jus a uma pequena comissão, 
recomendavam as casas onde melhor se comia. Três ou quatro 
famílias que moravam na margem da estrada de ferro faziam das 
salas de visitas salas de refeições, numa desabrida competição ao 
único hotel da cidade.

O trem do Recife, nesse dia, atrasou um pouco. Anoitecia 
quando o novo comboio chegava. Foi mesmo uma sorte termos 
chegado primeiro. A surpresa ao futuro bacharel ia ser assim 
muito maior.

Enquanto ficamos na estação à espera do trem do Recife, 
éramos alvo da admiração do povo. Não se cansavam de olhar. 
E os comentários começaram: “É uma companhia de teatro”. 
“Companhia de teatro não é tão grande assim”. “Só pode ser uma 
companhia de circo”. “Será que é para aqui?”.

As suposições, ditas quase sempre com interesse de que 
fossem ouvidas, foram a nossa diversão enquanto o trem não che-
gava a Guarabira.

Quando este chegou e Junior ao saltar viu aquele povo 
todo, ficou como que absorto, sem entender o que estava se 
passando.

Só muito mais tarde, ele mesmo compreendeu. 

Tinha sido o melhor prêmio que recebera em toda a sua 
vida.
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Meses depois, meu pai ganhava outro prêmio da loteria 
federal. Era a segunda vez que a sorte lhe bafejava.

Antônio Braga, um dos funcionários da Casa Esperança, 
tinha entre outras, a incumbência de examinar o recebimento dos 
bilhetes da loteria federal que vinham para a agência de Natal.

Tinha ordem para separar todos aqueles que terminassem 
em 53, 54, 55 e 56. O empregado abria o registrado do correio e 
guardava no cofre os bilhetes das terminações de gato. A quem 
lhe perguntava se era promessa, respondia achando graça, que era 
uma homenagem ao seu papagaio que uma vez por outro, man-
dava que jogasse no gato.

O cinema Royal, além da área coberta da sala de projeção, 
tinha ao lado direito uma parte não coberta, onde, no verão, os 
mais velhos gostavam de assistir ao filme.

Meu pai estava calmamente assistindo ao ar livre à “fita”44 
programada. Ao seu lado o coronel Joaquim Pinheiro, coman-
dante da polícia estadual.

Os intervalos entre uma parte e outra do filme variavam 
de acordo com as pernas de Chico Simão. Enquanto este não che-
gasse com o rolo da celulose, as luzes não se apagavam. 

Para os namorados, os intervalos quanto maiores melho-
res. Era o clássico momento deles ou delas darem amorosas olha-
delas para trás. Namoro, noivado, eram do longe. De perto só 
casamento.

Braga, aproveitando um dos intervalos, aproxima-se de 
meu pai e mostrando o telegrama com o resultado do número da 
loteria que terminava em 57, ajuntou: “O sr. tirou a sorte grande 
outra vez!”.

– Como, se a terminação é de jacaré e as minhas são de
gato?

44 Fita: na época, o mesmo que filme.
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– No momento de separar os bilhetes, veio a terminação 
57 colada com a 56. Recebendo o telegrama, verificando se havia 
algum prêmio por aproximação, senti o bilhete um tanto grosso e 
descobri que o da sorte grande estava colado nele. 

– Foi?

Dizendo ao empregado que ficasse para assistir à proje-
ção, as luzes se apagaram e continuou assistindo mudo, o cinema 
mudo...

O Coronel Quincó,45 como era conhecido o comandante 
da polícia estadual, ouvindo o diálogo entre patrão e empregado, 
não se conteve, perdeu a calma, ou melhor expressando, perdeu 
o gosto, e dizendo para Braguinha que fosse para as profundezas 
do inferno com tanta honestidade, levantou-se, subiu, foi até o 
camarote cativo de minha avó e disse à minha mãe que o marido 
havia acertado novamente na sorte grande. Não voltou mais ao 
seu lugar. Saiu espalhando a notícia, não sei, porém se com ale-
gria ou sem alegria...

Minha tia Marica, tendo enviuvado pela segunda vez, 
obrigada pelas circunstâncias a respeitar o costume da sociedade, 
mesmo sem o defunto merecer, homenageou-o durante um ano 
usando vestidos pretos.

Esse acaso fez com que minha mãe se tornasse a segunda 
senhora da capital do Rio Grande do Norte a apresentar-se na 
sociedade com vestidos feitos em Paris. Escrevi Paris, a capital 
da França.

Chegara da capital francesa a última encomenda de três 
vestidos para minha tia. O luto e a situação financeira não per-
mitiam mais tamanho luxo. O marido da sobrinha estava ficando 
rico. Era assim, um possível comprador de vestidos. 

Meu pai, que nunca foi cauira, pagou a fatura.

45 Coronel Joaquim Anselmo Pinheiro. Ver LOPES, Ivanaldo. Oficiais da P. M. 
(1980).
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A confecção era muito luxuosa. Dava até trabalho usá-la. 
Minha mãe ficava cansada quando terminava de vestir um deles. 
Quando passava gente, chiava...

Nem meu pai nem minha mãe eram gente que sentisse 
orgulho. Achava aquilo tudo coisa normal. Eram as pessoas mais 
humanas que podiam existir.

Ambos filhos de interior, acostumados às intempéries da 
vida. Sentindo alegria se vinha o inverno, sofrendo calados o 
tempo da seca. 

Meu pai, com o dinheiro ganho na loteria, começou a com-
prar terrenos. O primeiro foi uma grande quadra cheia de frutei-
ras, cercada de arame farpado, tendo uma casa ao lado e um portão 
na esquina onde numa tabuleta se lia: “Sítio São Cristóvão”.46 Em 
seguida comprou outra quadra em Petrópolis.

Interior do Sítio São Cristóvão. Raymundo (irmão de Waldemar) tendo nos    
braços Mozart (sobrinho). 

46 O Sítio São Cristóvão se localizava em toda a quadra que tem um dos ângulos 
na esquina da Avenida Deodoro com a Rua Potengi.
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Local onde antes se encontrava o Sítio São Cristóvão, visto da Avenida Deodoro, 
no início da Rua Potengi.

Por isso, quem tinha terrenos disponíveis corria lá para 
casa.

Pio Barreto, herdeiro de uma das famílias mais ricas do 
estado, fez meu pai comprar uma grande faixa de terreno da resi-
dência da então muito rica senhora Inês Barreto. Era a viúva do 
Sr. Juvino Barreto, o homem que teve o topete de montar a pri-
meira fábrica de tecidos do estado do Rio Grande do Norte. Não 
podia deixar de ter sido um homem audacioso.

A fábrica começou a funcionar em fins do século passado. 
Em frente ficava a rica residência do proprietário, que ainda hoje 
se pode ver no começo da ladeira que termina na cidade alta, hoje 
Avenida Junqueira Ayres.47

47 A Fábrica de Fiação e Tecidos Natal iniciou seus trabalhos em 1888; loca-
lizava-se no terreno onde foi construída a seda da Caixa Econômica Federal, 
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Os teares eram impulsionados por vontade férrea de seu 
dono. Quando este morreu, os teares perderam o entusiasmo e 
algum tempo depois tiveram a mesma sorte daqueles da fábrica 
de linhas da Pedra, lá em Alagoas.48

Da fábrica de tecidos ficou apenas a chaminé.

Meu tio-avô, Antônio Costa, conseguiu fazer uma bela for-
tuna como comerciante na cidade de Macaíba, distante de Natal 
vinte e um quilômetros.

Quem não quisesse ir a cavalo, a burro ou a pé, podia esco-
lher o transporte fluvial. Era feito por duas lanchas pertencentes 
ao prático da barra, mestre Antônio.

Lembro-me bem de minha primeira viagem a bordo. Entrei 
na lancha como se estivesse subindo a escada dos grandes navios, 
a “Judith”49 fazia diversas curvas mostrando aos passageiros os 
mangues das duas margens do rio Potengi.

Saltando no “porto” de Macaíba, senti aquele arzinho de 
certa importância que todo mundo sente quando chega a uma 
cidade que não é aquela em que mora...

Ouvi sempre dizer que o tio de meu pai fora ali um rico 
comerciante. Os filhos luxavam muito. Pelo carnaval gastavam 
dinheiro a rodo. Faziam parte do clube carnavalesco “Divisão 
Branca”, onde só os moços de dinheiro tinham “passe”.50

na Avenida Câmara Cascudo. A residência do proprietário é o atual Colégio 
Salesiano.

48 Refere-se à “Fábrica de linhas da Pedra”, como também era conhecida a 
“Companhia Agro Fabril Mercantil”, instalada por Delmiro Gouveia às margens 
do Rio São Francisco, em 1913.

49 Waldemar de Almeida se enganou; o nome da lancha era “Julita”. 

50 Depois da passagem por Natal em 1907 da esquadra da Marinha de Guerra 
denominada Divisão Branca, um grupo de rapazes e moças criou uma sociedade 
cultural e recreativa com esse nome. Dela participavam nomes como Deolindo 
Lima, Jorge Fernandes, Gothardo Netto e Ferreira Itajubá. O grupo publicou o 
jornal O Torpedo, que circulou entre 1908 e 1910. Não era apenas um clube car-
navalesco. Ver ITAJUBÁ, Ferreira (Org. GALVÃO, Claudio). Gracioso ramalhete. 
Natal: Editora da UFRN, 2011.
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Isso ocorria poucos anos depois de meu pai ter chegado da 
cidade de Macau. Na época em que não dava muita importância 
se os sapatos precisavam de meia sola, nem se a gola do paletó 
estava um pouco ruída.

Os primos ricos passavam por onde o primo pobre traba-
lhava e “nunca o viam”. Assuntos de conversas entre marido e 
mulher que, sem querer ouvia. 

Com o passar do tempo, os negócios do tio-avô perderam a 
marcha ascendente, fazendo com que ele depois se tornasse fun-
cionário público, assumindo um cargo na Alfândega de Natal. 

Era um homem muito inteligente. Muito ativo. Sabia 
querer. Jamais desistia. Possuía amizade com os políticos mais 
importantes. Conhecia como ninguém a sua árvore genealógica. 
Tinha uma arte extraordinária em descobrir parentes.

O Governador Ferreira Chaves mandara demolir uns pré-
dios que tiravam a visão do palácio do governo.51

O tio, tendo conseguido ficar com todo o material da 
demolição, pede ao sobrinho para guardá-lo num dos seus terre-
nos de Petrópolis.

A cidade era ainda muito pequena, os bairros de Petrópolis, 
Tirol, eram considerados arrabaldes distantes.

Anos depois, o material que havia recolhido para o terreno 
começou a se juntar, tijolo com tijolo, pedra com pedra, madeira 
com madeira, telha com telha, virando uma casa modesta, porém 
boa.

O sobrinho não se aborreceu. Riu-se muito da astúcia do 
tio, a quem, brincando, agradeceu a confiança...

51 A atual Praça Sete de Setembro foi inaugurada em 1914. Antes, em seu lugar, 
havia uma quadra de casas com a frente para a Rua da Conceição, que ia da Rua 
Ulisses Caldas até a próxima esquina, em direção ao Palácio do Governo. Entre 
essas casas e o Palácio havia uma rua conhecida como Travessa do Tesouro. A 
bela fachada do prédio, antes escondida ficou, assim, visível a partir da nova 
praça. Ver CASCUDO, Luís da Câmara. Breve história do Palácio Potengi. Natal: 
Fundação José Augusto, 1978. 
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O “Sítio São Cristóvão” foi um “achado” para os irmãos 
mais moços, Clovis, Raymundo e Otávio.

Faziam parte do sítio um poço e a torre de um moinho 
que tinha caído. A grande caixa d’água ao lado tinha capacidade 
para mais de dez mil litros. O ex-dono fazia daquilo uma pequena 
fonte de renda. Não se pensava e tampouco se falava em sanea-
mento. Nem todas as casas tinham instalação d’água. 

Isso era ainda muito luxo. A época era do canequeiro. Este 
ia aos moinhos que dispunham de caixa d’água e, comprando por 
dois vinténs um caneco d’água, vendiam à freguesia por cem réis, 
que ninguém chamava assim: se dizia um tostão. 

Meu pai encomendou ao Sr. Evaristo Leitão um moinho de 
mais de vinte e cinco metros de altura. No Brasil não tinha. Foi 
mandado buscar nos Estados Unidos da América do Norte. 

O Brasil, nesse tempo, não tinha nada, só tinha mesmo 
gente, mas o dólar não era caro. O nosso mil-réis tinha muito 
valor. Não fazia vergonha, não. Pelo menos ouvia sempre os 
velhos dizerem que o câmbio estava sempre quase a par. 

Erguida a nova torre do moinho, a caixa de milhares de 
litros d’água, meu pai chamou minha mãe e lhe propôs um bom 
negócio, um grande negócio mesmo.

Ela ficava com todo o apurado da venda d’água, mas se 
fosse necessário consertar os possíveis defeitos que apareces-
sem no moinho, a despesa seria dela. Contrato feito sem selos e 
assinaturas. 

Clovis foi um dos encarregados de vender água. O movi-
mento começava logo às seis da manhã e se prolongava até as seis 
da tarde. 

O apurado variava. Ora eram dezessete mil-réis, ora qua-
torze e, certas vezes, doze mil-réis. Dependia da comissão que o 
encarregado estivesse disposto a arbitrar...
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Raymundo também foi um dos encarregados das ven-
das. Para não comprometer o “apurado” do antecessor, seguia a 
mesma política...

Otávio, o caçula e o filho louro, era mais moderado. Nunca 
deu menos de quatorze mil-réis diários à dona da caixa d’água. 

Mamãe vivia satisfeita com o sucesso do negócio. 

Nada reclamava dos auxiliares, mesmo nos dias de oscila-
ções exageradas na vendagem do produto.

Gostando muito de fazer favores, minha mãe tinha uma 
clientela que não deixava descansar. Ajudava muito à paren-
tela de meu pai. Seminaristas pobres aprendiam o caminho e 
iam pedir colaboração. Freiras do Dispensário Sinfrônio Barreto 
iam em busca de auxílio para manutenção da organização.52 
Ex-empregadas, trazendo um ou dois filhos, dizendo que os mari-
dos tinham dado para beber, voltavam com dinheiro para uma 
semana de pão. Às sextas-feiras o número de pedintes era con-
siderável. Nesse dia da semana lá em casa era proibido dizer 
“perdoe”.53 

Até “canequeiros” pediam-lhe para comprar água fiado, 
prometendo pagar no fim da semana. Muitos deles não pagavam, 
desapareciam, e eram vistos enchendo os canecos no chafariz de 
Sebastião Cangalha, que ficava na mesma avenida, porém um 
tanto distante.

Um dia a grande roda em forma de leque que fica em cima 
da torre de ferro ficou desgovernada. Alguma coisa acontecera 
lá em cima. O cano central que puxava água do poço parou. O 
nível do grande reservatório baixava. Era necessário chamar o 
mecânico. Este, muito alegre com o desarranjo do moinho, rápido 

52 O Dispensário Sinfrônio Barreto (nome do irmão de Juvino Barreto, pro-
prietário da única fábrica de tecidos da cidade) funcionava em prédio próprio 
localizado na Avenida Pedro I, ainda existente e não mais utilizado.

53 Era um velho hábito dizer-se “perdoe” ao pedinte quando se deixava de dar 
uma esmola. 
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como um macaco, sobe em segundos os vinte e cinco metros da 
armação de ferro e logo volta com um orçamento na memória.

Não tenho muita certeza, mas parece que o mecânico tinha 
o nome de Mardoqueu.

Terminado o serviço, minha mãe lhe disse: “diga a Cussy 
que pague o seu trabalho”. Meia hora depois voltava Mardoqueo 
com outro recado de meu pai: “diga a Corintha que pague o 
serviço”.

Minha mãe, não separando nada para tais eventualidades, 
quase perde o direito de usufruir a renda do chafariz.

Meu pai fez suas justas reclamações e ambos entraram 
num acordo que consistia em separar diariamente alguma fração 
do apurado para prevenir futuras despesas.

Meu pai, sem deixar de reclamar, pagou a água que não 
bebera...

Logo na entrada do “Sítio São Cristóvão” havia dois lindos 
pés de manga. O maior de todos que dava uns frutos grandes, era 
“bacuri”, o que lhe seguia era “rosa” e o que ficava em frente da 
casa era “espada”. 

Na prática, os seus proprietários eram Clovis, Raymundo e 
Otávio. No período de festas de Natal, Ano Novo, “Reis” e, sobre-
tudo, na época de carnaval, os “proprietários” brigavam muito e 
trabalhavam ainda mais. Tinham compradores certos para o pro-
duto. A qualidade mais procurada era a manga rosa. Era também 
de maior cotação. Isso provocava uma luta surda entre os “donos” 
das mangueiras. Alguns deles acordavam cedo para verificar se 
haviam amanhecido pelo menos alguns frutos “de vez”.54 Eram 
tirados e enterrados escondidos para garantir o apurado. Apesar 
da safra ser sempre muito grande, meu pai dizia para minha mãe: 
“compre umas mangas dos meninos para o almoço”...

54 De vez: expressão popular que significava que uma fruta ainda não estava 
madura.
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Quantas mangas não viraram confetes e lanças-perfume?...

Manoel “Espírito Mau” era um menino do tipo canalha. 
Morava na Bica da Telha.55 Conhecido como arruaceiro, era res-
peitado por todo o pessoal do seu tope. Era revendedor das man-
gas de Clovis. Prestava sempre boas contas.

Um dia, achou de desaparecer da circulação. Sumiu-se 
com o apurado. Meu irmão mandou não sei quantos recados. Os 
avisos eram recebidos pelo pessoal de sua família. Os pais dele 
vieram saber os motivos de tantas mensagens. Obrigaram-no a ir 
pessoalmente dar a resposta. Ele veio disposto. Entrou pelo sítio 
adentro  e começou logo a esmurrar Clovis, que estava despreve-
nido. Contava com a fama de ser mau de espírito. O apelido tinha 
forte efeito psicológico, impondo pavor aos contendores.

Clovis começou a perder na luta. Quando já ia desistir, 
dando-se por vencido, nota que meu pai estava de pé no alpen-
dre, observando a briga. 

Com vergonha de que o próprio pai fosse testemunha de 
uma possível covardia, virou bicho. O “espírito mau” deixou 
Manoel e se “manifestou” em Clovis...

No dia seguinte toda a meninada da redondeza ficou 
sabendo que haviam rasgado o cartaz de Manoel “Espírito Mau”...

[Falta página no original]

Lauro, José e Otávio Pinto. Eram filhos mais moços do 
Coronel José Mariano Pinto56, gerente do órgão oficial do governo 
A República. Era um cidadão muito conceituado na sociedade. 
Convivia diariamente com os expoentes da política e da admi-
nistração estadual. Morava na melhor casa da Avenida Deodoro57. 

55 Chamava-se Bica da Telha a região que se prolongava após o término da atual 
Rua Felipe Camarão, onde se localizavam as instalações do antigo Saneamento, 
atual CAERN.

56 José Mariano Pinto (Natal, 1874-1938). Jornalista, empresário. 

57 Denominava-se “Vila Vina” (homenagem à sua esposa Ludovina) e foi, por 
muito tempo, sede da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil). Demolida, 



77

Tinha muitas fruteiras e dispunha de um grande terreno que ia 
até a outra rua dos fundos, que se chamava Rua do Cajueiro58. 
Foi sempre um pai muito bom. Nada faltava aos filhos. Estes dis-
punham de todos os apetrechos para toda espécie de esportes. 
Tinham até professores de tiro ao alvo. A casa apresentava sem-
pre muito luxo. Tinha um piano alemão, novo em folha, que nin-
guém abria para tocar. As meninas diziam que o piano havia sido 
comprado para os meninos e estes diziam que o fora adquirido 
para as meninas. Era um jogo de empurra para não se estudar.

O pior era a dificuldade apresentada para não se estudar. 
O major Zé Pinto tinha em casa hospedado com toda a regalia 
um Maestro italiano59, que ocupava uma pequena construção que 
dava a frente para a Rua do Cajueiro, onde funcionava o cinema 
de Adamastor, o filho mais velho. Ninguém podia se esconder do 
professor que estava ali atento, chamando um, chamando outro, 
para a lição de solfejo. Desejava ser grato ao seu anfitrião, mas os 
doze alunos matriculados com o sobrenome Pinto não frequenta-
vam as aulas, o que provocou o fechamento do conservatório...60

tem um edifício em seu lugar. A rua que fica na sua lateral tem o nome de José 
Pinto. 

58 Segundo a indicação, a rua seria a Felipe Camarão.

59 Era o violoncelista Thomaz Babini. 

60 Esse episódio é descrito por Otávio Pinto, filho de José Pinto, em seu livro 
Reminiscências (1979).
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O edifício está no lugar da antiga Vila Vina que, posteriormente, foi sede da 
Associação Atlética Banco do Brasil. Ao lado direito, a Rua José Pinto. Foto atual.

Uma das sérias diversões dos quatro Pinto mais velhos era 
o banho. Não era nem banho de chuva, banho de mar ou de chu-
veiro. Era o célebre banho de cuia. Este era realizado antecipado
de um certo ritual. Às nove horas da noite, quando a música dos
grilos já era muito intensa, traziam uma imensa bacia e coloca-
vam-na junto da cerca de arame. Cada um trazia baldes e mais
baldes d’água, até encher a bacia. A estas horas dificilmente pas-
sava um transeunte com destino à Solidão.61 As noites sempre

61 “Solidão” era o trecho da cidade que se iniciava a partir do início da Rua 
Cordeiro de Farias e estendia até as imediações da Rua Bernardo Vieira de Melo, 
limitado pelas dunas do Tirol. Região coberta de mato, com granjas e sítios. 
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escuras eram apenas iluminadas pelos pequenos pontos brilhan-
tes das estrelas, lá muito longe.

Traziam pequenos bancos para maior comodidade no 
tirar a roupa. As toalhas colocavam nas estacas da cerca. Então, 
completamente nus tomavam banho ao ar livre. Não respeitavam 
nada. Só tinham vergonha da lua. Enquanto esta estivesse peram-
bulando no firmamento, os banhos não se realizavam. 

Depois fiquei sabendo que o medo não era da lua e sim 
do binóculo da Dona Margarida, uma solteirona que morava do 
outro lado da rua, distante uns oitenta metros e que gostava muito 
de bisbilhotar...

Nas adjacências de nossa casa da Avenida Floriano Peixoto 
morava Maria Paraguai. Mulata benfeita. Um tanto gorda para a 
idade. Tinha fama de inteligente, porém se dizia que era mais 
viva do que sabida. Todas as madrugadas começava a faina. De 
longe ouviam-se as pancadas surdas de dois ou três pilões cujas 
mãos, impulsionadas por mãos humanas, tentavam transformar o 
milho em fubá. Era o prelúdio para o preparo do cuscuz. 

Todos os dias, ao amanhecer, os tabuleiros saíam para as 
ruas e os gritos começavam anunciando “cuscuz de Paraguai” 
numa clara concorrência aos cuscuz de João dos Bolos, tido como 
os melhores daquela redondeza. 

Toda manhã Maria Paraguai mandava levar de presente 
dois cuscuz com a recomendação: “para o coronel Cussy e para 
Dona Corintha”.

Não falhava. Podia ser domingo, feriado ou dia santo.

Meu pai, já viciado, perguntava: “o cuscuz já veio?”.

Um belo dia, meu pai acabava de tomar a primeira refeição 
quando minha irmã Alice lhe diz que Maria Paraguai estava na 
sala e queria falar com ele. Com a boca cheia de cuscuz, faz um 
gesto com as mãos para minha mãe, como se dissesse “que diabo 
quer esta mulher a estas horas comigo?”
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– Bom dia.

– Bom dia, coronel.

– O que é que há?

– O coronel tem gostado dos cuscuz? Dona Corintha 
também?

– Não é necessário estar tendo tanto trabalho em mandar 
diariamente cuscuz.

– Trabalho nada, coronel. Tenho muito gosto nisto.

– A freguesia tem aumentado muito? 

– É justamente sobre isto que vim falar com o senhor.

– ...

– Estou precisando aumentar a produção e peço-lhe por 
tudo que me empreste dez mil-réis para comprar mais milho e 
coco. Não tenha receio. No fim do mês venho lhe pagar “como 
sem falta”.

No dia trinta do mês, Maria Paraguai vinha religiosamente 
pagar. Três ou quatro dias depois, voltava pedindo vinte mil-réis 
emprestados. Conforme prometia, vinha pontualmente no fim do 
mês efetuar o pagamento. Uma semana depois voltava, pedindo 
trinta, depois quarenta e ia subindo a quantia do empréstimo.

No café da manhã, meu pai já dizia que os cuscuz iam sair 
muito caros, mas que até cem mil-réis ia experimentar a honesti-
dade da crioula.

Ela voltou, pediu os cem e, com surpresa do credor, pagou 
na data préfixada.

Dez dias depois, não vem pessoalmente. Manda um bilhete, 
talvez para documentar a dívida, pedindo duzentos mil-réis.

Meu pai, tendo escapado ileso do possível prejuízo dos 
cem mil-réis não quis se aventurar a perder duzentos.

Costumava dizer que até cem mil-réis valia a pena experi-
mentar-se a honestidade.
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Nunca mais vieram cuscuz de presente...

Alexandrina era uma empregada de confiança. Trabalhou 
lá em casa uns quatorze anos. De tudo sabia fazer um pouco. 
Entrou ainda no tempo em que meu pai não havia ganho na lote-
ria. Por três vezes abandonou o emprego. Minha mãe, acostumada 
com ela, mandava chamá-la de volta. Ela vinha impetuosa, mais 
genista, mais respondona. Achou que já era tempo de medir as 
forças com o próprio dono da casa. E aconteceu.

Um dia, ao almoço, ouvindo o dono da casa reclamar um 
“assado” que ficara muito seco, veio da cozinha como uma fera e 
disse à queima-roupa: “se quiser melhor, venha fazer”.

Dizendo isso, correu, arrumou a maleta e foi embora. 
Nunca mais se ouviu falar de Alexandrina. Eu e todos os irmãos 
ficamos tristes. Sentíamos saudades. Ela havia visto a gente cres-
cer. Apesar de meu pai não ter dito nada, minha mãe achou que 
não tinha condições de mandá-la chamar de volta.

E os dias foram passando, as semanas e os meses também. 

Uma noite, logo depois da ceia, vieram dizer que 
Alexandrina estava na esquina, na bodega62 de Chico Comissário, 
meio aloucada. Não estava embriagada. Andava “fora de si”, 
como se costumava dizer. Quando mesmo se esperava, empurrou 
o portão de nossa casa e entrando pela sala de visita a dentro, gri-
tava com bons pulmões: “Sou Joana d’Arc, vim salvar o mundo! 
Sou Joana d’Arc! Viva a França!”.

O que foi de menino correu para o primeiro quarto que 
encontrou. 

Os mais corajosos se aventuraram em olhar pela pequena 
abertura da porta. 

Alexandrina cantava usando umas palavras embrulhadas. 
Cantava marchando na sala, pra lá e pra cá.

62 Bodega: pequena mercearia.
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Os entendidos diziam que era coisa de espiritismo. Estava 
atuada.

Disseram que o que ela cantava era o hino nacional francês.

O Sr. Chicó, o vizinho que ficava vis-à-vis, muito enten-
dido na religião de Allan Kardec, mandou um recado para um 
rapaz que presidia umas sessões espíritas lá para as bandas do 
Morro Branco, pedindo-lhe que viesse urgente prestar auxílio a 
um irmão. 

Fizeram muitas preces. Rezaram muito.

Quando o médium chegou, vendo o quadro que se apre-
sentava, em vez de apaziguar os circunstantes, disse que o ar da 
sala estava cheio de miasmas.63 Fizessem silêncio. Iria doutrinar 
o espírito. Este logo deixaria a irmã em paz, apesar de sua grande 
mediunidade.

Quando findava a sua exortação espírita, Joana d’Arc vol-
tou a ser Alexandrina. 

Meu pai era um homem bonito. Não era militar, porém 
era coronel.64 Não tinha posição política, mas tinha boa posição 
financeira. Aprendeu a luxar. Gostou. Comprava linho branco em 
peças e jamais mandou fazer uma roupa só. Não raro chegavam 
da alfaiataria três ternos de uma de suas encomendas.

Descendente de uma família muito pequena via, cada dia, 
crescer o número dos parentes. E o “ele é meu primo”, “ele é meu 
sobrinho”, “ele é filho de um irmão de minha avó” era ouvido 
constantemente, 

Procurado e disputado por todos eles, terminou com um 
romance. Uma parente solteirona não limitando propositalmente 
o grau de intimidade, mesmo guardando o maior sigilo possível, 

63 Acreditava-se que certas doenças eram causadas por miasmas, emanações no-
civas do solo que originavam doenças.

64 Certamente pertencia à antiga Guarda Nacional.
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não evitou que se viesse a saber que se tinha tornado mãe. A 
criança viveu apenas duas semanas.

Usando pratos amarrados no ventre, apertando cada vez 
mais o espartilho para esconder a gravidez, prejudicou o filho.

Minha mãe que, abandonando o “trono” de filha única, 
enfrentou o pai, defendendo o homem escolhido; que arrostando 
a grande saudade deixou o sertão de sua infância para acompa-
nhá-lo, iniciando uma vida cheia de incertezas, experimentou a 
maior decepção de toda sua vida.

Sendo boa sertaneja, foi forte. Sofreu. Sofreu muito. Não 
sucumbiu. Enfrentou o drama heroicamente. Não fez do próprio 
lar um inferno. A dor, mágoa, a tristeza, o desengano ficaram mar-
tirizando-lhe o coração.

Conhecia do seu querido sertão as incertezas climatéricas, 
verdadeiras comedoras de esperanças. Jamais pensou que existis-
sem outras espécies de incertezas... comedoras de afeições, devo-
radoras do amor!

Soube depois que procurou, às escondidas, conhecer o 
filho do marido.

Não posso afirmar se isso aconteceu: o menino viveu tão 
poucos dias!

Sua nobreza não tinha tamanho. Era grande demais. Depois 
de tudo o que vi, ela seria capaz de trazer a criança para casa e 
criá-la com o mesmo carinho dispensado aos próprios filhos.

Sei que muita gente não vai acreditar. No entanto, estou 
afirmando uma grande verdade.

O romance acabou. Meu pai fechou o livro. Minha mãe o 
sacudiu na estante do esquecimento.65 

65 Cussy de Almeida teve outro romance extraconjugal que resultou em cinco 
filhos, conforme se verá mais adiante. 
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Ulysses Celestino de Góes66 tinha um irmão que, orde-
nando-se, veio para Natal. Padre Aurélio, como todo mundo 
chamava. Jovem, simpático, foi presa fácil para o sexo oposto. O 
acontecimento foi assunto nos quatro cantos da cidade. Falavam 
assombrados. O mundo ia mal. Era o fim do mundo. O caso não 
deixava de ser um grande castigo. 

O irmão Ulysses foi a pessoa que mais sofreu. Rapaz puri-
tano. Homem de fé inquebrantável. Assistia à missa todos os 
dias. Jamais deixava de comungar. Era, entre os irmãos, o mais 
indicado para a carreira religiosa. Sem ter frequentado seminário 
nenhum, era considerado líder católico. Fundou a Congregação 
Mariana de Moços, que dirigia como verdadeiro apostolado. Foi 
um grande benemérito da mocidade natalense. Tirou muitos 
rapazes das esquinas, das casas de diversões, dos bilhares, dos 
ambientes duvidosos, fazendo-os ingressar na Congregação.

Tinha grande conceito perante o bispado. Em certos e 
determinados assuntos, a Cúria nunca deixava de o consultar.

O grau de ensino na cidade, sem contar com a Escola 
Normal frequentada exclusivamente por homens, atingia o 
máximo com o término dos doze preparatórios, os chamados exa-
mes de madureza. Quem quisesse mais fosse embora do Estado.67

Ulisses de Góes beneficia a cidade, criando a Escola de 
Comércio de Natal. Começou funcionando na própria Congregação 
Mariana. Os primeiros alunos foram assim os rapazes da fita 
azul.68 Eu era um deles.

Continuando na sua faina de realizações, criou a Caixa 
Rural e Operária, que em pouco tempo se tornou numa casa ban-
cária que até hoje vem prestando inestimáveis serviços ao Rio 

66 ULYSSES Celestino DE GÓES (Natal, 1896-1990). Professor, cooperativista, 
líder católico.

67 Não havia nenhuma faculdade em Natal naquela época.

68 Os membros da Congregação Mariana de Moços, fundada a 14 de julho de 
1918, usavam uma fita azul nas solenidades religiosas.
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Grande do Norte e, culminando uma série de grandes serviços 
ao Estado, funda um jornal católico, com linotipo e tudo. Foi o 
Diário de Natal.69 

Meu pai ficou muito satisfeito com meu ingresso na Escola 
de Comércio. Era a carreira que me destinava. Tão contente ficou 
que tendo eu lhe dito que iria iniciar aulas de datilografia, pro-
pôs-me um negócio: compraria uma máquina Remington lá para 
casa e, se no prazo de quatro meses, eu escrevesse setenta pala-
vras por minuto, ganharia a máquina de presente.

Antes do tempo estipulado cheguei a bater mais de noventa 
palavras por minuto. Não somente ganhei a máquina como, não 
obstante a idade, fui convidado para dirigir a classe de datilogra-
fia da Escola de Comércio, onde cursava o segundo ano. 

Uma noite, chegando para a primeira aula, encontrei a 
turma reunida na secretaria da escola. Discutiam o que seria pos-
sível fazer para não deixar passar em branco a data natalícia do 
nosso diretor, Dr. Alberto Roselli. Sendo uma escola nova, não 
havia ainda alunos do terceiro. O primeiro e segundo anos devia 
ir incorporados levar as felicitações ao diretor.70

Quem seria o orador? O tempo passava e nada se resolvia. 
A escolha girava entre dois candidatos. A votação não decidiu. 
Houve empate. Surgiu, assim, o nome do aluno mais moço. Num 
abrir e fechar de olhos, vi-me elevado à categoria de orador. Não 
protestei. Fiquei até envaidecido. Enquanto todos caminhavam 
na Avenida Junqueira Ayres até a Rua dos Tocos onde morava 
o aniversariante, ia ficando nervoso sem saber ainda o que iria
dizer. Nenhuma frase, nenhuma palavra vinha diminuir o aper-
reio. O momento chegou e na sala de visitas do mestre deram-me
dada a palavra. Falei em nome de todos os colegas. De improviso,
porém só me ficou na lembrança a primeira frase, porque ao che-
gar em casa já às dez horas da noite, corri ao quarto de meu pai

69 O Diário de Natal, jornal católico, circulou entre os anos de 1924 a 1930.

70 A Escola de Comércio de Natal foi fundada a 8 de setembro de 1919. 
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que ainda estava acordado, dei-lhe a notícia – muito importante 
para mim. Fizera eu um discurso de improviso felicitando o Dr. 
Alberto Roselli, em nome dos alunos da Escola de Comércio de 
Natal.

– O que foi mais ou menos o que você disse?

– “Quiseram os meus colegas fosse eu o intérprete do seu 
sentir”.

Cussy Junior, que compartilhava o quarto comigo e ouvira 
o relatório da façanha do irmão mais jovem, não de contendo, 
disse: “começou borrando tudo...”. 

[Falta página no original]

Ocupado no balcão da Casa Pátria, medindo uns metros 
de chita para uma freguesa, um vendedor de bilhetes de lote-
ria insiste para que compre a sorte grande. Enquanto lhe dizia 
que não podia atendê-lo no momento, continuava oferecendo, 
ditando a numeração e o bicho que a mesma representava. Não 
parava com a ladainha. Repetia as frases decoradas para tentar o 
comprador. 

Quando viu terminada a minha tarefa, botou-me o bilhete 
no meu bolso do paletó. Tiro-o e devolvo-o. Torna a empurrá-lo 
no meu bolso. Teimo em não aceitar. O bilhete custava dois mil-
-réis. O prêmio era de dezoito contos de réis. O quebrado ficava 
por conta do plano da loteria de Niterói, cujo bilhete inteiro só 
dava direito a dezoito contos. 

Não sei por que senti pena de dois mil-réis. Podia pedir ao 
caixa o dinheiro por conta do ordenado, mas em vez disso, amas-
sei o bilhete e o joguei na gaveta do apurado da loja.

Fiquei esperando que o vendedor insistisse mais. Este, 
vendo entrar na Casa Pátria o major Caldas, pertinaz comprador 
de loteria, animou-se em vez de continuar solicitando, pediu que 
lhe entregasse ou o dinheiro ou o bilhete. Este saiu da gaveta 
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direto para o bolso do major, que havia assistido toda a luta do 
bilheteiro.

Poucas horas depois recebi a tremenda notícia de ter per-
dido dezoito contos de réis. Se o major não houvesse entrado na 
loja naquele momento...

Nunca mais pude esquecer as pancadas da sorte na porta 
da fortuna. Porta que o destino não quis que abrisse. Ao muito 
mais tarde, anos depois, vim a saber que a oportunidade é como 
mulher careca...

Meu pai voltava do Recife. O trem havia chegado no horá-
rio, coisa até então muito rara. Chegou em casa acompanhado por 
um desconhecido. Ia hospedá-lo.

Ante a surpresa de minha mãe, explica-lhe o acontecido.

Viajamos no mesmo vagão. Eu, no lado direito e ele no lado 
esquerdo. Fazia muito calor. Abria a porta do vagão para receber 
um pouco de ar. Ele, do outro lado, sorrateiramente, sem que-
rer provocar acinte, empurrava a porta com o pé. Esta, fechada, 
favorecia a ele, enquanto que, aberta, favorecia a mim. O “abre e 
fecha” repetiu-se umas quatro vezes, sem que nenhum dos dois 
trocasse uma só palavra. Numa das cidades servidas pela ferrovia, 
saltou providencialmente o passageiro que sentava ao meu lado. 
Instantaneamente nasceu-me a ideia de convidar o meu conten-
dor para ocupar o lugar vago ao meu lado. Não se fez de rogado e, 
enquanto o trem recomeçou a castigar os trilhos, puxou conversa.

Chamava-se Alfredo Campos. Casado, com seis filhos. 
Morava no Recife e estava desempregado. Vinha a Natal com carta 
de recomendação. Para um político da situação. Esperava ser aten-
dido. Era rábula e, numa cidade de muitos bacharéis começava a 
ser menos procurado. Andava em situação precária. A família no 
Recife ficou rezando para que ele conseguisse emprego no estado 
do Rio Grande do Norte.
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Meu pai ouviu tudo calado. Terminou condoendo-se da 
situação do seu interlocutor e, quando viu, havia iniciado o diá-
logo com o desconhecido.

Não fechando mais com o pé a porta do vagão, Alfredo 
Campos abriu com a mão a porta da casa de meu pai. Aí ficou 
todo o tempo necessário para se arrumar e quando foi buscar a 
família, trouxe lá para casa, mãe, sogra, esposa, cunhado e filhos, 
além de um sagui e um cachorro de estimação...

A nossa casa era grande. Maior ainda era o coração do 
dono.

Entre todos esses hóspedes havia uma professora pública 
aposentada. Era a sogra e, ao mesmo tempo, irmã do pai dos seus 
netos. Dona Nazinha, que dizia só ter um pecado na vida: o de 
sentir orgulho de possuir o título de nomeação assinado pelo 
Imperador D. Pedro II.

Sempre muito grata, foi nossa amiga até o seu último dia. 

[Falta página no original]

Em Natal daquele tempo a lua cheia era esperada ansio-
samente. Tinha-se calendário no bolso. “Antes da lua cheia”, 
“depois da lua cheia”, “durante a lua cheia”, eram expressões 
muito familiares. A cidade tinha diversos grupos de seresteiros. 
Todos querendo sobrepujar um ao outro. A “serenata” era um 
acontecimento. Valia mais do que qualquer diversão atual. Os 
grupos de seresteiros com seus cantores e músicos enchiam as 
ruas da pequena cidade com modinhas e canções. Às altas horas 
da noite, depois de perambular pelos bairros, parando aqui, ali 
e acolá, como procissão do Senhor dos Passos, escolhiam a casa 
onde beber.

Muitos namorados acompanhavam as serenatas, pedindo 
“paradas” perto das janelas de suas eleitas. Escolhiam de pro-
pósito versos que eram verdadeiras mensagens evadas pela voz 
do cantor. Versos lamentando uma desdita: “Sou triste como céu 
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de nuvens negras...”71. Versos implorando o impossível: “Acorda, 
abre a janela, Stela”. Versos confessando um neofitismo menti-
roso: “Só há verdade no primeiro amor”72.

Uma alta madrugada, a calçada de casa vira palco. O 
grupo mais importante de seresteiros começou magnífica exibi-
ção. Eram violões, cavaquinhos, flautas, violinos, clarinetes e até 
mesmo uma serafina. 

Meu pai, que no Catolé do Rocha havia sido seresteiro de 
evidência, não era homem para deixar a porta fechada na “cara” 
de uma “serenata.”

Andava sempre prevenido para tais eventualidades. 
Conhaque, vermute, cerveja, aguardente, mel de abelha, “laran-
jinha” e genebra Foquim eram coisas que sempre estavam nas 
prateleiras da “dispensa”. Minha mãe jamais reclamava. Gostava 
que o marido matasse as saudades das serenatas dentro de casa 
mesmo. Levantava-se, chamava as empregadas para ajudarem, 
tudo fazendo com todos fossem bem servidos.

Lembro o velho Lucas Wanderley, bom flautista, rival 
de Manoel Petit, êmulo de Patápio Silva; Augusto Monteiro, o 
melhor violinista da época, adulado pelas confrarias religiosas 
durante as festas suntuosas da Igreja; Francisco Botelho, cuja faci-
lidade em memorizar letras e músicas o tornou conhecido como 
campeão de repertório; Carlos Siqueira, violonista que conhe-
cia todos os tons e seus relativos; João Estevão, Deolindo Lima, 
Antônio Braga, Barôncio Guerra e quem mais?...

71 É a antiga modinha “Carregando a minha cruz”, que Waldemar de Almeida, 
mais tarde, haveria de aproveitar na sua composição “Dança e canção da Rua dos 
Tocos”. Ver SARAIVA, Gumercindo. Trovadores potiguares (1962).

72 Refere-se à modinha “Primeiro amor”, versos de Segundo Wanderley e músi-
ca de Heronides de França. Muito tempo depois, Waldemar de Almeida usaria 
trechos da melodia dessa modinha em sua composição “Acalanto e modinha”. 
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O adolescente Waldemar  de Ameida.

Foi num domingo. Dia claro. Céu sem nuvens. Calor de 
dezembro. Vinha suando. Sede medonha. Entro na “Potiguarânia”73 
pedindo um “caldo” bem gelado. A demora mínima em ser ser-
vido pareceu muito longa. Junto à mesa que ocupei, outra estava 
cheia de garrafas de cerveja e ocupada por quatro ou cinco senho-
res em animada conversa.

Cada um deles que quisesse ser mais do que o cão74. Sem 
querer, fui ouvindo o que diziam: “Está na hora do almoço” – 
dizia um – “Bobagem” – dizia outro. “A mulher está esperando, 
tenho que ir”, denunciava o terceiro. “É assim que você diz que 
não é canoa?”, redarguia um quarto.

Barôncio Guerra75, que fazia parte do grupo, bebia em 
silêncio. Ouvia as afirmativas dos amigos, proclamadas em voz 

73 Famoso café localizado na esquina das ruas Vigário Bartolomeu e Ulisses 
Caldas. Posteriormente passou a se denominar Café Magestic. Prédio demolido: 
é atualmente um estacionamento da Prefeitura de Natal. 

74 Expressão popular da época. O cão: mesmo que o diabo.

75 BARÔNCIO de Brito GUERRA (Natal, 1880-1944). Bacharel em Direito, mu-
sicista, compositor.
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alta. Eram os “donos da casa”; quem mandava no lar era eles; che-
gavam à hora que queriam; não eram “canoas” e outras afirmati-
vas, elevando ao máximo a autoridade de cada um como esposo.

Barôncio continuava sem dizer nada. De vez em quando 
achava graça no entusiasmo dos amigos.

A uma insinuação, revida propondo que cada um man-
dasse um bilhete à esposa, dizendo que estava no “Potiguarânia”, 
bebendo com diversos amigos e que mandasse o almoço para 
cinco pessoas. 

Um velho relógio pendurado numa das paredes do “bar” 
foi o juiz.

Os bilhetes seguiram. Começaram a falar menos. O entu-
siasmo diminuía. 

À medida que os ponteiros do velho relógio mudavam de 
posição, a conversa ia perdendo o interesse. O nervosismo era 
contagiante. Somente Barôncio Guerra, de instante a instante 
dizia uma “piada” alusiva ao torneio.

De repente doze badaladas assustam os contendores que 
não se sentiam muito seguros. O velho relógio registrava vagaro-
samente e sem piedade o início da tarde.

A falta de resposta esvaziava os maços de cigarro. Ninguém 
usava fósforo. A ponta de um servia para acender outro. Pouco a 
pouco um silêncio foi tomando forma. Cresceu tanto que o som 
da única badalada anunciando doze e meia encheu toda a sala do 
“bar”, assustando sobremaneira os apostadores que começavam a 
se impacientar. 

Dois deles pretenderam desertar. Os outros não deixaram. 
O prazo havia sido estimulado até treze horas. Ficaram sem achar 
mais graça em nada. 

O próprio Barôncio Guerra que não se tinha exaltado, 
começava a ficar macambúzio quando, de repente, entram dois 
portadores, cada um conduzindo grandes bandejas carregadas de 
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pratos. Pelos portadores ele se viu vitorioso e com a maior felici-
dade deste mundo, leu para os derrotados o bilhete no qual Dona 
Neusa, a esposa, pede desculpas pela demora, desejando que ele 
e seus amigos apreciassem o repasto feito com muito gosto.

Não chegaram outras bandejas... nem trouxeram outros 
bilhetes...

Meu irmão Clovis, o quinto filho, foi sempre um menino 
forte. Como todo menino inteligente, estudava pouco. Não quis 
saber de teoria musical. Achou mais fácil tocar piano “de ouvido”. 
Tinha para isso imensa facilidade. Jamais pensava que muito 
mais tarde, tendo se diplomado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade Brasil, fosse ensinar piano “de ouvido” ao ministro 
João Alberto, figura de proa da revolução de 1930, de quem se 
tornou grande amigo.

Cussy Junior tinha certa ascendência sobre os irmãos mais 
moços. À proporção se ia crescendo, a autoridade do mano dimi-
nuía. Eu já havia sido alforriado. Assisti, tempos depois, a luta 
terrível de Clovis para desamarrar os grilhões da obediência que 
o prendiam a Junior.

A briga foi no quintal. Trocaram tapas, socos, pontapés e 
empurrões. No corpo a corpo os dois caíram. O mais velho ficou 
por baixo. Foi dominado. Perdeu para sempre o prestígio que 
desfrutava sobre os outros irmãos mais jovens, que assistiram à 
peleja.

Quem mais lucrou com a pugna, foram Raymundo e 
Otávio...

No colégio as notas de Clovis não recomendavam nenhum 
estudante. No fim do ano, foi reprovado. No ano seguinte, ins-
crito para quatro exames parcelados, foi reprovado em duas 
matérias, sendo que não perdeu “francês” graças a um ardil 
que foi muito comentado por todos os professores do Atheneu 
Norte-Rio-Grandense. 
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Pela prova escrita de francês, Clovis sabia que estava 
fadado à reprovação. O fiscal federal do ensino, Dr. Kerginaldo 
Cavalcanti, entrava e saía da sala de exames. Passando junto da 
banca do examinado, leu um pouco a prova e disse: “você está 
ruim, menino”. Professor Abel Barreto, catedrático e examinador 
da cadeira, da mesa onde estava sentado. observava.

Clovis não perdeu a calma. Observando que o professor 
Abel Barreto não tirava os olhos deles dois, puxou conversa com 
o fiscal, dando-lhe parabéns pelo magnífico discurso que ele 
havia feito de improviso – fazia poucos dias – na praça pública 
numa campanha política.

Kerginaldo Cavalcanti era na realidade um grande tribuno. 
Tinha todas as palavras que queria à sua disposição. Os gestos, o 
timbre da voz, o vocabulário, eram de um autêntico dominador 
da oratória.

O fiscal ouviu o elogio, e fez o que justamente Clovis 
queria: alongar um pouco mais o diálogo. Quando saiu, batendo 
diversas vezes nos ombros do estudante, dizendo “você precisa 
estudar, rapaz”, recebeu como resposta um rápido abraço dado de 
propósito para que Abel Barreto visse. 

Depois, quando terminou o exame oral, antes que o resul-
tado fosse lido pelo bedel e fixado na secretaria do Atheneu, 
Clovis aproveitando um curto instante em que o fiscal se ausen-
tou da sala, destemidamente, colocou a mão no ouvido esquerdo 
do examinador de “francês” e cochichou: “Dr. Kerginaldo man-
dou dizer que faça tudo para não me reprovar”. 

Meia hora depois, era afixado o resultado dos exames de 
francês e meu irmão figurava na lista como um dos aprovados.

Quando o fiscal que já assinara a ata dos exames, chegou à 
secretaria e viu a lista dos aprovados, virou “onça”. Imediatamente 
procurou Abel Barreto e o lente surpreso, sem entender a fúria do 
fiscal, limitou-se a dizer:

– Não é seu recomendado?
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– Recomendado uma ova!

– Você não mandou pedir para aprová-lo?

– Eu?

– Vi você conversando com ele, batendo no ombro dele!
Ele o abraçando!

– O que tem uma coisa com a outra, Abel?

– Acreditei no recado e subi a nota do rapaz...

– Se não tivesse assinado a ata...

Clovis se escondeu do Dr. Kerginaldo Cavalcanti por muito
tempo. Quando se encontraram casualmente, o fiscal em vez de 
chamá-lo filho desta ou filho daquela, limitou-se a sorrir e disse: 
“a piada mereceu a aprovação”.

Apresar de tudo, a vadiagem continuava. O “cabeça de 
balaio” não queria saber dos livros. Cada vez mais, gazeteava as 
aulas. Meu pai pagava a dois professores particulares. Por inter-
médio deles soube que Clovis não estava levando a sério as aulas. 
Teve uma conversa com o filho. A coisa mais mansa que disse foi 
que não estava disposto a manter em casa marmanjos desocupa-
dos. Se quisesse estudar podia contar com ele, mas se não, fosse 
rolar barril pelas ruas, fosse botar tabuleiro na cabeça...

O rapaz ouviu em silêncio. Não gostou do sermão. 
Terminou optando por um emprego. Meu pai concordou. No dia 
seguinte estava empregado. 

O patrão chamava-se Tomaz da Costa Filho. Possuía um 
grande armazém de açúcar bruto. Amigo do pai do futuro empre-
gado, quis colocá-lo para trabalhar no escritório. Meu pai não 
concordou. Achou que ele devia receber uma lição. Disse ao Sr. 
Tomaz que lhe desse trabalho mais árduo. 

Colocou-o no armazém de açúcar. Fiscal das entradas e 
saídas dos sacos do produto.

Inicialmente tudo ia bem. Acordava cedo, sem precisar de 
despertador, sem necessitar que alguém o chamasse. Depois, a 
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campainha do relógio terminava a corda toda e o mocinho não 
ouvia. Terminou gratificando a cozinheira para que batesse na 
janela do quarto o chamando. A pobre da mulher já começa a 
criar calos nas falanges dos dedos da mão. O empregado começou 
a chegar tarde no trabalho. Foi observado. A primeira vez, em tom 
conselheiral, mas depois, já eram admoestações. 

O ambiente do armazém de açúcar era de terceira. 

Os tripulantes das catraias do cais Tavares de Lira e os 
estivadores ali se reuniam nas horas em que nada tinham a fazer e 
a conversa girava sempre em torno de assuntos escabrosos. Além 
do mau cheiro do melado que escorria das centenas de sacos de 
açúcar bruto, a inhaca da cachaça saindo pelos poros dos seus 
consumidores. Junte-se a isso as discussões com vocabulário do 
baixo calão e que, às vezes, terminava em empurrões, murros e 
coisas piores.

O rapaz compreendeu que era hora de abandonar aquilo. 
Fosse para o diabo os sessenta mil-réis mensais. Voltaria aos 
livros. Ia criar coragem para enfrentar novamente os estudos.

Veio direto a mim e contou a situação. Pediu-me que fosse 
seu intermediário, Falasse sobre sua decisão. Esperava ansioso o 
resultado.

Meu pai ouviu o meu relato sem dizer uma só palavra. 
Via-se, porém, que estava satisfeito com o que estava ouvindo. 
Riu-se, bateu no ombro e disse:

- Diga a seu irmão que continue no emprego. Não acredito
que ele queira estudar. Perdi a confiança. Afinal, ele é o respon-
sável por tudo o que está acontecendo.

- !

- Olhe! Não é isto que eu quero, não! Estou achando ótimo
ele querer voltar para os estudos, mas é preciso continuar no cas-
tigo. Quero muito que ele deixe aquele emprego, apesar de ter 
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eu que agradecer o magnífico resultado advindo do armazém de 
açúcar.

Compreendendo as intenções de meu pai, fiz a coisa mais 
negra ainda. Clovis ouvia atônito, sem querer acreditar na decisão 
paterna.

Buscou outros caminhos. Um desses foi falar com o pro-
fessor Abel Barreto, pedindo-lhe a interferência.

Tudo se passou conforme foi planejado. Depois de muito 
lutar para recomeçar os estudos, conseguiu finalmente voltar às 
aulas. Era isso o que meu pai queria.

Graças a esse estratagema, surgiu mais tarde o primeiro 
médico da família.

Pouco tempo depois, para que o filho mais velho não aban-
donasse o curso jurídico iniciado com tanto entusiasmo, teria de 
lançar mão de outra astúcia. 

Cussy Junior, com dezesseis anos, foi fazer o vestibular 
na Faculdade de Direito do Recife. Depois de aprovado, voltou a 
Natal para descansar uma ou duas semanas. 

Sempre muito interessado pelos livros, estava constante-
mente a folhear um ou outro.

De repente, o rapaz começou a mudar. Saía de casa diver-
sas vezes por dia. Os livros ficavam em cima da mesa abandona-
dos. A estada em Natal, que devia ser menor, prolongava-se. A 
frequência da Faculdade diminuía. Já não se lembrava de marcar 
a volta para continuar o curso jurídico. Minha mãe advertia. Meu 
pai observava calado, procurando descobrir o motivo da perda de 
entusiasmo do acadêmico.

Minha avó entrou no páreo. Ouviu o neto afilhado. Tudo 
ficou esclarecido. O jovem estudante de Direito andava apaixo-
nado. O tempo era pouco para ver a namorada, Era uma “Beatriz” 
brasileira. Morava no Alecrim um bairro já servido por bonde 
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elétrico. A linha do transporte passava bem em frente à casa da 
escolhida. O tempo assim era gasto com idas e voltas ao Alecrim.

De tanto tomar a mesma condução, o motorneiro ficou 
conhecendo os dois namorados e algumas vezes quando o bonde 
se aproximava da residência da moça, ele de propósito dimi-
nuía a velocidade para que os olhares dos dois se fixassem mais 
tempo. Noutras oportunidades, o motorneiro, por pirraça, quando 
o veículo se aproximava, aumentava de propósito a velocidade, 
gozando intimamente o aborrecimento do “Dante” do Catolé do 
Rocha e da “Beatriz” do Alecrim. 

Era uma comédia...

Cussy pai procurou Cussy filho e dialogaram.

Foi invocada a frase de Castilho “ou bem namoração ou 
bem negócio!”. 

Entraram num acordo: o rapaz dava o título de “noiva” 
à moça e esta esperaria o tempo necessário para dar o título de 
bacharel em direito ao moço.

O filho voltou com o entusiasmo inicial aos estudos e o 
combinado seria cumprido à risca, se mais tarde a “Beatriz” can-
sada de esperar não houvesse desistido...

E foi assim que um noivado prematuro tornou possível a 
formatura do primeiro advogado da família. Mais uma vez vencia 
a astúcia...

Hoje, mais de meio século depois, lembrando a pequena 
trajetória da vida de Junior, perguntamos ao destino porque o 
marcou tanto!

Quando estudante, fazendo parte do “Tiro de Guerra 18”76, 
prestando com dedicação o serviço militar, teve de, acompa-
nhando os colegas de farda, viajar ao Recife. O “Tiro de Guerra 

76 Tiro de Guerra: instituição onde os rapazes prestavam serviço militar.
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18” de Natal vinha tomar parte na formatura do dia 7 de setembro 
na cidade, sede da região.

O batalhão natalense embarcou no navio “Una”. Devia 
chegar ao Recife no dia seguinte pela manhã. Nem Natal e nem 
Recife tiveram notícias por onde andava o navio. Um desarranjo 
nas máquinas do vapor o fez parar em pleno oceano. O telégrafo 
de bordo não funcionava. A bordo era tudo agitação. Não sendo 
possível se gritar por socorro, o jeito era esperar uma ajuda casual.

Arary Brito, soldado integrante da tropa, prontificou-se a, 
junto com dois tripulantes, remar até a praia de onde partiria em 
busca de melhor assistência ao navio, que começava a oferecer 
maiores perigos.

Não me lembro da solução advinda da tarefa do Arary. Sei 
que o “Una” continuou viagem puxado por um rebocador.

No dia da parada militar, a atração maior foi o “Tiro de 
Guerra 18”, ao qual o público passou a chamar de “os náufragos”...

Cussy Junior escapou assim de um grave acidente 
marítimo.

Anos depois, já formado, em plena atividade da carreira 
de advocacia, indo fazer a defesa de um réu no interior do Estado, 
viajava de automóvel, tendo com companheiro José Bahia, tam-
bém advogado e seu amigo.

O carro ia bem, apesar da estrada ruim.

Chamavam estrada de rodagem, não porque fossem feitas 
para rodas, mas sim porque elas eram construídas pelas rodas...

Os carros eram assim como formigas, procurando o cami-
nho melhor para emigrarem...

O homem não construía estradas para veículos; estes as 
faziam para o homem.

De repente, os passageiros se assustam. O pânico toma 
conta de todos. Pressentindo o desastre, o motorista procura des-
viar-se da estrada e o “Ford” capota. Não havia outro meio. As 



99

crateras do caminho não davam nenhuma possibilidade de evitar 
o desastre. Quando o acidente terminou sua tarefa, meu irmão 
estava preso sob o carro, o motorista ferido e José Bahia, procu-
rando, sozinho, levantar o automóvel. Desesperado, vendo que 
Cussy não suportaria aquele peso no tórax por muito tempo. 

Correu como louco, sem escolher direção, à procura de 
gente que pudesse levantar o carro a fim de tirar de baixo o aci-
dentado que já desfalecia.

Por uma dessas casualidades que não se contam três vezes 
numa vida, Bahia viu de longe uns vaqueiros que tangiam uma 
pequena boiada. Gritando e acenando com o lenço, chamou a 
atenção dos cavaleiros que, imediatamente mudando de rumo, 
chegaram ao local. Mais cinco minutos teriam chegado tarde 
demais. 

Pela segunda vez meu irmão havia sido salvo de desastre.

Seria ele ainda vítima de outro?

Muitos anos depois, estando morando em São Paulo, 
insisto para que o irmão migre para o Estado bandeirante. Nesse 
tempo, trabalhava no Laboratório Ayran, de propriedade do meu 
grande amigo Manoel de Paiva Ramos, que botou à minha dis-
posição dois quartos na sua Policlínica do Braz, à Rua Rangel 
Pestana.

Junior resolveu ir para São Paulo. Tinha um amigo que 
gozava de certa influência política no Estado líder. Escreveu a 
Georgino Avelino que morava no Rio e em São Paulo e ficou espe-
rando o resultado.

Lembro-me bem de sua chegada. Deixou a família no 
Norte. Vinha com pouco dinheiro. Ficou comigo na policlínica. 
Chegou exatamente no período do frio. Reclamava muito. Eu já 
estava acostumado. Os quartos em que dormíamos eram grandes 
e, assim, o frio era maior. Meu salário não dava para o luxo de 
uma colcha de lã. Resolvi o problema de meu irmão comprando 
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– lembro-me bem – o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, edição 
de domingo e levando-os para casa.

Salvei a situação. Nunca pensei que o “papel” pudesse 
desvalorizar a lã...

Abria os jornais em folhas e com elas por cima do lençol 
conseguia se defender, se não muito, pelo menos um tanto do frio. 

O trabalho do meu irmão era comprar diariamente o Diário 
Oficial do Estado e procurar pacientemente nos atos do governo 
se havia nomeado para algum cargo.

Passou um mês. Passaram dois. Começa a perder a paciên-
cia. Não comprava mais o Diário Oficial. 

Todas as manhãs, para não o ofender entregando-lhe na 
mão, colocava em cima da mesa cinco, oito, dez mil-réis e saía 
para o emprego.

As coisas iam caminhando assim.

Numa tarde de sábado, chegando do trabalho, encontro 
em cima da mesa latas de sardinha, de doce de goiaba, de banana, 
maçãs, uvas, duas garrafas de vinho tinto e em cada uma das 
camas uma senhora colcha de lã que não fazia vergonha àquelas 
usadas lá na Sibéria...

– ?

– Desci hoje muito caningado com a situação. Quando che-
guei à calçada estava um carro parado. O motorista lutava para 
que o motor do veículo pegasse. Pediu que o ajudasse. Entrasse 
no carro e colocasse o pé no acelerador enquanto ele mexia lá 
numa peça. Foi o bastante. O motor obedeceu. O motorista disse 
muito obrigado e se foi.

Olhando para a placa do carro, deu-me na veneta jogar 
todo o meu trocado no milhar e na centena. Com dinheiro apenas 
para pegar a condução fiquei enchendo as ruas de pernas77, espe-
rando o resultado da loteria.

77 Expressão popular: significava andar pelas ruas.
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O resto você está vendo... dá para esperar mais à vontade 
a nomeação.

No dia seguinte ao da sorte lotérica, vem nos visitar o Dr. 
Gil Campos, promotor público de Itaporanga, cidade do interior 
paulistano.

Entrou abraçando e parabenizando Junior78 que, surpreso, 
não sabia que há mais de quinze dias fora nomeado delegado de 
polícia da [a página seguinte não é continuação]

[...]

Tinha resolvido estudar piano com um violoncelista.79 Era 
o jeito. Em Natal muito pouca gente tocava esse instrumento e
muito pouco ainda que o ensinasse.

Tomaz Babini, que apareceu na cidade fazendo parte de 
uma orquestra de uma companhia de ópera que vinha de Manaus, 
onde encenou todo o repertório operístico italiano, naquele 
tempo fabuloso da borracha valer ouro e todo mundo ter ouro 
da borracha, convidado com insistência pelo governador Alberto 
Maranhão, resolveu ficar na cidade dos Reis Magos. 

Dava aulas no Salão Nobre do Teatro Carlos Gomes. Tocava 
os exercícios, executava escalas, harpejos e de quando em quando 
uma peça para não desanimar.

Foi durante muito tempo de aprendizado que conheci um 
rapaz que já tocava muito mais do que eu. Não só tocava, como 
sabia muito mais teoria e solfejo. 

Mais tarde, vim a saber o motivo de sua superioridade 
artística.

Seu pai, Paschoal Romano, tinha hospedado durante anos 
o violoncelista Thomaz Babini, seu patrício.

78 Cussy de Almeida Junior, advogado e residente em São Paulo na ocasião.

79 Thomaz Babini, além do violoncelo, teve muitos outros alunos de violino e 
piano.
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Desse modo, os filhos Garibaldi, Cármino e Cristóvão, 
estudando diariamente sob a orientação constante do mestre, não 
podiam deixar de fazer reais progressos. 

Cármino estudava violino. Cristóvão, violoncelo e 
Garibaldi, piano.

Formavam um trio.

Foi dando aulas no Teatro Carlos Gomes que me tornei 
amigo de Garibaldi.

Ambos morávamos em Petrópolis. Quando ele terminava 
a aula, ficava esperando por mim e quando eu findava antes, 
esperava por ele. 

Assim, subíamos juntos a ladeira que nos deixava em 
Petrópolis.

Eu ficava em casa e ele continuava andando uns quinhen-
tos metros até chegar à sua, mais além, perto do morro branco.

Tinha-me muita atenção. Não me deixava entrar logo em 
casa. Puxava conversa infindável. Assunto um após o outro. Na 
calçada a conversa rendia. Eu, doido que ele fosse embora; ele, 
doido para ficar o dia inteiro. 

Só muito depois vim a saber o motivo das atenções 
especiais.

Durante a conversa que ele provocava na calçada, minha 
irmã Maria vinha à janela e saía de instante-instante. Era um vai e 
vem medonho. Foi assim, sem dificuldade, que comecei a obser-
var o desinteresse de Garibaldi em continuar caminhando até a 
sua casa. 

Foi nessa época que compus uma outra valsa a que dei o 
nome de “Flor da Tarde”.80

Não sabia, porém, pôr a música no pentagrama.

80 O jornal A República noticiou, em 8 de março de 1922, que Waldemar de 
Almeida, já aluno do Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, havia pu-
blicado a valsa “Flor da Tarde” pela Casa Bevilacqua e Cia.
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Garibaldi se prontificou imediatamente a escrever minha 
valsa.

Lembrei-me de José Soares, o pianista acadêmico de medi-
cina que há alguns anos tinha escrito minha primeira composi-
ção – “Sonho de Anjo”, e que, por uma dessas coisas que não se 
explica, tinha-se tornado alcoólatra, morrendo pouco depois de 
cirrose.

Para minha irmã Maria foram talvez os dias mais felizes 
de sua vida aqueles em que Garibaldi, me ouvindo tocar, escrevia 
“lentamente” minha música.

Estava firmado um namoro que não se acabaria mais 
nunca.

Minha mãe achava que minha irmã estava ainda na época 
de pensar mais nos estudos. Muito criança. Tinha muito pela 
frente para pensar nestas coisas.

Tive que dizer ao amigo que as outras valsas, “Flor da 
Noite”, “Flor de Belém” e “Flor de Ruínas” não poderiam ser 
escritas logo; faltava terminá-las...81

– Mas, você tocou para mim todas completas!

– Vou mudar a segunda parte de uma e terceira de outras...

Garibaldi compreendeu de pronto a evasiva.

Começou a subir a ladeira sozinho. O itinerário ficou 
sendo o mesmo. Apenas mudou de calçada. Passava pela calçada 
oposta.

Tantas eram as vezes que diariamente passava na calçada 
que o Sr. Chicó e Dona Elvira, moradores na outra esquina vis-a-
-vis da nossa, diziam com ares de mofa que o rapaz estava estra-
gando a calçada...

81 Dados sobre essas valsas estão na parte referente às obras de Waldemar de 
Almeida. Não há notícia da valsa “Flor da noite”.
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O namoro já estava dando na vista. A redondeza toda 
comentava a pertinácia do rapaz e a persistência da moça.

Minha irmã Maria não ouvia conselho de ninguém. Nem 
mesmo as advertências de meu pai. Tampouco ouvia os pareceres 
de minha mãe. O namoramento era para valer. 

Maria de Almeida Romano (Bibi) Natal, 04/12/1904 – 29/05/1982). Era irmã de 
Waldemar de Almeida.

Garret diria “enamorou-se dela extremosamente o jovem 
Garibaldi” e eu, complementando: “enamorou-se dele extremosa-
mente a jovem Maria”.

Como nos velhos tempos a moça foi internada. Não em 
convento. Foi para Escola Doméstica, sem direito de receber visi-
tas, cartas, cartões, além de não ir, uma vez por mês, passar um 
dia em casa.

O prédio onde funcionava a Escola Doméstica de Natal, 
localizado na esquina da Praça Augusto Severo,82 não oferecia de 

82 Atualmente abriga a parte médica do INSS.
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maneira nenhuma ambiente de clausura. As janelas do andar tér-
reo davam para a rua e quem passasse pela calçada podia, senão 
conversar, pelo menos mandar recado. 

Um dia meu pai soube que Maria tinha recebido uma 
aliança. Foi um Deus nos acuda. Obrigou a filha a confessar o 
“grave delito” e, com o “sinal do compromisso”, esperou que o 
rapaz passasse pelo caminho que fazia todos os dias.

Garibaldi vinha todo garboso, exteriorizando uma cora-
gem mais estudada do que mesmo real.

Atravessando a rua, indo de encontro ao jovem “Romeu”, 
entrega-lhe de volta a aliança, dizendo: “Seu amarelinho, minha 
filha não pensa ainda em casar e muito menos com você. Não 
torne a enviar isto a Maria”.

Para Garibaldi, o “não torne a enviar isto a Maria” ficou no 
ar, queimando o prestígio de namorado não correspondido. Um 
dia ele mesmo entregaria... foi apenas questão de tempo. 

Em frente à nossa casa existia um grande sítio, conhecido 
por “Quinta dos Cajuais”.83 Bem no centro, uma casa que, apesar 
de muito bem cuidada, não deixava de mostrar quão longe iam os 
dias do começo de seus alicerces.

Era a residência de um influente político. Solteiro, morava 
com suas irmãs e um irmão. Gente muito retraída. Seria melhor 
dizer, orgulhosa. 

Tratava-se de um senador da República. Falava-se muito 
em seu nome para governar o Estado.84 Muito inteligente, possuía 
uma magnífica biblioteca. Lia e escrevia muito, apesar de uma 

83 A Quinta dos Cajuais correspondia à quadra que tinha à frente a Rua Seridó, 
atrás a Rua Manoel Dantas e as laterais davam para as avenidas Floriano Peixoto 
e Nilo Peçanha. Em frente ficava a Praça Pedro Velho que posteriormente foi re-
duzida em seu tamanho original. A parte em frente à Quinta dos Cajuais tornou-
-se uma quadra residencial.

84 Esta passagem pode indicar que Waldemar de Almeida redigiu esta autobio-
grafia por volta de 1919, já que Antônio de Souza foi eleito governador naquele 
ano, assumindo a 1º de janeiro de 1920.
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ligeira deficiência numa das vistas. Além de político era literato, 
jornalista, romancista.

Usava dois nomes. Na vida literária, o pseudônimo de 
Policarpo Feitosa e na vida social e política o nome com que foi 
registrado e batizado – Antônio José de Melo e Souza.85

Era um domingo. Lembro que era hora de todos irem para 
a mesa tomar o café, a primeira refeição do dia. Ouvem-se palmas 
e, em seguida, o clássico “oh de casa, “oh de casa”.

Minha irmã Alice, que estava nos seus quatorze para 
quinze anos, levantou-se e foi ver quem estava “batendo”. Abre 
a porta e um preto que tinha mais beiço que nariz, pergunta, em 
voz baixa, se ela era a Dona Alice. Identificada, entrega-lhe uma 
grande bandeja, maravilhosamente arrumada com cajus encar-
nados e amarelos os mais bem selecionados e mais bonitos até 
então vistos, dizendo que “foi Seu Augusto que mandou para a 
senhora.” 

Alice achou muito esquisito. Extemporâneo. Olhou para 
a beleza das frutas e só pensou mesmo nos cajus. Desocupando 
a bandeja para entregar ao portador, disse que “aquele rapaz que 
mora ali em frente tinha mandado”. Omitiu a parte do recado em 
que se dizia que era para ela...

Meu pai engoliu a mosca. Pensou que o presente tinha 
sido de vizinho para vizinho.

Minha mãe, com o seu sexto sentido em potencial, com-
preendeu logo e não gostou do acontecido, e quando Alice lhe 
contou que os cajus tinham sido enviados diretamente para ela, 
pôs-se em guarda e começou a aconselhar a filha. 

Achava a filha muito nova ainda. O galanteador devia ter 
sem dúvida o duplo ou talvez um pouquinho mais da idade da 
pretendida.

85 ANTÔNIO José DE Melo e SOUZA (Nísia Floresta, RN, 1867 – Recife, 1955). 
Governador do Estado nos períodos de 1907 a 1908 e de 1920 a 1924.
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Minha irmã, muito desinteressada, não dava a mínima 
importância ao assunto.

Minha mãe não a estimulava. Ao contrário.  Qualquer 
coisa cochichava-lhe nos ouvidos...

Os conhecidos, os “amigos”, alguns parentes achavam que 
o moço da Quinta dos Cajuais era um bom partido – era irmão de 
um senador da República.

A luta foi iniciada. Como sempre, o dono da casa é o der-
radeiro a tomar conhecimento das ocorrências.

Outras bandejas vinham cheias de frutas e voltavam 
vazias...

Confirmando que “coração de mãe não se engana”, foi des-
coberto que o rapaz, maior de trinta anos, tinha uma barregã.86

Os conselhos choviam, prós e contra.

Uns diziam que o moço abandonaria a concubina. Coisa 
fácil. Não tinha filhos da manceba. Era questão de paciência. 
Tudo daria certo.

Minha mãe jamais concordou. Tinha o dom de adivinhar. 
Sentia que com esse enlace a filha não iria ser feliz.

Meu pai, muito assediado, lavou as mãos e entregou a 
solução à filha.

Num terno de linho muito bem engomado, chega à nossa 
casa o “seu” Augusto César de Melo e Souza. Veio pedir minha 
irmã em casamento. Quanto terminou a visita, Alice estava noiva 
de Augusto.

Nessa época, já o senador não era mais senador; era 
Governador do Estado.

Meu pai, de infância modesta, de mocidade simples, 
jamais avaliou ninguém pela posição que ocupava. Tinha a favor 

86 Concubina, uma “rapariga”, como se dizia na época.
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dele uma grande vantagem. Não precisava de ninguém. Vivia de 
seu trabalho quotidiano e não era funcionário público.

O Governador do Estado foi à nossa casa no dia do casa-
mento do irmão. Meu pai, apesar de morar perto da residência 
governamental, nunca foi à casa do Governador. Não tinha irmão 
nenhum para casar com a filha dele...

Minha irmã recebeu de meu pai uma magnífica casa mobi-
liada, desde a sala de visitas à cozinha. Não se esqueceu nem do 
piano nem do fogão...

Meu cunhado tinha sido nomeado Administrador da Mesa 
de Rendas de Areia Branca. Uma semana depois do casamento o 
jovem casal tinha que ir residir naquela cidade litorânea. Era a 
viagem de núpcias. Era a lua de mel. 

Insistindo comigo, resolvo fazer companhia à minha irmã 
e embarco com o casal para Areia Branca. Minha primeira via-
gem a bordo de um navio. Um desses pequenos navios “Ita”87 O 
estômago se comportou mais ou menos bem. Nem de lá nem de 
cá. Tinham-me feito muito medo a respeito dos enjoos em alto 
mar. Não sofri muito não. Talvez tivesse sido a tagarelice do Sr. 
Antônio Penedo, que me fez esquecer a necessidade de enjoar. O 
homem não parava de falar. 

De tanto viajar embarcado, conhecia toda a costa brasi-
leira, principalmente a parte do Rio Grande do Norte. Disso fazia 
alarde. Era conhecido por quase todas as tripulações dos navios 
da Companhia Nacional de Navegação Costeira.

Tinha a vaidade de mostrar todas as praias habitadas 
durante o percurso da viagem. 

O “Ita” amanheceu o dia em frente à cidade de Areia 
Branca. Bem ao largo. Os botes começaram a se aproximar do 

87 Os navios do Lloyd Brasileiro tinham nomes sempre iniciados por “Ita” – 
Itanagé, Itapé e outros. “Ita” passou a identificar qualquer navio de passageiros 
daquela companhia.
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navio que, parado, balançava mais do que em movimento. 
Desceram a escada de bordo, em alto mar. Os boteiros começaram 
a subir oferecendo os seus serviços aos passageiros. O encarre-
gado da Mesa de Rendas veio numa pequena lancha receber o 
novo administrador. 

Da varanda do navio, ouviam-se os gritos dos boteiros com 
suas frágeis embarcações quase encostadas no casco do “Ita”: 
“Olhe aqui o “Caiçara”, o “Santa Luzia”, “às suas ordens, venha 
no “Abranda Onda”.

Cena igual a essa jamais poderia imaginar assistir, dez 
anos depois, chegando em Lisboa. Da varanda do “Arlanza”, os 
botes enfrentando o rio Tejo que não estava nada manso, ouvia-se 
a mesma cantarola dos catraieiros de Areia Branca, diferençada, 
porém, pela pronúncia um tanto estranha. Eram os boteiros lisbo-
etas, ansiosos pelos fretes advindos dos passageiros que ficavam 
em terra e dos que vinham e voltavam para bordo.88 

A lancha chegou até onde pôde chegar, perto da praia. 
Dois homens com água um pouco acima das canelas trouxeram 
umas pranchas longas e largas e improvisaram uma ponte da 
embarcação até a praia. 

Foi assim que pisamos na areia de Areia Branca...

O vento estava vivo como um menino traquinas. Quando 
ele se agitava mais, levantava verdadeiras nuvens de poeira e a 
areia como se estivesse sendo peneirada tomava conta do rosto 
do transeunte. Se não fosse o bem afortunado uso do chapéu, a 
cabeça da gente virava depósito de areia. Será que o desuso desse 
item para a cabeça “pegou” também por lá!...

A casa destinada ao casal que chegava estava arrodeada de 
montículos de areia. Alguns chegavam até uns trinta centímetros 
abaixo das janelas.

88 O jornal A República noticiou a viagem de Waldemar de Almeida para Paris 
em abril de 1926. Teria ele escrito a autobiografia naquele ano?
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O quarto que me coube tinha ao lado um pequeno cur-
ral. Duas vacas fornecedoras do leite diário. Pelo visto não eram 
grande coisa. De vez que quando – disse-me depois minha irmã 
Alice – era preciso comprar leite condensado. Nesse tempo o 
nome era só esse. Ai daquele que fosse à mercearia e pedisse leite 
marca Moça!... Era posto para fora do estabelecimento. Moça de 
verdade não dava leite...

Um bezerro foi o melhor despertador que encontrei na 
minha vida. Quando a terra começava a virar a cara para o sol, 
o futuro touro começava a berrar. Não era mais possível dormir. 
Para quem estava achando os dias compridos demais, o levantar-
-se cedo os fazia ainda mais longos. 

De uma pequena rua que ficava ao lado de nossa casa, um 
pouco distante, vinham todas as tardes os sons dolentes de ban-
dolins. Nunca tive tanta raiva desses instrumentos. Parece até 
que em Areia Branca, em cada casa, alguns tinham um bandolim. 
Não somente tinham o instrumento como o usavam e abusavam.

Os meus dias naquela cidade litorânea foram terrivelmente 
tristes. Os bandolins os tornavam ainda mais taciturnos. Fiquei 
tão traumatizado pelo timbre dos sons emanados por esses ins-
trumentos que ainda hoje, passados mais ou menos meio século, 
quando ouço um bandolim me vejo transportado como um raio 
para a cidade de Areia Branca. E... me perdoe quem por lá resida. 
A coisa era mesmo enfadonha... 

Meu cunhado não tinha conversa comigo. Eu era o irmão 
de sua esposa. Minha irmã, ocupada com os afazeres da casa, não 
tinha muito tempo para dedicar-se a mim. 

Os dias se arrastavam mais lentos do que a preguiça. 
Sentia-me feliz quando anoitecia. Ia dormir pensando na alegria 
de no dia seguinte arrancar quase com volúpia o número anterior 
que a folhinha89 marcava.

89 Os antigos calendários eram sempre uma parte de cartão com ilustrações, 
fixados em uma parede e, colado neles, um bloco de pequenas folhas, cada uma 
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Via terminar assim um dia a passar naquele verdadeiro 
degredo.

O pulsar do mar não era tão desagradável, ouvido de 
longe, mas aliado com os bandolins, os latidos esporádicos dos 
cães vadios e o miado sensual da gataria tornavam a noite mais 
triste do que a própria tristeza.

Por isso, quando Augusto chegou dizendo que o navio 
chegava no dia seguinte pela manhã e na mesma tarde levan-
tava ferro para Natal, me senti um homem livre e nesse instante 
aprendi a valorizar a liberdade.

A alegria foi tanta que minha irmã reprovou.

Quando cheguei a bordo e o navio iniciou a viagem tive 
que me trancar no camarote. Uma das mocinhas de Areia Branca 
tirava da caixa o seu bandolim e começava a mostrar suas habili-
dades musicais. 

Falava-se muito numa guerra. “Conflagração europeia”, 
como diziam.90 O teatro da disputa entre nações diversas era muito 
longe. Ninguém sabia de nada. As notícias custavam muito a che-
gar. Não se tinha o rádio. Os telegramas vinham do Rio. Devagar. 
Ronceiramente. Quando o público lia as novidades da guerra nos 
jornais de Natal, estas já estavam completamente mofadas.

Lembro-me que ouvi falar muito em Guilherme II. Era 
dono da Alemanha. Queria ser o senhor único da Europa.

De mim, sei que não da nenhuma importância aos acon-
tecimentos lá do outro lado do mar. Estava longe, muito longe de 
pensar que aquilo afetaria na certa o mundo todo.

Um belo dia vim a saber que o Brasil tinha de entrar 
também no conflito. Não entendia porquê. Só muito mais tarde 

indicando dia, mês e ano, e mais alguma informação. Eram destacados diaria-
mente sendo conhecidos como “folhinhas”.

90 Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Essa referência traz outro problema 
para a datação da autobiografia: a menção à I Guerra Mundial a localizam nos 
anos 1914-1918.
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compreendi as razões políticas que obrigavam o Brasil a tomar 
semelhante atitude.

De tanto ouvir falar decorei nomes guerreiros. Nas praças, 
nas ruas, nas esquinas os homens e os rapazes mais entendidos no 
assunto discutiam e citavam Petain, Joffre, Foch, von Ludendorff, 
von Hindemburg, Pershing e outros.

Lembro que o nome do rei Alberto era citado sempre com 
muita simpatia.

Aprendia geografia nas ruas. Não precisava de compên-
dio. Alemanha, Prússia, Áustria, Inglaterra, Bélgica, França, 
Sérvia, Rússia, enfim, um verdadeiro mapa da Europa exposto 
com todas as suas cores e em tamanho gigantesco no horizonte 
da potiguarânia.

E os nomes das cidades? Eram tantas vezes repetidos 
que tornou fácil memorizá-las: S. Petersburgo, Viena, Londres, 
Paris, Bruxelas, Liége, Varsóvia, Cracóvia, Verdun, Nancy, Reims, 
Berlim e quantas mais, meu Deus!

Muitos anos mais tarde, cousa com que jamais sonhara, 
teria de morar longo tempo em alguns desses países e conhecer 
bem de perto muitas das cidades que foram teatro da conflagração. 

 Os estados da velha Germânia, que depois de 1870 se uni-
ram sob tutela da Prússia, passaram a ser um país muito pode-
roso pelo desenvolvimento extraordinário da ciência, indústria, 
comércio, sem contar com o alto grau alcançado pela cultura que 
o mundo todo homenageava.

As frases traduzindo a soberba, o orgulho, a vaidade, eram 
lidas nos quatro cantos do mundo: “Qualquer interesse contra o 
interesse alemão será esmagado com punho de ferro”; “O mundo 
só pode ter felicidade quando estiver sob o domínio alemão”; “O 
triunfo do grande império alemão que um dia dominará a Europa 
é o único fim da luta que sustentamos”.
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Das locuções ditatoriais dos políticos alemães pastoreados 
por Guilherme II, interpretavam no luxuoso palco do Reichtag 
todos os papéis do drama sonhado e escrito pelo homem a quem 
as igrejas atribuíam-lhe poder destinado por Deus!

Endeusado pelos nobres, pelos ricos, pelo povo, exército e 
religião, Guilherme II viu-lhe crescer desmesuradamente o orgu-
lho e a ambição. 

Bem arrumados os assuntos internos do seu país, onde 
não precisava falar para ser ouvido, nomeou-se o próprio juiz 
supremo das controvérsias internacionais, tornando-se assim o 
maior enxerido do começo do século!

E ninguém sabe por meio de que mágica as questões 
externas dos países europeus passaram a ser considerados lití-
gios nacionais, e resolvidos todos, em benefício dos interesses 
alemães.

A intervenção alemã na política internacional passou a ser 
um abuso.

A França, Gran-Bretanha, Rússia, Itália, Sérvia, Portugal, 
Japão, sentiram na carne as canivetadas germânicas.

Era o cor de rosa que pouco a pouco se tornava encarnado 
sanguíneo.

Era a guerra que se provocava.

Alguns rapazolas, quando sabiam notícias da guerra favo-
ráveis à França, ou melhor dizendo, vantajosas para os aliados, se 
juntavam na calçada do cartório do Sr. Miguel Leandro91. Entre 
eles, enquanto o Brasil não tinha entrado na peleja, alguns eram 
simpatizantes da Alemanha.

O tabelião Miguel Leandro era uma pessoa muito conhe-
cida por toda a cidade. Conhecida e estimada. Gostava de falar 
usando termos pouco usados. Quando a discussão crescia e o 

91 O cartório de Miguel Leandro ficava à Rua Vigário Bartolomeu n. 606, poste-
riormente cartório de Manoel Procópio de Moura.
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volume das vozes aumentava, ele mesmo chegava à janela e dizia 
sem demonstrar nenhuma irritação: 

– Guerrilheiros indômitos, ide e procurai outra trincheira 
onde digladiar. O matraquear de vossas metralhadoras verbais 
ocasiona a derrocada do silêncio de que necessito para a vivência 
quotidiana.

A rapaziada nada entendia. Ficava olhando para a janela. 
Era necessário um dos filhos, de nome Crispim, traduzir ao pé da 
letra, e dizer: 

 – Papai está mandando dar o fora.

Nessa época, Natal não tinha nem docas nem porto. Os 
navios ficavam bem no centro, entre as margens do rio Potengi. 
Para embarcar ou desembarcar tinha-se que vencer a distância 
num bote.

O tabelião Miguel Leandro, desejando ir a bordo de um 
navio receber um parente, chega ao cais “Augusto Lira” e diz para 
um preto que estava sentado no bote de sua propriedade cha-
mado “mocinha”: 

– Olá, da costa d’África! Quanto queres de remuneração 
para me transportar deste polo àquele outro hemisfério?

– Como, patrão? Para o cemitério?

– Se for por ignorância vá; porém se for para zombar de 
minha alta prosopopeia, dar-te-ei com este pau que a natureza 
fez e a mão do homem aperfeiçoou, nessa cachola sorridente e 
reduzir-te-ei ao pó para onde voltarás.

– Já fui e voltei. Quer ir, desça, patrão.

Também era muito repetida nas ruas a maneira de como 
ele certa manhã falou com um dos filhos: 

– Olá, Crispim, levanta-te do teu berço e ide ao mercado. 
Em lá chegando, procurai comprar alguns espécimes de uma 
massa amarelada, côncava e convexa, que os imbecis dão o nome 
de cuscuz...
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A verbosidade do Sr. Miguel Leandro ocasionou muitas 
brigas pelas ruas de Natal. O filho Euzébio era o que mais se ofen-
dia quando ouvia um ou outro colega de escola repetir que fosse 
em voz baixa o palavrório de seu pai.

Fui um dos ameaçados pelos socos de Euzébio.

No próprio cartório, o tabelião tinha uma marcenaria espe-
cializada na feitura de caixões de defuntos.

Depois da família, era a primeira pessoa a saber que em 
tal residência tinha ocorrido um óbito. E, logo, um dos Leandro 
chegava para vender o caixão.

Nesse tempo, era muito reduzido o número de cartórios. 
Miguel Leandro atraía para o seu cartório quase toda a população 
de Natal. Cartório, era assim, uma espécie de sinônimo de Miguel 
Leandro.

Ninguém casava se não fosse por intermédio do seu 
cartório.

Enterrando os mortos nos caixões que vendia e enterrando 
os vivos nos seus livros de contratos nupciais, passou a vida 
muito respeitado e estimado por toda uma população. 

Foi esse tabelião que vendeu o caixão onde foi enterrado 
meu pai. Foi no seu cartório que, entrando solteiro, saio casado. 

Na Praça André de Albuquerque, onde morávamos, resi-
dia o Sr. Teófilo Trindade. Sua casa ficava no outro lado da praça, 
com os fundos para o rio Potengi. A senhora Trindade era, assim 
como o marido, de boa estatura. Casal elegante e de situação 
financeira mais do que razoável.

A primeira filha do casal que já conhecemos quando moça 
tinha a estatura do pai e um porte muito elegante. Casada, vivia 
mais no Rio do que mesmo em Natal.

Os três filhos subsequentes trouxeram ao casal uma tris-
teza tão profunda que só findou quando pai e mãe foram para o 
túmulo.
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Nasceram disformes. Vieram ao mundo com graves defei-
tos físicos. Não cresceram mais de noventa centímetros. Era um 
triste contraste vendo-os ao lado dos pais. Poderiam ter nascido 
liliputianos, mas além de anões ficaram com as pernas profunda-
mente arqueadas.

Aqui e acolá ouvia-se dizer que havia sido castigo. A 
senhora Trindade teria o hábito de criticar e de mangar92 dos alei-
jados. E, por isso, deu à luz três – não queria escrever a verdadeira 
palavra por gostar dos três e principalmente do Luís, o mais moço 
– aleijões.

Oscar, o mais velho, sofreu muito. Amava. Sabia o que sig-
nificava a palavra amor. Fazia esquina à moças. Algumas, com 
pena, davam-lhe alguns minutos de atenção. Outras, também 
compadecidas, faziam de conta que estavam namorando com ele.

Muitas vezes perguntava-me se achava que Nilda estava 
gostando mesmo dele. Outras vezes, se Magnólia correspondia ao 
seu bem querer.

De qualquer forma, as moças daquele tempo tinham mais 
coração do que as de hoje. Deixaram Oscar levar para a cova a 
certeza de ter namorado muitas delas.

Alzira foi a que menos cresceu. Não chegou aos oitenta 
centímetros. Era muito feia. Passava as tardes sentada na larga 
calçada de sua casa, tocando bandolim. Um bandolim menor 
do que o bandolim. Instrumento fabricado especialmente para 
gente de braços curtos e mãos pequeninas. Era aluna do Colégio 
Imaculada Conceição. Saía para o Colégio meia hora antes das 
outras alunas. Suas passadas eram pequenas e tinha que andar 
nunca menos de seiscentos metros.

Ai daquele que lhe quisesse minorar as tristezas, fazendo 
de conta que queria namorá-la. Não acreditava na possibilidade 
do físico que a natureza, como madrasta impiedosa e cruel lhe 

92 Mangar: zombar, na época.
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dera, fosse capaz de interessar a homem algum. Era mulher e 
tinha como todas as outras o sexto sentido. Oscar que acreditasse; 
ela não. Jamais.

Luís, o caçula, era chamado por todos nós com o apelido 
de Lulu. Quem mencionasse Luis Trindade estava se referindo 
a gente desconhecida. Ele mesmo não atendia. Era Lulu. Nada 
mais.

Frequentou os melhores colégios. A irmã rica que morava 
no Rio mandou fabricar uma bicicleta de tamanho mínimo e lhe 
mandou de presente. Rodava na sua bicicleta por todas as ruas 
calçadas. A maioria das artérias não tinha calçamento. Os meni-
nos que o viam passar na sua bicicleta tinham inveja. Muitos, 
quem sabe, desejavam ser anão como ele para ter uma bicicleta 
pequenina também...

Lulu jogava futebol. O campo era ao lado da igreja do 
Rosário. Não sei onde ia buscar tanta resistência. Jogava de 
extrema direita. Muitas vezes treinou no “Time Negro”. Recebi 
muitas bolas mandadas por seus pés tortos, quando compunha a 
linha de ataque.

Ninguém pensasse que levava insultos para casa. Resolvia 
ali mesmo, na hora. Brigava. Nunca se intimidava. Por duas vezes 
vi vencer dois rapagões que tentaram humilhá-lo. Tinha suas 
amizades. Visitava e era visitado.

Num dos meus aniversários, minha avó – mãe Naninha 
– fez muitos bolos e mandou que convidasse meus amigos para
tomarem capilé e comerem bolos.

A mesa de jantar lá de casa tinha lugar para quatorze 
pessoas.

Ficou arrodeada por vinte meninos. Todos falando, 
comendo, bebendo, ninguém se entendia. Lulu era glutão. Não 
sei mesmo como o estômago que devia ser pequeno aceitava tanta 
guloseima. Nessa época, palitava-se os dentes ainda na mesa. 
Apenas Lulu não se serviu de palito. Maria da Apresentação, 
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agarrando o paliteiro disse-lhe que tirasse um, ao que ele retru-
cou com uma frase meio gaiata que jamais foi possível esquecer: 
“Mim não usa”. Gaiata para aquele tempo. Hoje vemos que ele 
se antecipou cinquenta anos as normas atuais em que palitar os 
dentes publicamente é falta de educação. 

Luís Trindade não tinha complexo. Estudou música. Não 
saía de casa pela manhã sem antes ter treinado uma hora na sua 
flauta. Chegou a tocar em pequenos conjuntos musicais. Trocou 
a flauta pela bateria. Conseguiu ser um bom baterista. Tornou-se 
um profissional. Os poucos conjuntos existentes faziam questão 
cerrada para que Lulu tocasse bateria nas suas apresentações, 
quando eram contratados para bailes familiares. Não fazendo 
parte de nenhum conjunto, tocava naquele que pagasse melhor.

Muitos anos depois, voltando ao Brasil com destino ao Rio 
Grande do Norte, o Interventor Federal que governava o Estado, 
comandante Bertino Dutra da Silva, convida-nos para fundar um 
estabelecimento de ensino musical, ao mesmo tempo em que me 
entrega a direção do mesmo. Nascia assim, na cidade do Natal, o 
Instituto de Música do Rio Grande do Norte.93

Lulu, sempre atraído por todos os movimentos artísticos 
da cidade, andava sempre pelo recinto da nova escola, ouvindo 
aulas de piano, violoncelo, violino e solfejo. Quase sempre pas-
sava as tardes por lá.

Convidei-o para inspetor das classes de Teoria e Solfejo. 
Foi uma alegria. Sentiu-se feliz. Zeloso, dava conta do serviço 
com rara proficiência. Quando tinha de chamar a atenção de um 
[aluno] ou de uma aluna, empregava a energia necessária para 
contrabalançar a sua pequena estatura. Conseguia ser respeitado 
por todos. Gostava do serviço. Amava o ambiente. 

Dona Santa, a funcionária que tomava conta da seção de 
matrículas e recebimentos de mensalidades, por ter de morar no 

93 Instituto de Música do Rio Grande do Norte: criado a 31 de janeiro de 1933.
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Rio de Janeiro, demitiu-se do cargo. No mesmo dia em que Dona 
Santa se ausentou, Lulu procurou-me e disse-me – note-se bem 
– sem pedir o lugar para ele: “Enquanto você não nomeia outro 
funcionário para o lugar de Dona Santa, fico fazendo o serviço da 
seção que vagou”.

Organizou de tal sorte o serviço que não tive o jeito senão 
convidá-lo para assumir o lugar vago. Passou mais de uma semana 
falando sobre sua promoção. Em vez do “bom-dia”, repetia todas 
as manhãs quando entrava no Instituto de Música: “Muito obri-
gado amigo velho”. 

Adoeceu. Mesmo doente ia trabalhar. O expediente era 
cumprido à risca. Quando aconselhava-o a ficar em casa, sempre 
dizia que ali no Instituto de Música sentia-se melhor. O ambiente 
era um grande remédio. Ocupou o cargo até uma semana antes de 
falecer.94

A Delegacia do Tesouro Nacional ficava na mesma praça 
onde morávamos.95 Para todo mundo era a Delegacia Fiscal. Na 
mesma praça existia uma casa que devido ser ocupada por todos 
os delegados fiscais que eram transferidos para Natal, passou a 
ser designada de casa dos delegados. Saía a família de um dele-
gado e entrava a família de outro delegado.

Elba Gomes Ribeiro era filha do delegado fiscal Gomes 
Ribeiro. Tinha a minha idade. Frequentava o Colégio Nossa 
Senhora da Conceição. Quando ia para o Colégio passava neces-
sariamente em frente à nossa casa. Naturalmente, estava sen-
tado ao piano, mostrando minhas habilidades. A menina parava 
um pouco em frente à janela para se fazer notada, e continuava 
o caminho. Ia sempre com uma empregada. Largava o piano e 
distanciando uns dez ou quinze metros, acompanhava até vê-la 

94 Lulu ainda trabalhava no Instituto de Música em 1948, quando essa escola 
funcionava num casarão da esquina da Rua Heitor Carrilho com a Avenida Rio 
Branco. O autor ainda o lembra em sua mesa, na sala de entrada da escola, ano-
tando a frequência dos alunos. Seu irmão Oscar tocava violino.

95 Prédio onde se encontra o Memorial Câmara Cascudo.
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entrar no Colégio.96 A empregada me levou muitos tostões. 
Trazia-me ora uma rosa, ora um cravo ou um santinho. Dizia 
que Elba tinha mandado. A época era do cinema mudo; o nosso 
namoro, também...

Ainda hoje não sei se as rosas, os cravos ou os santinhos 
procediam das mãos de Elba, ou se eram comprados à empregada 
que se aproveitando fazia o seu comerciozinho...

Isso durou pouco. O delegado Gomes Ribeiro foi transfe-
rido. Se quisesse ver Elba, tinha que ir a Fortaleza...

Ouvia falar muito no nome de Henrique Castriciano de 
Souza. A cidade toda falava admirada da façanha que acabava 
de realizar. O homem tinha andado lá pelo Oriente. Chegava 
do Egito. Ia relatar sua viagem no Teatro Carlos Gomes. Era um 
grande poeta. Irmão mais velho da poetisa Auta de Souza, autora 
de um livro que a consagrou como expressão mais alta da poética 
potiguar – Horto. Nessa época acabara o seu mandato de Vice-
Governador do Estado. Fizeram dele político, mas na verdade o 
homem não tinha astúcia necessária para a arte de Maquiavel.97

Bonacheirão. Calmo. Andava sem pressa. Vivia mais no 
seu mundo; o mundo dos livros. Os meninos de minha geração 
tinham-lhe grande respeito. Foi esse homem que fundou a Escola 
Doméstica de Natal.98 Estabelecimento de ensino especializado, 
onde as meninas e moças aprendiam a ser donas de casa.

É hoje uma instituição mundialmente conhecida. 
Conhecida e imitada.

96 O Colégio da Imaculada Conceição já se instalara no local atual, à Avenida 
Deodoro. Antes tivera sua sede (a primeira) no Largo do Rosário e, depois, no 
prédio da antiga Escolas de Artífices, na Avenida Rio Branco.

97 Henrique Castriciano de Souza (Macaíba, RN, 1874-Natal, 1947). Vice-
Governador da gestão Ferreira Chaves, de 1915 a 1920 e de 1920 a 1924, no 
governo de Antônio de Souza. Viagem ao exterior, incluindo o Egito: 1909-1910.

98 Fundada a 1º de setembro de 1914.
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Foi ainda ele, que ao lado do oficial da Marinha Monteiro 
Chaves99, nessa época comandante da Escola de Aprendizes 
Marinheiros do Refoles, fundou a Sociedade de Escoteiros do Rio 
Grande do Norte.100

O movimento escotista empolgou toda a cidade. A meni-
nada assanhou-se. Todos queriam ser escoteiros. A farda era 
muito bonita. Convidava. Sentia-se vontade de vestir uma e tomar 
parte nos desfiles que muito de propósito eram realizados pelas 
principais ruas da cidade. Os pais de família de orçamento limi-
tado sofreram o diabo. Os filhos pediam. Imploravam. Choravam, 
queriam ser escoteiros. As mães interferiam pedindo aos maridos 
inscreverem os filhos na Associação de Escoteiros. Os esposos 
relutavam alegando despesas. Não era só a farda. Era o chapéu, 
era o lenço, eram os sapatos, as meias, sem contar com o varapau 
e os demais aprestos para os acampamentos.

Meu pai não deixou que pedisse duas vezes. Sentei praça 
no escotismo. Fiz parte da patrulha do gato. Foi uma alegria 
quando vesti pela primeira vez a farda e tomei parte num desfile. 
Senti-me empolgado. Qualquer cousa se passava dentro de mim. 
Pensei que era muita cousa. Durante a marcha a vaidade e o orgu-
lho tomaram conta de mim até o fim do desfile. Só me senti eu 
mesmo quando voltei para casa sozinho.

99 Antônio Afonso Monteiro Chaves (1877-1950). Em sua permanência em Natal 
foi comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros no período de 1912 a 1917, 
e capitão-dos-portos nos anos de 1921 a 1922, época em que prestou relevantes 
serviços à cidade.

100 Chamava-se Associação dos Escoteiros, e não Sociedade.
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O escoteiro Waldemar de Almeida.

Quem inventou os desfiles militares sabia muito bem o 
que estava fazendo. Todo soldado marchando sob a cadência 
de uma banda marcial ou de uma banda de música é capaz de 
grandes feitos. O desfile provoca presunção. Acorda a jactância. 
Alimenta a arrogância. Injeta até mesmo coragem naqueles que 
são menos intrépidos. 

Muitos anos depois, Henrique Castriciano de Souza, 
aquela figura que na meninice tanto admirava e sentia tão longe 
de mim, foi pouco a pouco se aproximando de minha convivên-
cia e nos tornamos bons amigos.

Lembro bem o dia em que veio pela primeira vez procurar-
-me. Trouxe uns versos – “Canção dos Pescadores”. Leu o poema 
em ritmo lento e sem antes ter observado a minha impressão, 
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pediu para musicar seus versos.101 Desde esse dia passou a nos 
visitar amiúde. Prosa fácil. Variada. Assuntos sobejavam. Eu 
ouvia mais do que falava. Ele tinha a vivência a seu favor. Tinha 
muito o que contar. Meu interesse pelo sua prosa crescia de dia 
para dia. Foi o primeiro literato a descobrir genialidade na poé-
tica de Ferreira Itajubá.102 

Descobriu o poeta vivo. Descobriu o poeta morto. 

Falecendo num hospital do Rio como indigente, ninguém 
sabia indicar a cova de Itajubá.

Numa paciente peregrinação pelos cemitérios do Rio de 
Janeiro, Henrique Castriciano conseguiu depois de muitas cami-
nhadas localizar a sepultura do namorado de Branca.

Subordinando-se a milhares de formalidades, conseguiu 
finalmente trazer os ossos do poeta de “Hás de chorar debaixo 
da mangueira / que a primavera quando vem renova” para a terra 
que ele tanto cantou nos seus versos.103 

Chegando em Natal com a caixa ossuária, colocou-a em 
cima de um guarda-roupa abandonado no quarto do empregado, 
enquanto conseguia realizar um sepultamento pomposo onde 
Governador, prefeito, escolas, colégios e povo participassem das 
homenagens fúnebres ao grande versejador da Limpa, ao grande 
ídolo das Lapinhas, do irrequieto valorizador do Mangue.

O servo que há muitos anos trabalhava na casa de Henrique 
Castriciano ignorava que a caixa com os ossos de Ferreira Itajubá 
estava em cima do guarda-roupa, bem perto de sua rede.

Suas noites começaram a ser turbadas. O sono calmo desa-
parecera. Acordava agora de vez em quando assustado. Ouvia 

101 A “Canção dos Pescadores” foi posteriormente cantada diversas vezes por 
conjuntos corais. 

102 Manoel Virgílio FERREIRA ITAJUBÁ (Natal, 1875-Rio de Janeiro, 1912). 

103 “Desterro”, poema de Ferreira Itajubá musicado por Cirilo Lopes. Partitura 
em GALVÃO, Claudio. A modinha Norte-Rio-Grandense (2000) e em GOMES, 
José Bezerra. Retrato de Ferreira Itajubá (1944). 



vozes. Alguém se aproximava recitando com o indicador em riste 
pronto para cutucar o pano da tipoia.104 

Noites assim foram muitas. Francisco Pedro ia cansando. 
Homem crente em Deus, rezava. Já alta madrugada conseguia 
cochilar para levantar-se amedrontado, nervoso. Resolveu aban-
donar o emprego. Pediu as “contas”. 

O patrão surpreso pergunta o por que de semelhante 
atitude.

Ouvindo a narrativa de Francisco Pedro, Henrique 
Castriciano conheceu bem de perto Ferreira Itajubá, identificou 
imediatamente a aparição pelo hábito que o poeta tinha de cutu-
car todos os que estivessem a seu lado nos momentos em que 
discursava ou recitava e ainda pela vestimenta que jamais trocava 
– fraque e colete encarnado. 

Sem saber o que estava conduzindo, no dia seguinte 
“Chico” levava na cabeça a caixa ossuária para ser entregue 
ao vigário da Igreja do Bom Jesus das Dores, a quem Henrique 
Castriciano pedia para guardar atrás do altar-mor, até que ele 
mesmo fosse ou mandasse buscar.

Na noite seguinte, o sono de Francisco Pedro foi solto. 
Dormiu sossegado. Outras noites passaram sem novidades. 
Ferreira Itajubá não apareceu mais.

Tempos depois, quando o príncipe Henrique procurou 
pelo esqueleto, tinha desaparecido da igreja e nunca mais até 
hoje se teve notícia do seu paradeiro. Desaparecido ou fugido 
das honras fúnebres que todos nós lhe devíamos e continuamos 
devendo.105

104 O mesmo trecho em texto manuscrito: “As suas noites começaram a ser tur-
badas. O sono calmo das noites antecedentes desaparecera. Acordava agora de 
vez em quando. Ouvia vozes. Alguém se apresentava, recitava e, de vez quan-
do, empurrava-lhe o indicador em qualquer parte do corpo, perguntando-lhe: 
“Gostastes? Que tal?”.

105 Os restos mortais de Ferreira Itajubá, depositados na Igreja do Bom Jesus, 
foram enterrados em terreno vizinho, quando de uma reforma do prédio.
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Solteirão, procurava o clima dos lares dos amigos. Estes, 
porém já eram poucos. A maioria dos contemporâneos já tinha se 
despedido da vida. Buscou refúgio no meio da geração distante 
da sua uma vintena de janeiros.

Numa véspera de Natal, não me lembro bem o ano, quando 
ia abrindo o portão do Sítio São Cristóvão onde morava, deparei 
com o Dr. Henrique Castriciano, que vinha me visitar.

– Vejo que vai sair.

– Entre. A noiva pode esperar.

– Natal é bem a festa, a grande festa da família. A todos 
vejo reunidos, só a mim vejo sozinho.

Essa frase última, comovendo-me, trouxe-me à lembrança 
o texto de uma chácara antiquíssima de origem portuguesa, regis-
trada por Teófilo Braga, que Câmara Cascudo me deu para servir 
de tema a minha “Paisagem de Leque” n. 7, música que publiquei 
com o título de “Acalanto da Bela Infanta”.106

Os dois versos do segundo quarteto têm as seguintes fra-
ses: “A todas vejo casadas. Só a mim vejo sozinha”.

Admirado com a coincidência das palavras, insisti para 
que o poeta entrasse. 

– Que tal um café de que tanto gosta?

– Fui ladrão de mim mesmo. Roubei-me sem piedade. A 
velhice hoje culpa-me da eterna solidão. Não quero roubar de sua 
eleita um minuto sequer. Deixe-me ir arrastando esta minha vida 
reúna. 

Foi essa a última frase que ouvi do príncipe dos poetas 
norte-rio-grandenses.

106 Essa menção à publicação do “Acalanto da Bela Infanta”, ocorrida somente 
em 1936, traz nova complicação para a tentativa de datar a redação da autobio-
grafia de Waldemar de Almeida. 
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Pouco tempo depois, morria num leito de segunda classe, 
no Hospital Juvino Barreto.107 

Neste momento encerra-se a narrativa escrita por Waldemar 
de Almeida. Não foi possível saber se redigiu somente essas par-
tes, se realmente parou neste ponto ou se se perderam as páginas 
seguintes. A partir deste ponto a redação é responsabilidade de 
Claudio Galvão.

107 Henrique Castriciano não morreu no Hospital Juvino Barreto (atual Hospital 
Universitário Onofre Lopes) e sim na Policlínica do Alecrim, hoje Hospital 
Professor Luís Soares. 



127

Waldemar de Almeida – 
início de carreira



A primeira referência a Waldemar de Almeida publi-
cada em jornais natalenses108 data de 12 de maio de 

1921, quando acompanhou ao piano o recital do violoncelista e 
cantor Luís Valério de Souza Brandão, realizado no dia 18, no 
Theatro Carlos Gomes,109 em recital patrocinado pela Associação 
dos Escoteiros do Alecrim. Em seu texto anterior, Waldemar de 
Almeida relata seu engajamento entre os escoteiros de Natal. É 
até possível que ainda pertencesse à instituição, pois na ocasião, 
tinha 18 anos de idade.

Tudo indica que não tenha participado apenas como 
acompanhador, apresentando alguns números solo. A notícia de 
A República (19 de maio de 1921) diz: “[...] fez-se ouvir ao piano 
o nosso conterrâneo Waldemar de Almeida, que se tornou um 
excelente auxiliar do Maestro Souza Brandão na interpretação 
de alguns clássicos da música”. O programa do recital não foi 
publicado.

Caberia neste momento uma indagação: como Waldemar 
alcançou o nível técnico que lhe permitiram participar de uma 
audição pública? Em seu relato refere-se apenas a Alexandre 
Brandão como seu primeiro professor de música, e depois a 
Thomaz Babini. 

Em julho apresentaram-se em Natal, no mesmo Teatro 
Carlos Gomes, Massodi (violinista) e Aline Baruel (pianista). No 
recital, realizado a 27 de julho, a violinista foi acompanhada ao 
piano por sua irmã. Waldemar de Almeida participou executando 
a “Sonata ao luar”, de Beethoven e, na segunda parte, a “Canção 
da primavera”, de Mendelssohn. 

108 A maior parte das notícias aqui referidas foram colhidas do jornal A 
República. Deixam de ser indicadas as datas da maior parte delas para se evitar a 
multiplicação das notas de rodapé, a não ser que tenham data importante para o 
contexto. Será indicado quando forem originadas em outros periódicos. 

109 Atual Teatro Alberto Maranhão, nome mudado em 23 de agosto de 1957.



Rio de Janeiro – primeira etapa

Após essas vitoriosas primeiras experiências em Natal, 
Waldemar de Almeida seguiu para o Rio de Janeiro a 6 

de outubro:110 seu objetivo era a ampliação de seus conhecimen-
tos no Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro.111

Chegando à capital da República ingressou na classe de 
piano do Professor Luciano Gallet que o preparou para o con-
curso ao sexto ano da instituição. Dentre oitenta e cinco candida-
tos obteve o sexto lugar, matriculando-se na velha escola da rua 
do Passeio.112

Na mesma ocasião, estudou Harmonia com o Professor 
Agnelo França e Teoria Musical com o Professor Lima Coutinho.113

Uma breve informação sobre esse período encontra-se em 
seu livro Do Recife a Dallas, publicado em 1969: quando estu-
dante no Rio de Janeiro era hóspede do engenheiro Frederico 
Silva.114 Não foi encontrada mais nenhuma referência ao fato.

110 A República, 8 de outubro de 1921.  

111 O Conservatório de Música do Rio de Janeiro manteve essa denominação 
desde sua fundação em 1841 até 1890, quando passou a se denominar Instituto 
Nacional de Música. Em 1937 mudou para Escola Nacional de Música e, desde 
1965, é Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

112 Trecho da “Apresentação” redigida pelo editor Bolívar Mousinho para Hino 
Nacional Brasileiro – Estudo histórico-Cívico-Pedagógico-Musical e poético, pu-
blicado por Waldemar de Almeida em 1972. 

113 Pesquisa realizada pelo autor no arquivo da Escola Nacional de Música ob-
teve a informação de que não havia mais nenhum documento relacionado ao 
período de estudos de Waldemar de Almeida. 

114 ALMEIDA, Waldemar. Do Recife a Dallas, p.75.
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Já cursando o Instituto Nacional de Música, o jovem aluno 
publicou uma composição, a valsa “Flor de Belém”, impressa 
pela Officina Musical Campassi & Camin, de São Paulo, que 
já em novembro era divulgada em Natal. Está dedicada Ao 
meu tio Raymundo d’Almeida e sua Exma. esposa D. Oneglia 
d’Almeida.115 

Não foi noticiado se Waldemar retornou a Natal nas férias 
de fim do ano de 1921. Já em março de 1922 publicou a valsa 
“Flor da tarde”, pela Casa Bevilacqua, do Rio de Janeiro. A 23 
do mesmo mês, A República noticiou sua aprovação para o 6º 
ano do Instituto Nacional de Música e em novembro retornava 
para gozar férias em Natal. Mais detalhes sobre essa fase foram 
dados pelo próprio pianista ao mesmo jornal116, quando informou 
que havia chegado àquela cidade em 1921, estudou particular 
durante quatro meses e prestou concurso para o então Instituto 
Nacional de Música, concorrendo com mais de cinquenta candi-
datos e classificando-se em 6º lugar. Foi, então, matriculado no 6º 
ano. Com seis meses prestou novo concurso, alcançando o 7º ano. 
Desse mesmo período é, certamente, a valsa “Flor das ruínas”, 
também publicada pela Casa Bevilacqua (Rio de Janeiro).117

A 13 de novembro de 1922 retorna, em férias, a Natal. A 16 
de dezembro o poeta Othoniel Menezes lançou seu livro Jardim 
Tropical em um grande evento realizado no Teatro Carlos Gomes 
do qual participou uma orquestra composta por destacados ele-
mentos da música local, entre eles os irmãos Garibaldi (pianista) 
e Cármino Romano (violinista). A parte literária constou de uma 
palestra de Henrique Castriciano e da declamação de poemas do 
novo livro, pelo autor e outros intérpretes. A terceira parte do 

115 Raymundo de Almeida residia em Belém, Pará, onde se casou com Oneglia 
Correia de Almeida. Eram os pais do futuro pianista Oriano de Almeida que, 
muito depois, confirmou ao autor ser o título da valsa uma referência à sua mãe, 
nascida em Belém.

116 Entrevista em A República, 10 de março de 1926, adiante transcrita. 

117 A partitura não está datada.
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programa – uma serenata acompanhada por violões – teve um 
destaque especial: o cantor Deolindo Lima levou a público, em 
primeira audição, a canção que se tornaria famosa na cidade, 
a “Serenata do pescador”, mais conhecida como “Praieira”.118 
Ainda na segunda parte apresentou-se o jovem pianista Waldemar 
de Almeida, que executou a ‘Polonaise’ opus 26 n° 1, de Chopin, 
o “Noturno”, de Alberto Nepomuceno e a valsa “Flor da tarde”, 
de sua autoria.

O Jardim Tropical lançado naquele dia traz o poema 
“Ouvindo o piano”, dedicado a Waldemar de Almeida. O mesmo 
poema foi publicado em A República do dia 23 de dezembro:

Ouvindo o piano 

A Waldemar de Almeida

Ouvir o teu piano é ouvir o grito
de um sonho muito belo, moribundo,
no palor de um crepúsculo profundo,
gemendo a sua mágoa de proscrito...

Ouvir o teu piano é ouvir um mundo
de ilusões a chorar! Crescendo aflito
de todas as angústias que o infinito 
sofrer humano encerra, num segundo...

Sonha Chopin nas tuas mãos... O artista
parece que esta música divina
inspirara na dor que nos contrista!

Ouvir o teu piano é ouvir o canto
da alma que fora ardente cavatina
e hoje é um Noturno de saudade e pranto!

O ano de 1923 já começou com uma promoção musical, 
realizada no dia 27 de janeiro, no Teatro Carlos Gomes. Dessa 

118 Poema de Othoniel Menezes e música de Eduardo Medeiros. Ver MENEZES, 
Othoniel. Jardim Tropical, 1923.
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vez era um evento que marcaria a despedida do barítono Alcides 
Cicco,119 que havia ganhado uma bolsa de estudos para estudar 
canto no Rio de Janeiro. Participaram a orquestra do Teatro, o 
violoncelista Thomaz Babini e o próprio cantor. Waldemar de 
Almeida teve sua parte na festa e se apresentou executando a 
“Polonaise” opus 26 n. 1, o “Improviso” opus 36 n. 2 e a “Fantasia 
Improviso” opus 66, de Chopin. Executou, ainda o “Noturno”, de 
Alberto Nepomuceno.

Uma atividade não musical: o Centro Operário Natalense, 
entidade de utilidade pública instalada em 1911, publicou 
folheto datado de 1º de maio de 1923 comunicando a posse de 
sua 13ª diretoria e relaciona seus membros componentes. Nela se 
encontra o nome de Waldemar de Almeida como componednte 
da Comissão de Propaganda.120

119 ALCIDES Brunetti CICCO (São José de Mipibu, RN, 1886-Natal, 1959). 
Professor de canto, fundou e dirigiu numerosos cursos formando vários alu-
nos. Exerceu a direção do Teatro Carlos Gomes de 1926 a 1954. Luís da Câmara 
Cascudo publicou em A República, em 20 de junho de 1959, a crônica “Alcides 
Cicco”.

120 Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico do RN.



A fase da Alemanha

Não se conhecem as circunstâncias que levaram Waldemar 
de Almeida a abandonar o curso do Instituto Nacional 

de Música e se deslocar para a Alemanha. Não se pode descartar 
a possível influência de seu colega Maurilo Lira, que fizera idên-
tico percurso em 1923.121 

Waldemar desembarcou na Alemanha, certo de que um 
amigo brasileiro estaria à sua espera; depois de longa espera no 
cais do porto, convenceu-se de que o seu guia não haveria de 
chegar. Passado o problema inicial, agravado por não falar no 
momento a língua alemã, hospedou-se num local que haveria 
de relembrar, saudoso, no momento em que passou por Berlim, 
32 anos depois: a nossa rua Schroderstrasse. Entre muitos fatos 
recordou: No grande pulo do passado, revimo-nos montados 
em bicicleta, rodando despreocupadamente por todos os lindos 
recantos dessa Berlim que não é possível esquecer.122

Ali encontrou o brasileiro Ademar de Barros, estudante 
de medicina, que teria depois destaque na vida política de São 
Paulo.

A princípio o jovem Waldemar deixou-se enredar na vida 
boêmia da cidade, vivendo intensamente a vida noturna: tocava 
em casas noturnas e era muito aplaudido, mesmo em ambientes 
assim, com seu repertório de músicas eruditas.

121 Não foram encontradas notícias nos jornais sobre o período passado por 
Waldemar na Alemanha.

122 ALMEIDA, Waldemar. Do Recife a Varsóvia. 1958. p. 58/59.
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Outro brasileiro com quem muito se relacionou foi o pia-
nista Walter Burle Marx123, que ali residia desde 1920. 

Na Alemanha, Waldemar estudou piano com Rudolf 
Hauschild e harmonia com Wilhelm Forck. A propósito de seus 
estudos com Rudolf Hauschild, assim comentou:

O fato de eu ter estudado em Berlim, com Rudolph Hauschild 
– um grande pianista, aluno de Piters, que resolveu ser meu 
professor depois de ouvir-me numa fuga de Bach, – permitiu 
que eu me identificasse com o sistema da escola pianística fun-
dada em Londres pelo prof. Mathey. Uma das principais ques-
tões lá é ensinar ao aluno o segredo de conseguir tirar do piano 
o máximo de sonoridade, amplidão do som, sem esforço físico 
nenhum – tocar com relaxamento dos músculos, sem predomí-
nio dos flexores; tocar na corda bamba, sem tétano, como diria 
um fisiologista. Para a escola pianística alemã, primo: sonori-
dade; dopo: agilidade.124 

Um artigo publicado por Gumercindo Saraiva,125 que pri-
vou da amizade de Waldemar de Almeida durante muitos anos, 
traz um roteiro biográfico do pianista e, referindo-se à sua esta-
dia na Alemanha, informa: [...] começou a compor suas primeiras 
peças para piano, com sejam PRELÚDIO EM FÁ SUSTENIDO, 
MAZURCA EM SI MENOR, E OUTRAS [...]. Tais composições 
nunca foram mencionadas pelo autor, nunca foram tocadas em 
público por ele ou seus alunos, e não há notícia do paradeiro de 
suas partituras.

123 Walter Burle Marx (São Paulo, 23/07/1902-28/12/1990). Estudou na 
Alemanha na década de 1920. Voltando ao Brasil em 1931, fundou a Filarmônica 
do Rio de Janeiro, desenvolvendo intenso trabalho orquestral: foi o primeiro a 
reger, na América do Sul, a 9ª Sinfonia de Beethoven.

124 PEREIRA, Nunes. Waldemar de Almeida. Entrevista com Waldemar de 
Almeida em A República, 16 de outubro de 1929.

125 SARAIVA, Gumercindo. “Waldemar de Almeida e a música no Rio Grande 
do Norte”, Diário de Natal, 24 de agosto de 1947. Republicada em Som, n. 15, 3 
de janeiro de 1948.
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Fato importante a ser destacado é a visita de seu pai, Cussy 
de Almeida, que passou oito meses com o filho na Alemanha, 
havendo estado em diversas cidades e visitando, inclusive, Paris. 

Uma das mais importantes experiências tidas por 
Waldemar de Almeida na Alemanha foi a visita que fez à cidade 
de Bayreuth, em busca do ambiente criado e vivido pelo compo-
sitor Richard Wagner.126 Não há nenhuma referência à data em 
que tal viagem se verificou. Entretanto, em artigo publicado pos-
teriormente, disse: Nas festas wagnerianas de 1924, assistia eu, 
no Teatro de Bayreuth, “Siegfried” [...] 127

A única fonte para esse relato é o artigo que Waldemar 
publicou, a ser inserido nos anexos a este trabalho.128 Pela admi-
ração dedicada ao compositor alemão, a viagem a Bayreuth teve 
lances de peregrinação: Entre as raras felicidades que conto na 
vida está certamente a minha viagem a Bayreuth.

Wagner construiu em Bayreuth um teatro especialmente 
idealizado para a encenação de suas óperas monumentais. A 
construção, conhecida como Festspielhaus (Teatro do Festival), 
se destaca não só pela beleza de seu exterior e do local onde se 
encontra, como pela excelente acústica que possui. Sua plateia 
tem capacidade para 1.925 espectadores.129 Uma de suas mais 
notáveis características é possuir o fosso da orquestra inteira-
mente coberto e não visível ao público. Sabe-se que isso decor-
reu de uma ideia do próprio Wagner, visando atrair a atenção do 
público apenas para a cena e não para a orquestra que, em suas 
composições, muito se destaca. Talvez não antevisse ele que tal 

126 Wilhelm RICHARD WAGNER (Leipzig, Alemanha, 22/05/1813-Veneza, 
Itália, 13/02/1883).

127 ALMEIDA, Waldemar. “Os ‘diletantes’ da música”, publicado em A 
República, 28 de julho de 1937.

128 “Uma viagem a Bayreuth”, artigo publicado em A República, 13 de abril de 
1930. Reproduzido em Som n. 5, 1937.

129 Em sua entrevista ao jornal A República (10 de março de 1930), inserida 
neste trabalho, Waldemar se enganou ao informar que o Teatro de Wagner, em 
Bayreuth, tem apenas 500 lugares.
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situação traria dificuldades de comunicação e sincronia entre o 
regente e os cantores. 

Fachada do Festspielhaus.

O Festspielhaus foi inaugurado no dia 13 agosto de 1876, 
estando presentes nomes como Anton Bruckner, Edvar Grieg, 
Pyotr Tchaikovisky, Frans Liszt e... D. Pedro II, Imperador do 
Brasil. 

A viagem de Waldemar foi, como era de se esperar, uma 
sequência de emoções: Deixei Berlim, numa das longas noites de 
verão, com as mãos cheias de partituras e libretos, e o coração 
pleno de uma emoção estranha, de um agradável extremo. 

Sua maior aspiração era conversar com Cosima130, a última 
esposa de Wagner e, como se não bastasse, filha de Liszt.

130 Cosima: nome italiano com acentuação na primeira sílaba.
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Festspielhaus, vista lateral.

Presente ao espetáculo – encenava-se o “Parsifal” – estava 
Siegfried, o último filho vivo de Wagner e Cosima. Terminada 
a encenação, Waldemar encheu-se de coragem e se dirigiu aos 
bastidores, certamente pleno de admiradores e gente da alta roda 
social internacional. Ao felicitar o ilustre familiar, notou dele a 
admiração por ele vir da tão longínqua América e ser ainda ein 
Kind noch, um garoto ainda. Waldemar teria, então, por volta de 
vinte anos de idade, Siegfried uns cinquenta e seis. Mesmo assim, 
conseguiu a atenção do filho de Wagner por vinte minutos e a 
promessa de recebê-lo em sua residência, no dia seguinte.

Reacendia-se no jovem pianista brasileiro a expectativa 
de ficar face a face à figura feminina maior da vida do grande 
compositor alemão. Em sua cabeça fervilhava decerto o cenário 
da vida daquela mulher estraordinária que, filha do grande pia-
nista húngaro Frans Liszt, havia-se casado aos dezoito anos com 
Hans von Bulow, pianista e discípulo de seu pai. Tempos depois, 
apaixonou-se por Wagner, que era também casado, abandonando 
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o marido. Seu casamento com Wagner havia-se realizado somente 
anos depois da viuvez deste e do divórcio de seu marido, com 
quem tivera dois filhos. Já vivendo com Wagner, nasceram as 
filhas Isolda (em 1865), Eva (em 1867) e o filho Siegfried (em 
1869) – aquele com quem conversara. Continuaram os lances inu-
sitados da vida de Cosima: em 1870 se divorciava do marido e 
casava com Wagner, cerca de um mês depois. Após dois anos o 
casal se transferia para Bayreuth e iniciava a construção do teatro; 
em 1874 passavam a residir na mansão denominada Wahnfried. 
Terminada a construção, inaugurava-se o teatro, o Festspielhaus. 
Pouco tempo depois, em 1883, falecia Wagner, em Veneza. 
Naquele momento despontaria outra faceta de sua personalidade: 
assumir a direção do Festival de Bayreuth, mantendo-o até 1914.

Esses fatos, ali rememorados ao calor da emoção do 
momento, decerto precipitavam a inevitável ansiedade. Estava 
ele ali, bem perto da mulher que tanto ajudara e inspirara o 
grande Wagner e que, tantos anos depois, ainda era o símbolo 
maior de uma grande era e de uma história emocionante. Disse 
ele: A ideia de poder falar, no dia seguinte, à última mulher do 
cortejo de paixões do mestre, de nela descobrir um seu gesto, 
uma sua mímica, de olhar os olhos rivais de Wasendock, Mine e 
Maier, fêz-me madrugar nos albergues de Bayreuth.

Teria ele dormido naquela madrugada? Então, 
Precisamente às dez horas, o velho jardineiro da vila, com suas 
barbas de rabino e bigode Kaiseriano, fez-me entrar pelo mesmo 
portão que ele tantas veses abrira para o seu protetor. 

Waldemar foi recebido informalmente pelo filho de 
Wagner, pois com ele estavam seus três filhos, netos de Wagner 
e bisnetos de Liszt; em seguida, ajuntou-se ao grupo uma irmã 
do primeiro matrimônio de sua mãe. Aos cinquenta e seis anos, 
Siegfried tinha idade para ser seu pai.
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Fachada da Wahnfried, residência da família Wagner.

A visita decorreu, emocionando cada objeto, como a 
biblioteca e os pianos de Wagner e Liszt.

Então, era o momento de superar a timidez e arriscar o 
pedido que decerto consigo mesmo ensaiara: [...] eu senti a neces-
sidade de perguntar por Cosima, o desejo de pedir para vê-la, a 
vontade de subir a escadaria e ir até a sua presença. Mas a res-
posta dada à sua pretensão, por mais decepcionante que fosse, 
estava coberta de razão: [...] se acedesse a mostra-la a quantos 
a desejavam ver, ela, a sua mãe, não teria tempo para respirar 
sequer, sendo preciso transforma-la em parte componente do 
museu. 

Waldemar encerrou a visita com essa frustração, mas 
levando a riqueza de uma experiência que poucos tiveram.131

131 Waldemar não se refere ao Museu de Liszt, localizado na mesma proprieda-
de, certamente ofuscado pela grandeza do ambiente wagneriano.



140

Fachada dos fundos da   Wahnfried onde se encontram os túmulos de Wagner, 
Cosima e do cachorro Russ.

O artigo “Uma viagem a Bayreuth” foi publicado a 13 de 
abril de 1930. Treze dias antes Cosima falecera, aos noventa e 
dois anos de idade. Foi esse o motivo para escrever: A notícia de 
sua morte levou-me a reconstituir minha memorável viagem. 
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Sua frase final bem expressa a sinceridade de seus sen-
timentos: Quem for, agora, a Bayreuth, não experimentará por 
certo, a mesma emoção que experimentei.132

Emocionante também deve ter sido para Waldemar a notí-
cia de que Siegfried havia falecido, cerca de três meses depois, a 
4 de agosto de 1930, aos sessenta e um anos. 

132 Cosima Francesca Gaetana Wagner. (Bellagio-Como, Itália, 
25/12/1837-Bayreuth, 1º/04/1930).



Viagem para a França 

Os jornais da época não noticiaram a data do retorno de 
Waldemar de Almeida a Natal. É ainda Gumercindo Saraiva, 

na crônica anteriormente citada que informa: Em 1924, Waldemar 
de Almeida deixou a Alemanha e veio para o Brasil, onde fez 
uma pequena peregrinacão artística por diversos Estados [...] Tal 
peregrinação não foi igualmente noticiada em Natal.

De volta a Natal em 1925, recentemente chegado da 
Alemanha, dá-se, afinal, sua estreia oficial, o momento em que se 
apresentou sozinho, em um recital de elevado nível artístico. O 
evento se realizou no dia 27 de outubro, obedecendo ao programa 
abaixo. Estiveram presentes o Governador José Augusto (a quem 
era dedidcado o evento) e esposa:

1ª parte 

W. A. Mozart: “Sonata” (Andante grazioso, Adagio, Alegro, 
Minueto, Trio, Alegretto)

2ª parte 

F. Chopin: 

“Prelúdio” opus 28 n. 20 

“Prelúdio” opus 28 n.10 

“Noturno” (sem indicação) 

“Estudo” opus 25 n. 2 

“Estudo” opus 10, n. 12

3ª parte

C. Debussy: “Arabesque”
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de Almeida: “Mazurca” 133

I. Albeniz: “Sevilha”

I. Albeniz: “Astúrias”

S. Rachmaninoff: “Prelúdio” opus 23, n. 5.

O recital foi realizado no Teatro Carlos Gomes. Assim se 
pronunciou a A República, no dia 29: Constituiu verdadeira con-
sagração ao seu talento artístico e sua estreia de anteontem, que 
arrancou os mais calorosos aplausos dos admiradores da arte 
musical. 

Na tarde do domingo, dia 31 de janeiro de 1926, realizou-
-se no Teatro Carlos Gomes um festival lítero-musical, promovido 
por senhoras da sociedade local, em benefício da construção de 
uma escola no bairro das Rocas. A parte musical esteve a cargo 
de Waldemar de Almeida, que executou três obras de Chopin: 
“Polonaise” opus 26 n. 1, “Improviso” opus 36 e o “Estudo” opus 
10 n° 12. O evento teve o comparecimento do Governador José 
Augusto134 e família. Disse o comentarista musical do jornal sobre 
as composições do pianista:

O nosso jovem e já grande pianista mostrou-nos as belezas de 
três de suas composições, todas elas tecidas naquele contraste 
de delicadeza, de bravura, de melancolia e alacridade, senti-
mentos que o sonoroso piano ia transmitindo através a sensibi-
lidade emotiva do executante.135

133 Seria a “Mazurca em si menor” a que se refere Gumercindo Saraiva em sua já 
citada crônica “Waldemar de Almeida e a música no Rio Grande do Norte”? São 
idênticos os programas publicados em A República e no Diário de Natal, edições 
de 27 de outubro de 1925.

134 JOSÉ AUGUSTO Bezerra de Medeiros governou o Estado no período de 1924 
a 1928.

135 A República, edição de 02/02/1926, coluna “Festival em benefício dos po-
bres das Rocas”, não assinada. 
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A 2 de março daquele ano, Waldemar de Almeida concre-
tizava seu noivado com a senhorita Dolores Albuquerque, pia-
nista e violinista de grande conceito na cidade. 

Maria das Dores de Albuquerque e Melo nasceu em Barreiros, 
Pernambuco, a 29 de novembro de 1906. Era filha do desem-
bargador Francisco de Albuquerque e Melo e Josefa Martins de 
Albuquerque e Melo. Acompanhando os pais transferidos para 
Natal, estudou piano com Luigi Maria Smido e violino com 
Thomaz Babini. Aluna da Escola Doméstica, já participava de 
apresentações musicais da instituição. Em 1922, durante as 
comemorações do 1º centenário da independência do Brasil, 
participou do conjunto de cordas daquela Escola, sob a regên-
cia de Babini. Participou de orquestras e de recitais, desta-
cando-se como hábil solista de piano e violino. Acompanhou 
ao piano vários instrumentistas que se apresentaram em Natal. 
Em 1925 publicou a sua primeira composição, a valsa “Prece”; 
foi a primeira mulher a publicar uma composição musical no 
Rio Grande do Norte. Sua segunda composição, a valsa “A 
minha saudade”, foi publicada em 1926. De 1928 é a valsa 
“Conceiçinha” e outra valsa, “Maternidade”, (editada com o 
título de “Angelus”), como participação do movimento para a 
construção da Maternidade de Natal. Posteriormente, ensinou 
música na Escola Doméstica. Suas irmãs Maria das Graças, 
Jandira e Denise também se dedicaram à música. Desfeito o noi-
vado com Waldemar de Almeida, casou-se, a 15 de fevereiro de 
1935, com o professor Edgar Ferreira Barbosa, passando a se 
dedicar apenas aos afazeres domésticos. Faleceu em Natal, a 7 
de fevereiro de 1996.136

136 Resumo do verbete DOLORES ALBUQUERQUE, conforme será publicado 
em GALVÃO, Claudio. Música e músicos do Rio Grande do Norte, edição em 
preparo. 
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Maria das Dores (Dolores) de Albuquerque e Melo. Violinista, pianista, 
compositora.

Após essa permanência em Natal, Waldemar de Almeida 
viajou ao Recife a 9 de março utilizando a via mais comum na 
época: o trem da Great Western. Daquela cidade tomou o navio, 
dessa vez com destino a Paris. Como era de praxe na época, foi 
antes à redação de A República apresentar suas despedidas, ali 
concedendo uma entrevista a alguém que usava o pseudônimo 
de Lucano. Partiu do Recife a 16 de abril de 1926. Pela impor-
tância de suas declarações, transcreve-se em seguida a íntegra da 
entrevista:

Entrevista concedida antes da viagem para Paris: A 
República (10/03/1926). 
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WALDEMAR DE ALMEIDA

A arte através de seu temperamento.

O jovem pianista conterrâneo, que se insinuou tanto no 
espírito do nosso público fazia a sua visita de despedida à reda-
ção de A República. 

Admirador do seu talento artístico, resolvemos ouvi-lo 
numa como intimidade espiritual, dando-lhe aso a que nos con-
fidenciasse as suas verdadeiras convicções, sem o rebuço do 
convencionalismo, a que é fundamentalmente avessa a critica.

E principiamos por lhe inquirir, da formação do seu espí-
rito de artista.

 – Transportei-me para o Rio em 1921, respondeu-nos ele. 
Chegado à capital do país, logo me nasceu o desejo de ingressar 
no Instituto Nacional de Musica. Não eram pequenos os obstá-
culos: estava num meio estranho e não tinha curso no Instituto. 
Durante quatro meses, estudei particularmente. Findo esse 
prazo, submeti-me a concurso: figuraram nele cinquenta e pou-
cas candidatas (caso digno de registo: a matrícula do Instituto, 
que é de mil e poucos discentes, acusa a estatística de mais de 
oitocentas alunas). Obtive o 6° lugar, sendo incluído no 6º ano. 
Dentro de mais seis meses, aprestava-me a novo concurso, e era 
promovido para o 7º ano. Galgava, na época normal, o oitavo 
ano, aprovado no exame.

– Quanto tempo demorou no Rio? 

– Quais as suas impressões de arte musical colhidas na 
capital país?

– Foi curta minha temporada: dois anos apenas. 

O Rio, como á notório, atrai ao Teatro Municipal, todos os 
anos, graças aos esforços de Walter Mocchi, artistas de renome 
mundial. 
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Assim foi que, em um simples biênio, tive o prazer de 
ouvir a Rubinstein, polaco, Godowsky, russo, Brailowsky, tam-
bém russo, e Viana da Mota, português. São todos pianistas 
festejados pelas plateias americanas e europeias, dominando 
a figura de Brailowsky, na radiosa mocidade de seus 28 anos. 
Aludi aos estrangeiros. Quero referir-me agora a duas célebres 
pianistas brasileiras, Guiomar Novaes, a nossa expoente, ídolo 
da América, e Magdalena Tagliaferro, particularmente querida 
na Espanha, ambas filhas de São Paulo. 

É doloroso dizê-lo, mas o Rio, com todas as suas aparências 
de brilho, decepciona muitos artistas forasteiros. A assistência, 
por vezes, peca pelo número, denotando gosto artístico ainda 
não generalizado. 

O Instituto, pouco nos tem dado. Os exemplos são difíceis 
de citar.

– E quais foram as suas emoções ao contato da Alemanha 
no tocante á arte musical?

– A arte é um lado ideal da vida. Pareceria assim estivesse 
abalada a música na Alemanha, onde a preocupação econô-
mica ocupa, sem duvida, a atividade febril de particulares e do 
Estado. A crise, de há uns dois anos, atenuou-se. 

Conheci a Alemanha somente de após a guerra. Posso, 
pois, imaginar o que fosse o delírio artístico antes do ambiente 
da guerra e suas reações.137 

A música, no ex-império, merece o culto duma grande reli-
gião, na qual figuram como deuses Beethoven, Mozart. Wagner, 
Schumann e outros. 

Estive, de preferência, em Bremen, Berlim e Bayreuth. 
Alguns exemplos dizem de como está verdadeiramente popula-
rizado o conhecimento da música no grande país, onde é obri-
gatório o seu ensino. 

137 Refere-se à Primeira Guerra Mundial (1914-1918).



149

Passeava eu naturalmente em certa artéria de Berlim. 
Transitava um veículo cheio de móveis: nada mais vulgar. O 
que, porém, me atraiu a atenção foi o fato de um boleeiro abrir 
um piano e executar várias músicas e por sobre os móveis... 

Brasileiro do Norte, despido de egoísmo, dei trato familiar 
a um carteiro que me trazia a correspondência de minha pátria. 
Certa manhã, depois de entregar-me cartas e jornais, sentindo-
-se identificado, abriu o piano da sala e executou... músicas 
clássicas. 

Minha surpresa foi ainda maior quando, num modesto 
café-concerto, a que me levara a companhia duns alemães, eu 
executara trechos de Chopin. 

O ambiente de fumo, cerveja e cantilenas silenciou. E, ao 
terminar, me vi rodeado de todos aqueles homens do trabalho, 
ouvidos religiosamente atentos á musica.

– Que conceitos formou do sistema educativo da música 
na Alemanha? 

– Em Berlim, para principiar – existem diversos conserva-
tórios, todos auxiliados pelo governo. O conservatório oficial 
chama-se “Hochschule für Musik” (Escola Superior de Musica). 

Em Bayreuth existe, muito desenvolvida também, a edu-
cação musical. Ricardo Wagner fundou ali, com o auxilio do 
rei da Baviera, um teatro, segundo sua idealização. Todos os 
anos, realiza-se uma grande festa, por ocasião do natalício de 
seu passamento. A festa efetua-se entre os meses de junho, julho 
e agosto, e consta exclusivamente de operas wagnerianas. 

O teatro, ao contrário do que se possa imaginar, é pequeno: 
sua lotação não excede de 500 pessoas. Tive a dita inesquecí-
vel de assistir a uma dessas brilhantes temporadas, deliciando-
-me com a audição de “Parsifal”, “Meister Singer” e “O anel de 
Niebelungen.” 

A orquestra, composta dos professores de música mais 
notáveis da Alemanha e da Áustria, se coloca de modo a não 
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serem vistos os executantes. Conservam-se no recinto os cande-
labros tradicionais de 1830, iluminados a eletricidade. As ópe-
ras somente se iniciam depois de se extinguir a última lâmpada, 
ficando o ambiente completamente escuro. 

Não se batem palmas, em homenagem à significação da 
data, presente sempre o filho do saudoso Wagner.

Waldemar de Almeida pôs termos nesta altura ao interes-
sante depoimento de sua alma enlevada de artista.138

Lucano. 

138 Lucano (Pseudônimo não identificado). “Waldemar de Almeida – a arte atra-
vés de seu temperamento”. A República, 10 de março de 1926.
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1926. Assim como ocorreu na Alemanha, Waldemar não se 
matriculou em nenhuma escola oficial de Paris, realizando 

seus estudos com professores particulares. Ao que tudo indica, 
o único professor com quem estudou em Paris foi o pianista 
polonês Vlado Perlemutter que, segundo o próprio Waldemar 
em entrevista ao jornal A República, a 16 de outubro de 1929, 
adiante comentada, pertencia à escola musical de Alfred Cortot, 
onde dá-se mais importância à velocidade, à agilidade, à ginás-
tica pianística, à acrobacia de Liszt, que pensou ser possível tirar 
do piano os efeitos de uma grande orquestra. 

Waldemar estava com 22 anos; curiosamente tinham os 
dois, professor e aluno, a mesma idade.139

Em um dia cinzento e chuvoso, Waldemar tomou um táxi 
e tomou o rumo da Rua Rochechouart, em busca da Casa Pleyel, 
tradicional fabricante de pianos da cidade.140 A tradicional 
empresa era, também, ponto de encontro de pianistas notáveis 
que viveram em Paris. O ambiente pleno de história e lembran-
ças profundas devem certamente ter tocado fundo a sensibilidade 
do jovem visitante. Ali haviam estado, entre tantos outros, Liszt, 
Busoni, Paderewsky e o próprio Chopin. Dos incontáveis pianos 

139 Vlado Perlemuter. Kovno, Russia, (atualmente Kaunas, Lituânia), 26/05/1904 
– Paris, 4/09/2002.

140 As instalações da Salle Pleyel visitadas por Waldemar eram as mais antigas 
do estabelecimento e ali se fabricavam pianos desde 1807. O novo edifício situa-
do na Rua du Faubourg Saint-Honoré foi inaugurado em 1927.
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em exposição destacava-se um deles, em particular: nele havia 
tocado o próprio Chopin. Waldemar relata: 

Neste piano em que tive a incomparável fortuna de dedilhar o 
noturno em dó sustenido menor, foi o em que o Ariel dos pianis-
tas, na saudosa noite de 20 de fevereiro de 1848, num dos salões 
Pleyel, artisticamente ornamentado com flores naturais em toda 
a extensão das escadarias, tocou o seu último recital em Paris. 

Vivi muito ali perto daquele instrumento. Ouvi de suas miríades 
de moléculas, os derradeiros ecos longínquos, somente aperce-
bidos pela alma dos últimos acordes que tão sublimemente lhe 
extraiu o romântico apaixonado de Sand.141

Outra visita que certamente tocou a sensibilidade de 
Waldemar foi a que fez a convite do pianista João de Souza 
Lima à Ópera de Paris, quando assistiu a um espetáculo de balé. 
Descreve com detalhes o magnífico edifício e os lances do espe-
táculo. Terminada a encenação, descreve o ambiente da grande 
cidade em pleno auge de seu esplendor: Era o tropel nervoso dos 
“boulevards”, os taxis, os bonds, os omnibus, os carros, que num 
eco uníssono e infernal, caminhavam e rodavam. [...] Assim pas-
sou uma das minhas melhores noites estrangeiras.142

Igualmente emocionante foi visita que fez à Catedral de 
Notre Dame, na ocasião em companhia do colega pianista nata-
lense Maurilo Lira. Waldemar relata detalhes, desde a chegada 
via metrô ao local de encontro com o conterrâneo aos detalhes da 
arquitetura e ornamentação da grande igreja. Não poderia esque-
cer de comentar a parte musical da solenidade que presenciou: 

O ritmo monótono e pouco comum do cantochão, cantado por 
dezenas de prelados, o belo coro composto por mais de quarenta 

141 O Diário de Natal publicou uma série de crônicas de Waldemar de Almeida 
com o título de “Cartas de Paris”. A presente tem como subtítulo “O piano de 
Chopin”, está datada de 20 de julho de 1926 e foi publicada a 25 do mesmo mês. 

142 ALMEIDA, Waldemar. Cartas de Paris: “Uma noite na ópera”, datada de 5 de 
julho de 1926 e publicada no Diário de Natal, a 15 de agosto de 1926.
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vozes infantis, o som do grande órgão de 6 000 lustres, 110 regis-
tros 5 teclados, manejados pelo conhecido compositor e repu-
tado organista cego Louis Vierne, formavam o mais lindo, o 
mais maravilhoso espetáculo sacro que o espírito humano possa 
conceber.

De repente, o candieiro central ficou brilhando e depois de um 
silêncio profundamente emocionante, o órgão fez jorrar de suas 
entranhas colossais uma cantata de Sebastião Bach, de uma 
beleza harmônica celestial, nos convidando assim a purificar 
todos os nossos pensamentos, todo o nosso espírito escandalo-
samente sujos pela poeira insuportável da época.143

Depois de oito meses sem notícias nos jornais, chegava 
Waldemar de Paris no dia 9 de janeiro de 1927, devendo demorar 
alguns meses em visita à família. Não há informações sobre reci-
tais ou participação em eventos musicais. A 20 de fevereiro, A 
República publicou uma notícia curiosa: o pianista havia viajado 
no dia 18 para o Rio de Janeiro: O brilhante musicista, que ali vai 
fixar residência, gentilmente nos enviou suas despedidas. 

Enquanto isso, em Natal, o jornal Diário de Natal, em edi-
ção de 25 de maio de 1927 reproduzia, com o título “O momento 
artístico na Europa”, matéria publicada a 1º daquele mês no O 
Jornal, do Rio de Janeiro. Trata-se de uma longa entrevista com 
Waldemar de Almeida, nela incluindo um seu retrato. 

Informava que o entrevistado acabava de regressar da 
Europa, mencionando seus estudos no Rio de Janeiro e depois 
na Alemanha e França. Em seguida refere-se a um estudo sobre o 
musicista publicado em Paris por B. Wallie. Um trecho daquele 
escrito diz: Vim conhecê-lo em Paris, perdido num terceiro andar 
desse dédalo de ruas e becos que é Montmartre. A modéstia do 
seu quarto casa-se harmoniosamente com a simplicidade de sua 
alma de artista. 

143 ALMEIDA, Waldemar. Cartas de Paris: “Notre-Dame”, datada de 20 de julho 
de 1926 e publicada no Diário de Natal, a 29 de agosto de 1926.
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Destacando a experiência obtida na Europa, foi pedido 
que falasse de suas impressões: Ele, modesto, de uma modés-
tia excessiva, com aquele seu sorriso de criança tímida, tentou 
escusar-se. A respeito da Alemanha, disse: Durante os dois anos 
vividos na terra de Beethoven, eu vi o que é fazer verdadeira-
mente arte. Comentou que, mesmo durante os anos de crise eco-
nômica de 1923 e 1924, o povo alemão não abandonou o cultivo 
e o amor à música. Quantas vezes vi, nos intervalos de um con-
certo, de uma ópera, tirarem os alemães de suas bolsas “san-
dwichs” para satisfazerem a exigência do corpo! Refere-se à sua 
visita à cidade de Richard Wagner, aqui já comentada: Na minha 
visita às festas wagnerianas, em Bayreuth, em que tive a honra de 
ser recebido por Siegfried Wagner, na formosa Villa Wahnfried, 
foi que ainda mais acentuada vi a tendência alemã para o que 
diz respeito às belas coisas. Na cidade onde Wagner construiu o 
seu teatro, e onde construíram o seu túmulo, não vi uma só casa 
que não tivesse na sua sala, como nós temos o Coração de Jesus 
entronizado, a fotografia do criador do “Parsifal”, a lança e o 
santo Graal. Comentou a tendência conservadora do alemão que, 
mesmo em meio a tantas tendências modernas continua sendo o 
discípulo de Mozart, de Bach, de Wagner. 

Comparando as capitais alemã e francesa, destaca a moder-
nidade de Paris e sua abertura para as novidades musicais: Até 
nós tivemos o prazer de ver por lá o representante máximo da 
música moderna brasileira H. Villa Lobos, cujo nome, para orgu-
lho nosso, vemos sempre nos programas de concertos de piano. 
As músicas dele estão na moda em Paris. Relatou que, certa vez, 
em um concerto de canções e danças sul-americanas na Salle 
Gaveau tive a satisfação de ver figurarem no programa composi-
ções do meu amigo e ex-professor Luciano Gallet. 

Uma referência especial é feita aos músicos brasileiros 
que, na ocasião, estudavam em Paris. Destaca especialmente os 
pianistas Walter Burle Marx e João de Souza Lima, e o violinista 
Raul Laranjeira,  já referidos neste trabalho. Termina a entrevista 
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com uma menção especial a um seu conterrâneo: Deixei, estu-
dando com a maior das forças de vontade, meu amigo Maurilo 
Lyra, para quem, segundo a sua persistência tenaz e o seu tempe-
ramento nervoso de filósofo insatisfeito, antevejo um belo futuro. 

Depois dessa viagem para São Paulo, segue-se uma fase 
com poucas informações, mas é certamente o período comentado 
por Gumercindo Saraiva na já crônica citada: Depois de sua per-
manência em Berlim e França, o nosso ilustre mestre de piano 
deseja realizar uma visita ao Brasil, tendo escolhido para isso 
São Paulo, onde chegou a fundar um pequeno curso de piano. 

É nesse momento que se pode certamente retornar à sua 
autobiografia, em que diz:

Muitos anos depois, estando morando em São Paulo, insisto para 
que o irmão migre para o Estado bandeirante. Nesse tempo, tra-
balhava no Laboratório Ayran, de propriedade do meu grande 
amigo Manoel de Paiva Ramos, que botou à minha disposição 
dois quartos na sua policlínica do Bras, à Rua (Avenida) Rangel 
Pestana.

Periódico natalense relata um episódio da vida do pianista 
em São Paulo: Waldemar tomou parte em uma audição realizada 
em homenagem a um padre, vigário da freguesia de São João 
Batista do Brás, realizada no Salão Londres, na Avenida Celso 
Garcia. Executando composições de Chopin e Rachmaninoff, 
Waldemar de Almeida recebeu calorosos aplausos da numerosa 
e seleta assistência que exigiu fosse bisada a composição de 
Chopin – Valsa em mi menor. Atendeu tocando um prelúdio do 
mesmo autor.144

Na ocasião, reaparece Audífax Azevedo, um personagem 
que, mesmo não sendo músico, iria exercer notável influência 
na vida de Waldemar de Almeida. O brasileiro que conhecera no 

144 “Artes e artistas”, no Diário de Natal,  4 de dezembro de 1927.
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primeiro ano em Paris vinha lhe oferecer uma oportunidade real-
mente imperdível: é o mesmo Gumercindo Saraiva que relata: 

Estando em São Paulo, Waldemar de Almeida é chamado pelo 
seu grande amigo o milionário Audifax de Azevedo para voltar 
a Paris e estudar por sua conta, o que se recusou terminante-
mente aceitar o convite. Audifax de Azevedo145 porém não desa-
nima de ter perto de si o seu velho amigo de infância e chega 
a escrever-lhe dizendo ter conseguido um emprego de dois mil 
francos mensais para trabalhar num escritório comercial que 
fundara. Diante da insistência, resolve embarcar com destino 
a Paris, e lá chegando ficou surpreendido com a notícia de que 
não há nenhum emprego e sim um belo apartamento, provido 
de dois pianos e um professor contratado para dar-lhe lições [...] 

Com a perspectiva de um emprego para pagar seus estudos, 
voltou Waldemar a Paris. Não foi possível identificar a data desse 
segundo retorno. Chegando à cidade, dirigiu-se ao endereço do 
velho amigo, deparando-se com uma grande mansão. Atendido 
por um mordomo muito formal, foi-lhe pedida uma identificação. 
Na falta de um cartão de visitas foi informado que, por essa razão, 
o Sr. Audifax não o receberia. Waldemar teve, então, a ideia de, 
esvaziando um maço de cigarros, escrever um bilhete ao amigo. 
Desfeito o impasse, foi admitido ao interior da luxuosa mansão e 
recebido fraternalmente pelo amigo milionário, que se transfor-
mara em um generoso mecenas e estava mesmo disposto a finan-
ciar todas as suas despesas em Paris.146

Depois dessa informação, há um espaço de um ano sem 
notícias. Waldemar retorna ao noticiário dos jornais de Natal a 25 
de agosto de 1929, quando chega à sua cidade em gozo de férias. E 
logo circulam notícias de seu próximo concerto. Não mais retor-
naria à Europa; estava chegando para ficar. 

145 Audifax de Azevedo não foi amigo de infância de Waldemar de Almeida.

146 Informação de Clovis de Almeida e Waldemar de Almeida Junior, filhos do 
pianista.



Chegando para ficar

Uma longa crônica em A República assinada por Nunes 
Pereira traz algumas notícias da atualidade e dos proje-

tos do jovem musicista. São importantes informações biográficas 
sobre o seu período na Europa e, mais ainda, elementos para a 
compreensão de seu pensamento musical. Observe-se que os pro-
jetos musicais que assume estão todos vinculados à sua cidade e 
ao Brasil.

O cronista inicia informando que havia conversado com 
Waldemar de Almeida, vindo de Paris, para onde o arrastaram 
todas as forças de sua Arte, a um apelo magnânimo de Audifax 
de Azevedo. Sabe-se que esse brasileiro, residente em Paris, agira 
como mecenas de artistas brasileiros naquela cidade, entre eles o 
também potiguar pianista Maurilo Lira. Mais tarde, seria home-
nageado com a aposição de seu nome em uma sala do Instituto de 
Música do Rio Grande do Norte.

Em seguida, comenta um projeto de Waldemar de realizar 
uma turnê pelos Estados do Norte, a começar pelo Ceará. 

Um dos assuntos da conversa, que o cronista identifica 
como uma obsessão, foi o interesse do musicista pela educação 
musical em sua terra: Waldemar de Almeida se referiu à neces-
sidade de entregarmos, quanto antes, com o mesmo empenho, à 
geração brasileira, a cartilha musical e a cartilha do A. B. C. O 
foco do pianista enquadra as autoridades locais como detentoras 
de grande responsabilidade: Os nossos dirigentes, dizia ele, devem 
ter sempre diante dos olhos o exemplo dos povos mais cultos do 
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universo, interessados cada vez mais pela intensificação do estudo 
e pela difusão da boa música, preparando grandes artistas, trans-
formando casas de diversões superficiais em salões de concertos. 

Referiu-se à Prefeitura de Paris que, recentemente, havia 
elevado consideravelmente a subvenção anual concedida à Ópera. 
Comenta que no Brasil os poderes públicos cuidam patriotica-
mente de abrir escolas, de fazer reformas de ensino. Esquecem-se, 
entretanto, da criação de Conservatórios, de salas de concertos. 
Menciona Villa-Lobos, que não havia recebido a atenção do 
governo brasileiro e foi apoiado por particulares. Criticou, ainda, 
a desatenção para com a ópera no Brasil:

Envergonho-me de saber que, no momento em que tanto se fala em 
ópera russa e até mesmo na ópera jazzbandística levada a Paris 
pelo prestígio do dólar, só o Brasil se tenha negado a auxiliar ao 
menos a montagem das óperas que firmarão a capacidade cria-
dora do músico nacional, abeberado na opulência do nosso fol-
clore, à maneira de Wagner com o Parsifal e a mitologia germânica. 

Sobre o próximo concerto a realizar em Natal, responde 
ao repórter: 

Você me pergunta o que me leva a dar este concerto aqui. Saiba 
que o faço menos com interesse de lucros custosos do que com 
o desejo de comunicar ao público de Natal um pouco do que 
apreendi na Alemanha e na França.

E justifica mais: 

Ao regressar da Alemanha alguns bons anos atrás, dei um 
concerto no Teatro Carlos Gomes, graça à acolhida do espírito 
democrático do ex-presidente147 José Augusto e outras pessoas 
influentes. O público de Natal só conhece os resultados dos 
meus estudos na Alemanha... Eu agora vim da França, onde fiz 
estudos que diferem bastante dos da Alemanha.

147 Pela nova Constituição do Estado de Rio Grande do Norte, datada de 24 de 
agosto de 1926, o posto de Governador passou a se intitular Presidente do Estado.
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Em seguida, Waldemar revela detalhes do relacionamento 
com seu professor alemão: 

O fato de eu ter estudado em Berlim, com Rudolph Hauschild 
– um grande pianista, aluno de Piters, que resolveu ser meu 
professor depois de ouvir-me numa fuga de Bach, – permitiu 
que eu me identificasse com o sistema da escola pianística fun-
dada em Londres pelo prof. Mathey. Uma das principais ques-
tões lá é ensinar ao aluno o segredo de conseguir tirar do piano 
o máximo de sonoridade, amplidão do som, sem esforço físico 
nenhum – tocar com relaxamento dos músculos, sem predomí-
nio dos flexores; tocar na corda bamba, sem tétano, como diria 
um fisiologista. Para a escola pianística alemã, primo: sonori-
dade; dopo: agilidade. 

Continua suas considerações, agora comentando o que 
aprendeu na França: 

Em Paris, segundo tive ocasião de verificar, pelas constantes 
reuniões musicais em que figuravam grandes apaixonados do 
teclado, como Perlemutter, da escola do notável Alfred Cortot, 
dá-se mais importância à velocidade, à agilidade, à ginástica 
pianística, à acrobacia de Liszt, que pensou ser possível tirar do 
piano os efeitos de uma grande orquestra. 

Considerando que o próximo recital de Waldemar de 
Almeida deverá ser a demonstração dessas influências, o entrevis-
tador convida o pianista a um brinde, ao que responde Waldemar: 
[...] bebemos à saúde do Brasil de 1970, como fez Souza Lima,148 
crendo que até lá teremos conseguido conciliar a grande reserva 
de sentimento artístico que possuímos com a grande indiferença 
que também temos pelas coisas de Arte.149

148 João de SOUZA LIMA (São Paulo, 21/03/1898 – SP, 28/11/1982). Pianista 
contemporâneo de Waldemar de Almeida em Paris, onde residiu e estudou nos 
1919 a 1930. Realizou recitais em vários países. Tocou em Natal, no Teatro Carlos 
Gomes (1934), sendo hóspede de Waldemar de Almeida. 

149 PEREIRA, Nunes. “Waldemar de Almeida”, em A República, 16 de outubro 
de 1929.
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 A fase futura que Waldemar de Almeida visualizou no ano 
de 1970 como portador de renovação nos conceitos e procedimen-
tos da cultura artística teve efetivamente traços proféticos em sua 
cidade, pois em 1962 entraria em funcionamento a Escola de Música 
da URFN, sendo ele o seu primeiro diretor até aposentar-se em 1967. 
É possível que tenha visto alguma evolução no tratamento que os 
poderes públicos devem à arte, conforme sonhava em 1929.

Seu recital se realizou no dia 19 de outubro, no Salão 
Róseo150 do Palácio do Governo. Esteve presente o Presidente do 
Estado Juvenal Lamartine151 e sua família, a quem era dedicado o 
recital. Foi o seguinte o programa apresentado:

1ª parte

F. Chopin: 

“Prelúdio” n. 7 

“Prelúdio” n. 22 

“Valsa” opus 64 n. 2 

“Valsa” opus póstumo, 

“Noturno” (sem indicações) 

“Noturno” opus 15 n. 2, 

“Estudo” opus 10 n. 12,

“Scherzo” opus 20;

A. Borodin: “Au Couvent”, andante religioso

Alberto Nepomuceno: “Noturno”

2ª parte:

Ole Olsen: “Papillons” opus 50, n. 5 

I. Albeniz: “Cadiz”

S. Rachmaninof: “Prelúdio” opus 3 n. 2

F. Liszt: “S Francisco de Paula caminhando sobre as ondas”

150 O Salão Róseo localiza-se no primeiro andar do antigo Palácio do Governo, 
atual Palácio da Cultura; era, com o Teatro Carlos Gomes, a segunda opção para 
eventos culturais na cidade, até preferível por ser menor e proporcionar um am-
biente mais intimista.

151 Juvenal Lamartine de Faria governou o Rio Grande do Norte entre 1928 e 
1930. Teve seu mandato interrompido pela “Revolução de 1930”.
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Ao fim da primeira parte, a Senhorita Odila Garcia entre-
gou ao pianista um ramalhete de flores naturais.

A crônica de Nunes Pereira152 “Dois gestos esquecidos”, 
publicada em A República, é mais um louvor a Juvenal Lamartine, 
patrocinador do recital: 

O presidente (do Estado) Lamartine, saibam quanto o igno-
ram, acorrendo a um apelo, não se limitou somente a receber a 
homenagem do Maestro: patrocinou-lhe a festa como um mece-
nas. [...] em seu nome e em nome de Dona Silvina Lamartine 
(esposa), convidou o que há de mais ilustre, de mais culto, de 
mais gracioso, de mais representativo na sociedade de Natal, 
para uma noite de arte.

Ainda a 22 de outubro o mesmo jornal publicou uma 
crônica de Oscar Wanderley sob o título “Cultura artística”, que 
aborda aspectos gerais da arte e nada comenta sobre o conteúdo 
musical do recital. 

O jovem escritor Luís da Câmara Cascudo, que crescia 
em prestígio pelos livros que escrevera, vinha publicando em 
A República uma série de crônicas com o título “Musicalerias”, 
abordando assuntos musicais. Na 5ª crônica publicada focaliza o 
recital de Waldemar de Almeida e expressa a impressão que teve 
do musicista:

O Sr. WA deu-me a impressão de um ótimo temperamento musi-
cal. Estudo impessoal, correto, bem educado, consciencioso, 
límpido. Estuda, toca bem, expressa bem. Não que seja ele uma 
linha medíocre de repetição mecânica do pentagrama. Ainda 
está no tempo em que é dado ter nervoso no início da audição. O 
seu programa, sem modernos que “aterrariam o meio”, foi uma 
escolha inteligente e sensata. O Sr. WA pode ser tido como uma 
expressão inteligente, que se bastará. 153

152 A República, 22 de outubro de 1929.

153 CASCUDO, Luís da Câmara. “Musicalerias”. A República, 23 de outubro de 
1929.
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Esse foi o primeiro dos escritos em que Câmara Cascudo se 
dirige diretamente ao jovem pianista e comenta o seu desempe-
nho. Uma grande amizade se iniciava, com a marca da colabora-
ção mútua alicerçada por uma forte comunicação e coincidência 
de pensamento e projetos. Iniciavam, os dois, brilhantes carrei-
ras em campos que, embora diferentes, muito apresentavam em 
comum. Registre-se, especialmente, a previsão otimista feita por 
Cascudo: Não escondo a segura confiança que tenho em seu nome 
e no seu futuro.

A 9 de novembro dava-se a tão esperada estreia do Centro 
Musical Feminino, dirigido pelo professor Thomaz Babini. Da 
audição, realizada no Salão Róseo do Palácio do Governo, parti-
ciparam alunas do “Curso Waldemar de Almeida” que já se orga-
nizava, entre elas Dolores Monte, Lélia Petrovich e Odila Garcia, 
já em plena atividade.

AUDIFAX Gonçalves DE AZEVEDO, amigo de Waldemar 
de Almeida nasceu em Olinda, PE, a 20 de maio de 1905. 
Conheceram-se em Paris. Possuidor de vastos recursos econômi-
cos, casara-se em 1925 com a pernambucana Maria de Lourdes 
Fernandes Ribeiro Gonçalves de Azevedo e residia em uma 
mansão, em Paris. Segundo já foi comentado financiou, por 
algum tempo, as despesas pessoais de Waldemar em Paris. Seu 
protegido o homenageou pondo o seu nome em uma das salas 
do Instituto de Música, como adiante se verá. Retornando ao 
Brasil foi residir no Rio de Janeiro, onde realizava obras de cari-
dade, fornecendo medicamentos nas favelas da cidade, ali fale-
cendo a 19 de maio de 1953. Deixou dois filhos, ambos nascidos 
em Paris: Annette, residente em Conservatória, Rio de Janeiro e 
Audifax de Azevedo Filho, recentemente falecido. 



1930: Audições musicais 
mensais agitam a cidade

Desde o seu retorno a 25 de agosto de 1929 que os objeti-
vos de Waldemar de Almeida devem ter se centralizado 

no planejamento de suas futuras atividades em Natal. O mundo 
civilizado, principalmente os Estados Unidos, vinha sofrendo 
problemas econômicos que se agravavam continuamente. A 24 
de outubro de 1929 dava-se a quebra da Bolsa de Valores de Nova 
Iorque e com ela uma cascata de prejuízos econômicos inicia-
vam a “Grande Depressão”, que se estendeu por toda a década de 
1930. Tais fatos tiveram imediata repercussão na Europa, prejudi-
cando a economia das grandes nações.

O Brasil também sofreu os reflexos da grande crise. No 
campo político muitas alterações haveriam de se verificar, culmi-
nando com o eclodir, a 3 de outubro, da “Revolução de 1930”, e 
com a ascensão de Getúlio Vargas como Presidente da República 
instalando, a 3 de novembro, um governo ditatorial que se esten-
deria até o ano de 1945, ficando conhecido como a “Era Vargas”. 

Pode-se bem imaginar que as incertezas da vida europeia 
tenham contribuído para o adiamento da volta de Waldemar a 
seus estudos em Paris. Um detalhe, entretanto, afasta tais fatos 
como causa única da decisão do pianista de se tornar professor em 
Natal: o “Curso Waldemar de Almeida” foi fundado a 29 de agosto 
de 1929, havendo ele chegado de Paris a 25 – quatro dias antes. 
Tal notícia não foi vinculada nos jornais da cidade e somente 
pode ser encontrada no primeiro número da revista Som,154 por 

154 Som, n. 1, 11 de julho de 1936. 
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ele fundada, não podendo, então, haver dúvidas a respeito. Os 
professores de piano, até então, eram pessoas carentes de uma 
experiência maior e de vivência em ambientes mais adiantados. 
O Estado nunca tivera um curso de piano estável e sistemático. 
Faltara, até o momento, alguém detentor de indiscutível compe-
tência e merecedor da confiança geral. Por mais dedicados que 
fossem os velhos professores, faltavam-lhes essas condições que 
todos viam encarnadas no jovem Waldemar de Almeida.

É muito provável que, enquanto repousava durante seus 
períodos de férias na vida lenta da velha Natal, certamente recebia 
apelos dos musicistas e pais de estudantes de piano para que divi-
disse com eles os conhecimentos que obtivera na Europa, abrindo 
um curso de piano na cidade. Sobre isso há a considerar a sua 
afirmação no texto de uma carta datada de 28 de janeiro, ao cro-
nista Danilo: Quando cheguei em Natal e um grupo de senhoras 
da sociedade pediu-me para ficar algum tempo lecionando piano 
[...]155 Não há por que não considerar a importância desse apelo na 
decisão do pianista. Gumercindo Saraiva acrescenta ao conheci-
mento do fato os nomes (de algumas?) das pessoas que o estimu-
laram: [...] é procurado pelas exmas. senhoras d. Branca Pedroza, 
Anna Cicco, Rosinha Galvão e d. Cipora Palatnik para fundar 
um curso de piano. Ali nasceu, sob os auspícios dessas damas da 
sociedade natalense o Curso Waldemar de Almeida [...]. 156

Assim, com um pouco mais que cinco meses de sua che-
gada, o pianista apresentava à cidade a primeira audição do 
“Curso Waldemar de Almeida”, a 13 de fevereiro de 1930, no 
Aero Clube. Tocaram obras Chopin, Grieg e Beethoven os alu-
nos Branca Pedroza, Fernando e Elza Pedroza (filhos de Branca 
Pedroza), Anadyl Roseli, Yolanda Galvão, Zilda Ferreira, Dulce 

155 Carta de Waldemar de Almeida datada de 28 de janeiro ao cronista Danilo, 
publicada em sua coluna “Sociaes”, com o título “Alguma coisa sobre música”. 
A República, 31 de janeiro de 1936.

156 SARAIVA, Gumercindo. “Waldemar de Almeida e a música no Rio Grande 
do Norte”, artigo já citado antes. 
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Cicco. Terminou com Waldemar de Almeida tocando uma sua 
composição.157 

Aero Clube do Rio Grande do Norte. Foto Jaeci.

É possível imaginar-se a repercussão causada nos meios 
musicais da cidade, principalmente ao se considerar a realização 
da segunda audição, com um pouco de um mês após a anterior. 
Essa audição teve lugar a 17 de março, no Aero Club, e dessa 
vez é possível, conhecendo-se o programa, avaliar o nível dos 
executantes.158 

Anadyl Roselli: F. Chopin, “Mazurca” opus 67 n. 2, em sol menor 

Maria da Glória de Vasconcelos Sigaud: 159 F. Chopin, “Prelúdio”160

157 O jornal A República não publicou o programa apresentado. 

158 A segunda audição de alunos do “Curso Waldemar de Almeida” ensejou o 
início, 20 de março de 1930, da publicação em A República, da coluna “De arte”, 
crítica musical assinada por Eutichyano Reis.

159 Seu nome será abreviado para Glória Sigaud, como se encontra nos 
noticiários.

160 Frequentemente os jornais divulgam informações incompletas dos títulos das 
músicas executadas, faltando indicar o tom, o opus e o número, principalmente 
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Fernando Pedroza Filho: E. Grieg, “Marcha fúnebre”, do Peer 
Gynt

Zilda Ferreira: A. Borodin, “Intermezzo” e F. Chopin, “Mazurca” 
opus 68 n. 3

Yolanda Galvão: F. Mendelssohn, “Adágio” e F. Schubert, 
“Momento  musical”

Dulce Wanderley: F. Chopin, “Prelúdio” n. 4 

Cipora Palatnik: F. Chopin, “Mazurca” opus 68 n. 2 e “Prelúdio” 
n. 15

Dulce Cicco: S. Rachmaninoff, “Prelúdio em sol menor”

Programa da segunda audição de alunos do Curso Waldemar de Almeida.

Interessante observar que as audições do “Curso Waldemar 
de Almeida” haveriam de se verificar, em geral, nos salões do 
Aero Clube e só excepcionalmente em outros ambientes. A solene 
sessão inaugural do Aero Club do Rio Grande do Norte teve lugar 

quando são obras de Chopin. Referências completas serão fornecidas desde que 
possível.
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no Teatro Carlos Gomes a 17 de fevereiro de 1928, e a inaugura-
ção propriamente a 29 de dezembro daquele ano, dessa vez em 
suas próprias instalações. A nova entidade apresentava boas con-
dições para esses eventos, malgrado a “longa distância” em que 
se encontrava em relação ao centro da cidade, servida por uma 
linha de bondes e ônibus que percorriam a Avenida Hermes da 
Fonseca, pouco habitada e sem pavimentação.

Esteve em visita a Natal para ministrar conferências a 
escritora Maria Eugênia Celso161, divulgadora do movimento 
feminista que se desenvolvia no país e que, no Rio Grande do 
Norte, vinha obtendo grande êxito com o apoio dos Governadores 
José Augusto e Juvenal Lamartine. Em Natal visitou instituições 
públicas e apresentou uma conferência no salão nobre do Palácio 
da Presidência, sob o título “O ecletismo”. Foi-lhe até proporcio-
nado um voo panorâmico sobre a cidade a bordo de um avião do 
Aero Clube.

O “Curso Waldemar de Almeida” apresentou, em home-
nagem à visitante, a terceira audição de seus alunos, no dia 21 de 
abril de 1930, realizada no Aero Clube, quando foram executadas:

Anadyl Roselli: F. Chopin, “Mazurca” opus 33, em sol sustenido 
menor

Zilda Ferreira: A. Borodin, “Intermezzo”, I. Albeniz, “Prelúdio” 
(“Astúrias”?) e F. Chopin, “Mazurca”  

Dulce Wanderley: F.Chopin, “Prelúdio”, 

Cipora Palatnik: F. Chopin, “Prelúdio”, F. Chopin, “Mazurca” 
opus 68, n. 2 e L. Beethoven, “Sonata”

Dulce Cicco: Obra não indicada162

161 MARIA EUGÊNIA CELSO Carneiro de Mendonça (1886-1963). Poetisa, fun-
cionária do Ministério da Educação, personagem destacada no movimento femi-
nista que se desenvolvia no país. 

162 A crônica “Vida Social”, de Danilo, única matéria a relacionar as músicas 
tocadas, nada informa sobre esta música. 
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A pedido da escritora homenageada, referendado pelos 
aplausos do auditório, o professor Waldemar de Almeida execu-
tou um “Noturno”, do compositor cearense Alberto Nepomuceno. 

A 25 do mesmo mês de abril, Eutichiano Reis, em sua 
coluna “De arte”, comenta outro recital, por ele indicado como 
“terceira audição” quando, na verdade, foi a quarta audição, em 
que indica como sendo uma homenagem a Maria Eugênia Celso, 
que foi encerrado da mesma maneira do programa anterior: com 
Waldemar de Almeida executando o “Noturno”, de Alberto 
Nepomuceno, a pedido da homenageada. Pode-se concluir que 
houve um engano de um dos dois cronistas. Apresentam-se aqui 
as duas versões, com essa ressalva.

Segundo essa fonte, o programa foi o seguinte:

Glória Sigaud: T. Kulack, Dois andantes e F. Chopin, Dois 
prelúdios 

Anadyl Roselli: F. Mendelsshon, “Chanson sans paroles” e F. 
Chopin, Duas mazurcas

Zilda Ferreira: A. Borodine “Minuete”, Albeniz, (Não indicado) 
e F. Chopin, “Mazurca” opus 66, n. 4 

Dulce Wanderley: F. Chopin, “Prelúdio” em fá sustenido menor 

Cipora Palatnik: F. Chopin, “Prelúdio” e F. Chopin, “Mazurca” 
opus 68, n. 2 

Dulce Cicco: F. Chopin, “Mazurca”, F. Chopin, “Polonaise”, 
L.Beethoven: “Sonata” ao Luar, primeiro tempo e L.Beethoven: 
“Sonata” opus 10 n° 1 primeiro tempo

Waldemar de Almeida: Alberto Nepomuceno: “Noturno”, a 
pedido de Maria Eugênia Celso 

Sobre a participação de Waldemar de Almeida, vê-se na crônica 
“De arte”: 

[...] Waldemar de Almeida esteve ao piano. E maravilho-nos 
com o Noturno de Alberto Nepomuceno. Bem raras vezes temos 
visto o nosso querido artista tão emocionado. E, quando soadas 
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as últimas notas num pianíssimo que foi um milagre naquele 
instrumento sem o pedal principal, quedamos fascinados, com 
saudades do canto que se acabara, do canto que é tão nosso. 
E até o momento de escrevermos estas notas, temos procurado 
minuciosamente, uma falha, um deslize, uma fraqueza durante 
a interpretação e nos sentimos felizes da inutilidade das nossas 
pesquisas. Porque Waldemar de Almeida esteve perfeito.163

No dia seguinte, 26 de abril, foi a vez de Luís da Câmara 
Cascudo referir-se ao recital em sua coluna “Musicalerias”. 
Referindo-se ao professor, descreve-o: [...] o sr, Waldemar de 
Almeida com sua mocidade vibrante, seu bom-humor sorridente 
e sua cabeleira de Sansão sem Dalila.

Em seguida aos comentários sobre as interpretações dos 
alunos, refere-se à participação do professor: 

Depois de muita palma o sr. Waldemar de Almeida condescen-
deu em vir ao piano. E ficamos quites com o tempo em que se 
fez rogar. O Noturno de Nepomuceno nunca teve melhor, fiel e 
comovido intérprete. Alguns minutos de indizível emoção que 
só a música, vinda de mãos serenas e amorosas de arte, dá em 
momentos de evocação e de recolhimento.164 

A 1º de maio, Waldemar publicou, pelo jornal A República, 
o artigo “Chopena, Chopinsky ou Chopin?”, abordando detalhes
da vida de seu mestre favorito.165

Continuando seu projeto de apresentar uma audição de 
alunos por mês, o professor Waldemar de Almeida reuniu os afi-
cionados da música e a sociedade natalense para mais uma tarde 
festiva; a quarta audição teve lugar no Aero Clube, às 15h30 do 

163 REIS, Eutychiano. Coluna “De arte”, em A República, 25 de abril de 1930.

164 CASCUDO, Luís da Câmara. Coluna “Musicalerias”, em A República, 26 de 
abril de 1930.

165 O nome de batismo do grande pianista polonês era Fryderyk Franciszek 
Szopen. Nasceu em elazowa Wola, Polônia, a 1º de março de 1810, 
falecendo em Paris, a 17 de outubro de 1849.
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dia 15 de junho. O programa, bem mais longo que os anteriores, 
realizou-se em homenagem a Sra. Branca Pedroza,166 apresen-
tando dezessete de seus alunos que executaram as obras a seguir:

Glória Sigaud: J. S. Bach, “Invenção a duas vozes” n. 13 e R. 
Schumann, “Von fremden Ländern und Menschen Träumerei” 

Anadyl Roselli: F. Chopin “Mazurca” opus 68, n. 3 

Fernando Pedroza Filho: F. Chopin, “Mazurca” opus 33 n. 1 

Benigna Galvão Cunha: F. Chopin “Prelúdio” n. 7 e “Prelúdio” 
n. 20 

Yvete Cicco: F. Chopin “Mazurca” opus 64, n. 4 

Ivone Barbalho: F. Chopin, “Prelúdio” n. 4 e “Mazurca” opus 
67 n. 3 

Zuleide de Amorim Garcia: F. Chopin, “Prelúdio” n. 20

Yolanda Galvão: F. Mendelssohn, “Canção da Primavera” e C. W. 
Gluck, “Iphigenia in Aulis” (trecho da ópera?) 

Maria Dantas: F. Mendelssohn, “Adagio non tropo”, opus 30 n. 3 

Alba Garcia de Azevedo: T. Kullak, “Estudo em oitavas” n. 1 e F. 
Chopin,  “Mazurca” opus 57 n. 2 

Lélia Petrovich: T. Kullak, “Estudo em oitavas” n. 2 

Maria Augusta da Silva: Chopin, “Mazurca” opus 7, n. 3

Cipora Palatnik: F. Mendelssohn, “Barcarole Venetiene” opus 30 
n. 6 

Zilda Ferreira: E. Grieg, “La mort d’Ase” 

Dulce Wanderley: F. Chopin, “Prelúdio” n. 17 

Dulce Cicco: Heitor Villa Lobos, “Lenda do Caboclo”

Orianne167 de Almeida: F. Chopin, “Noturno” opus 37 n. 1

Essa quarta audição do “Curso Waldemar de Almeida” tor-
nou-se um dos maiores momentos de sua existência por marcar a 

166 Branca Piza Pedroza, aluna de Waldemar de Almeida, era esposa do em-
presário Fernando Gomes Pedroza, mãe do futuro prefeito e governador Sylvio 
Pedroza.

167 Passaria a usar o nome artístico Oriano apenas em 1942.
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estreia da sua mais importante revelação musical. Parece que, já 
prevendo o impacto que haveria de causar, escalou para encerrar 
o recital um garoto lourinho de 8 anos de idade. Havia estudan-
tes de idades muito diversas entre os seus alunos. A mais idosa 
parece ser Dulce Wanderley, com 33 anos. Seguiam-se Dulce 
Cicco, com 16 anos, Lélia Petrovich com 15, Glória Sigaud com 
10 anos. Orianne de Almeida ia completar 9 anos no dia 15 de 
julho seguinte. Não apenas as calças curtas e a aparência infantil 
haveriam de prender a atenção do auditório, mas principalmente 
a exatidão da execução e o sentimento na interpretação de uma 
peça como o “Noturno” opus 37 n. 1, de Chopin, tão carregada de 
emoções mais compatíveis com adultos. Tamanha foi a surpresa 
causada e os aplausos prolongados que provocou que levaram 
Waldemar de Almeida a lhe sugerir que tocasse outra música. 
Era o primeiro e com certeza o único bis exigido pelo público 
em todas as suas audições dos alunos. Orianne voltou ao piano 
e executou a “Fantasia” de Becucci, sobre motivos da ópera “O 
Guarani”, de Carlos Gomes.

Os cronistas da época publicaram sua impressão entusias-
mada. Danilo, em sua coluna “Crônica social” foi o primeiro a se 
manifestar:

Orianne de Almeida, garoto de 8 anos, fechou a quarta audi-
ção. Tocou um noturno dos mais difíceis de Chopin. E nesse tre-
cho do concerto o menor virtuose confirmou o que se esperava. 
Orianne ainda surpreendeu a assistência tocando a fantasia de 
O Guarani. De difícil execução, o lindo trecho teve o ritmo regu-
larmente desenvolvido pelo pequeno intérprete, que o fez de cor, 
revelando-se uma extraordinária vocação.168

168 Danilo, pseudônimo do cronista Aderbal de França (1895-1974), crônica pu-
blicada em A República, 17 de junho de 1930.
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Orianne de Almeida, quando iniciou sua carreira como recitalista. 

O jornalista Eutichyano Reis, advogado, violinista e por-
tador de respeitável cultura musical frequentava a residência de 
Waldemar de Almeida e ali se surpreendera quando viu Orianne 
receber de Waldemar a partitura do “Noturno” de Chopin e lê-la 
com desembaraço, à primeira vista. Surpresa maior haveria de 
sentir ao ouvir aquela obra, carregada de tantas dificuldades 
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interpretativas, ser corretamente executadas em público por uma 
criança daquela idade. Certamente sentira a presença de um pro-
dígio musical e lhe antevira um futuro brilhante. Assim se pro-
nunciou em sua coluna “De arte”:

Orianne de Almeida surpreendeu-nos. Ouvimo-lo há cerca de 
dois dias, e então jamais ouvira falar em Chopin. Assistimos 
uma das suas primeiras leituras do Noturno que iria tocar, 
quando ele realizou o que até então julgávamos impossível: ler 
facilmente e com absoluta clareza; esperávamos, então, que 
fizesse uma interpretação regular que, por se tratar de um garoto 
de oito anos fosse julgada boa. Mas o que Orianne fez na audi-
ção ultrapassou a todas as expectativas. Onde que uma criança 
que somente sente as alegrias infantis, que somente ama as 
correrias pelos jardins e os bombons, como Orianne, foi buscar 
aquela percepção tão perfeita do censo íntimo deste Noturno de 
Chopin que é uma obra tão profunda? Nuances claras, dedos 
claros, sábios, andamento seguro, pedalar atencioso e correto, 
ritmo uniforme, nada escapou a este menino prodigioso e tudo 
ele venceu com uma simplicidade extraordinária.

E, sem conter o entusiasmo: Foi este o maior sucesso dos 
tantos já alcançados por Waldemar de Almeida.169

Orianne Corrêa de Almeida era primo de Waldemar de 
Almeida. Filho de Raymundo de Almeida e Oneglia Corrêa de 
Almeida, havia nascido em Belém do Pará a 15 de julho de 1921. 
Era o segundo entre os quatro irmãos. Raymundo voltava a Natal 
pela primeira vez desde que se transferira para Belém. Irmão de 
Cussy de Almeida era, portanto, tio de Waldemar e primo legí-
timo do menino Orianne. Em Natal visava duas coisas: batizar os 
filhos Orianne e a mais nova, Ossi, e queria, ainda, tratar de um 

169 EUTICHYANO Garcia REIS (1909-1965), na coluna “De Arte”, A República, 
18 de junho de 1930.
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problema de saúde. Seu irmão Cussy seria o padrinho de Ossi, e 
Waldemar, de Orianne. 170 

Waldemar de Almeida, ainda solteiro, morava na casa dos 
pais Cussy e Corintha, o Sitio São Cristóvão, que tinha frente para 
a Avenida Deodoro e lateral para a Rua Potengi.171 Para a época, 
era um local muito distante do centro da cidade. Manifestava 
grande consideração para com seu tio e esposa, tanto que dera à 
sua primeira valsa, publicada em 1921, o título “Flor de Belém”. 
Foi para ele uma grata surpresa encontrar um primo legítimo e 
afilhado trazendo inatas as qualidades que ele julgava necessá-
rias de aprimoramento para a formação de um bom músico. O 
garoto paraense já trazia um bom conhecimento técnico de piano. 
Sua mãe também tocava piano e, com as primeiras professoras, 
já tocava os grossos volumes dos métodos de Felix le Coupey, 
Czerny e Hanon. Não faria isso, com tão pouca idade, se já não 
trouxesse as tendências e qualidades que fariam dele um “menino 
prodígio”. O “faro” artístico do professor havia captado tudo isso 
e a intuição de que encontrara um futuro grande artista decerto o 
impulsionou, conscientemente ou não. 

Raymundo e Oneglia voltaram com Ossi para Belém. 
Orianne ficou por mais algum tempo, a pedido de Waldemar, que 
se empolgara com sensibilidade musical do garoto. 

Assim, depois da prova inicial da primeira apresentação, 
Waldemar o assumiria como aluno que tinha o privilégio de resi-
dir na casa do professor. 

Para o menino abria-se um ambiente grandemente favo-
rável. Tinha à sua disposição, sempre que necessitasse, o melhor 
professor da cidade e, em sua casa, um piano modelo armário e 
outro, um soberbo Dörhner alemão, novinho, de cauda inteira.

170 Orianne e Ossi foram batizados a 20 de julho de 1930, na matriz de Nossa 
Senhora da Apresentação, celebrada pelo monsenhor José Alves Landim.

171 Avenida Deodoro: atualmente loja Spasso ambiente.
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Seu padrinho era realmente uma figura muito especial: 
sempre muito bem vestido, refletia os hábitos decerto adquiridos 
na sua temporada na Europa. Passava horas ao piano, tocando 
exercícios técnicos e estudando partituras. Sua vasta cabeleira 
lembrava os retratos dos grandes músicos. Todos os dias saía para 
dar aulas em seu Ford “de Bigodes” conversível, modelo popular-
mente conhecido na época por “baratinha”.

A permanência de Orianne em Natal passou de temporária 
a permanente. Com o falecimento de seu pai em Belém, a dia 11 
de fevereiro de 1931, tornou-se como que adotado pela família 
de Cussy de Almeida, com a vantagem de ser musicalmente tute-
lado por Waldemar, seu primo, padrinho e orientador de sua vida 
musical.172

A quinta audição do “Curso Waldemar de Almeida” se 
realizou um mês após a quarta e, como vinha sucedendo, nos 
salões do Aero Club. Apresentaram-se, a 27 de julho de 1930, os 
seguintes alunos: 

Fernando Pedroza Filho: R. Schumannn – “De pessoas e lugares 
distantes” 

Zilda Ferreira: E. Grieg: “A dansa de Ase”

Dulce Wanderley: F. Chopin, “Mazurca” opus 67 n. 2 e “Mazurca” 
opus 33 n. 1 

Maria Dantas: A. Borodine, “Intermezzo” 

Lélia Petrovich: J. S. Bach, “Invenção” a 2 vozes n. 14 e Chopin, 
Preludio n. 20

Maria Augusta da Silva: F. Chopin, “Preludio” n. 15

Yolanda Galvão: F. Chopin, “Noturno” op 37 n. 1 

Odila Garcia: F. Chopin, “Prelúdio” n. 17

Benigna Galvão da Cunha: F. Chopin, “Prelúdio” n. 3,

Yvonne Barbalho: L. Beethoven, “Sonata ao luar”, 1o tempo

172 Detalhes sobre Oriano de Almeida em GALVÃO, Claudio. O céu era o limite 
– uma biografia de Oriano de Almeida, 2010.



Alba Garcia de Azevedo: A. Borodin, “Au couvent”

Orianne de Almeida: J. S. Bach, “Invenção” a 2 vozes n. 13 e 
“Prelúdio” n. 21 

Dulce Cicco Chopin, “Estudo” opus 10 n. 3 e “Estudo” opus 25 
n. 2

Aproximando-se a data aniversária do seu professor, os 
alunos do “Curso Waldemar de Almeida” planejaram e levaram a 
efeito um recital em sua homenagem. Dessa vez, a sexta audição 
do curso se realizou no salão nobre do Palácio da Presidência, no 
dia 24 de agosto. Dela participaram: 

Glória Sigaud: C. Debussy, “O Pastorzinho”

Orianne de Almeida: F. Chopin, “Preludio” n. 4 e “Preludio” n. 7

Fernando Pedroza Filho: P. Tchaikovsky, “Chanson Triste” 

Zuleide Garcia: F. Chopin, “Mazurca” opus 67 n. 2

Maria Dantas: A. Borodin: “Intermezzo”, tempo de minueto e F. 
Chopin, “Preludio” n. 17

Zilda Ferreira: E. Grieg, “Dança de Anitra” 

Cipora Palatinik: E. Grieg, “Erotik” e F. Chopin, “Noturno” opus 
37 n. 1

Odila Garcia: F. Chopin, “Mazurca” opus 68 n. 2

Benigna Galvão Cunha: L. Beethoven, Adagio da “Sonata Ao 
Luar” 

Ivone Barbalho: A. Borodin, “Au couvent”, andante religioso

Dulce Cicco: F. Chopin, “Mazurca” opus 68 n. 3

Na ocasião, duas de suas alunas saudaram o professor com 
emocionados discursos. Benvinda Gentile salientou como o veem 
e quanto o consideram: Waldemar de Almeida é um desses ins-
pirados da Arte, a quem não podíamos deixar de significar todo 
nosso respeito, toda nossa admiração, prevalecendo-nos da data 
de seu aniversário para esta simples manifestação do quanto ele 
nos merece.

176
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Anadyl Roseli fez entrega ao homenageado de um busto de 
Beethoven e assim concluiu seu discurso: São vossos os aplau-
sos que as vossas discípulas conquistaram nesta audição. São 
vossas as palmas que são o prenúncio dos louros que vos hão de 
engrinaldar a fronte, como consagração do vosso talento, como 
prêmio ao vosso valor, como justiça ao vosso mérito, para honra 
do nosso querido Rio Grande do Norte que se envaidece de seu 
filho e se orgulha de seus triunfos.173

Uma ocorrência interessante é importante considerar a essa 
altura do “Curso Waldemar de Almeida”: um dos seus alunos rea-
lizou a primeira participação em um evento musical independente 
das audições do curso. Em novembro de 1930, esteve em Natal, pela 
segunda vez, o cantor João Cavaliére, conhecido como “o pequeno 
Caruso” e o acompanhamento esteve a cargo de Orianne de Almeida 
que, pela primeira vez, subia ao palco de um teatro como pianista. 
O recital foi realizado a 8 de novembro no Teatro Carlos, com a 
presença do Interventor Federal, Irineu Joffily. A República do dia 
seguinte registrou a presença do acompanhador-menino: Os acom-
panhamentos foram feitos pelo esperançoso virtuose Orianne de 
Almeida, a quem está destinado um radioso futuro. 

As audições de alunos do “Curso Waldemar de Almeida”, 
que vinham se verificado um vez por mês, depois da quinta audi-
ção verificam-se quatro meses de inatividade. Não há porque não 
associar tal fato ao clima de instabilidade política que antecedeu à 
chamada “Revolução de 1930” que, eclodindo em todo o país a 3 de 
outubro de 1930, atingiu amplamente o Rio Grande do Norte, che-
gando a provocar a queda do Presidente Juvenal Lamartine. A partir 
daquela data os “Presidentes do Estado” passaram a se denominar 
Interventores Federais, não mais eleitos pelo povo, mas nomeados 
pelo Presidente da República, Getúlio Vargas. O primeiro deles foi 
Irineu Jofily, que tomou posse a 23 de novembro daquele ano.

173 Os textos dos discursos de Benvinda Gentile e Anadyl Roselli estão publica-
dos em A República, 28 de agosto de 1930.
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A implantação do cinema sonoro trouxe sensíveis modifi-
cações na estrutura do cinema em geral e, também, algu-

mas consequências na área social. Como se sabe, o cinema mudo 
era complementado pela música tocada ao vivo por um instru-
mentista – na maioria das vezes, pianista – ou por um pequeno 
conjunto, que executava músicas de acordo com as cenas que 
eram projetadas. Os mais antigos cinemas de Natal foram o 
Polytheama, inaugurado a 8 de dezembro de 1911 e o Royal, em 
funcionamento a partir 13 de outubro de 1913. No fim dos anos 
1930 chegava definitivamente o cinema sonoro. O Politeama não 
teve sucesso em suas breves experiências anteriores. Já o Royal 
passou a exibir normalmente filmes sonoros a partir de 26 de 
maio de 1931, estreando com o filme “Um sonho que viveu”. 

A mecanização do som nos cinemas levou ao desemprego 
um sem número de músicos em todo o Brasil, antigos responsáveis 
pelo som das salas de projeção. Muitos músicos em Natal perde-
ram sua fonte de renda. Vale lembrar que as salas de projeção tam-
bém se convertiam em locais de apresentação de eventos musicais 
de artistas de fora e, também, do pessoal da própria cidade. 

Interessante lembrar que Waldemar de Almeida também 
teve sua passagem, embora efêmera, como músico do cinema 
mudo. Ainda muito jovem, conseguiu um emprego de porteiro no 
Royal Cinema e, na parte da tarde, tocava no Cinema Politeama. 
Assim se refere, no seu texto autobiográfico anterior: No domingo 
em que toquei pela primeira vez na matinê do cinema da Ribeira, 
recebi como paga a quantia de cinco mil-réis. 
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O ano de 1931 inicia-se festivamente em Natal. A 7 de 
janeiro chegavam à cidade onze aviões de uma esquadrilha ita-
liana comandada por Italo Balbo. O feito extraordinário do cru-
zamento do oceano Atlântico e o êxito do pouso no rio Potengi 
movimentaram a pequena cidade. 

Seria importante lembrar que Natal, pela sua posição geo-
gráfica e sendo ponto avançado em direção à África e Europa, 
vinha recebendo, desde a década passada, a visita dos primei-
ros aviadores que buscavam a formidável façanha de atravessar 
o Atlântico. O Aero Clube assumiu o empreendimento de divul-
gar a aviação, através da aquisição de aviões e a oferta de cursos 
de pilotagem. Considere-se, ainda, o estímulo propiciado pelo 
governo do Estado, especialmente na gestão de Juvenal Lamartine. 

Entre as inúmeras homenagens prestadas aos aviadores 
italianos destacou-se a sétima audição dos alunos do “Curso 
Waldemar de Almeida” realizado na noite do mesmo 7 de janeiro, 
nos salões do Aero Clube.

O evento teve a presença dos Interventores federais da 
Paraíba e Rio Grande do Norte, bem como dos representantes do 
Embaixador da Itália e do Ministro do Interior. 

O programa foi iniciado pelos alunos da Escola Normal e 
Cursos Complementares anexos cantando o “Hino Fascista”, cuja 
letra havia sido publicada no dia 7 por A República.

Em seguida o “Curso Waldemar de Almeida” apresentou 
os seus alunos:

Dulce Cicco (1o piano) e Odila Garcia (2o piano): L. Beethoven: 
“Concerto” em ré maior, 1o tempo

Glória Sigaud: F. Chopin: “Noturno” opus 55 n. 1 e “Valsa” n. 14

Orianne de Almeida: F. Schubert: “Marcha Militar” 

Anadyl Roseli: F. Chopin, “Mazurca” e R. Schumann: “De 
Homens e lugares distantes”
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Fernando Pedroza Filho: C. Chaminade: “Gavota” opus 123 e F. 
Chopin, “Prelúdio” n. 20

Eurídice Vilar Ribeiro Dantas: F. Schubert: “Momento Musical”

Dulce Wanderley: C. Debussy: “Sarabande” 

Odila Garcia: F. Chopin: “Mazurca” opus 33 n. 4 

Ivone Barbalho: C. Debussy: “Arabesque”

Dulce Cicco: S. Rachimaninoff: “Prelúdio alla marcia” 

Waldemar de Almeida: L. M. Gottschalk: “Fantasia sobre o Hino 
Nacional Brasileiro”

Esse acontecimento indicava a situação política vivida 
no momento. O Brasil estava em pleno governo ditatorial sob 
o comando de Getúlio Vargas. O mesmo acontecia na Europa, 
com Alemanha e Itália, principalmente. Governava a Alemanha
o ditador Adolf Hitler e a Itália o “Duce” – condutor – Benito 
Mussolini. Era intenção desses ditadores conquistar a amizade e 
simpatia dos outros países e a semelhança política com o governo 
brasileiro atraía as atenções de muitos brasileiros. Na verdade, 
aqueles dois países viviam um período de recuperação e pro-
gresso econômico, muito diferente do que ali haveria de acon-
tecer alguns anos mais tarde que detonaria o início da Segunda 
Guerra Mundial.

A visita da esquadrilha italiana teve a clara missão de 
aproximação com o povo brasileiro. Considere-se que, antes da 
chegada da esquadrilha, já um navio italiano trazia para Natal, 
como doação de Mussolini, uma antiga coluna que pertencera a 
um templo romano. A “coluna capitolina” foi inaugurada solene-
mente e passou por diversos lugares até ser instalada nos jardins 
do Instituto Histórico e Geográfico.

Igualmente tencionando arrebanhar adeptos, o partido 
comunista internacional agia tanto pública como secretamente. 
Para enfrentar as ideias comunistas surgiu o movimento inte-
gralista, composto por intelectuais ligados à Igreja Católica. 
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Waldemar de Almeida, como será comentado adiante, participou 
intensamente do integralismo. 

Maria da Glória de Vasconcelos Sigaud,174 revelação entre 
as crianças prodígio de Natal foi a primeira das alunas do “Curso 
Waldemar de Almeida” a apresentar um recital individual.

Maria da GLÓRIA de Vasconcelos SIGAUD.

174 Maria da GLÓRIA de Vasconcelos SIGAUD (Natal, 30/06/1920 – Rio de 
Janeiro, 27/09/2002). Era filha de Lucas de Proença Sigaud e Zilda de Lima 
Vasconcelos Sigaud (violinista).
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A apresentação, com patrocínio do Interventor Federal 
Aluísio Moura, realizou-se a 11 de março no Teatro Carlos Gomes 
(a 8 fez uma apresentação especial para a imprensa), sendo a 
renda dos ingressos revertida em benefício do “Asilo São João de 
Deus”, 175. O programa constou de:

1a parte:

J. S. Bach: “Estudos” n° 13 e 14

W. A. Mozart: “Marcha Turca”

L. Beethoven: 1o tempo da “Sonata” opus 10 n° 1

2a parte:

F. Chopin: “Prelúdio” n. 6, “Mazurca” opus 33 n. 1, “Mazurca” 
opus 68 n. 2, “Noturno” opus 55 n. 1, Valsas n. 3 e 4

3ª parte:

A. Liadow: “Caixinha de Música”

J. Ibert: “A giddy girl”

C. Debussy: “Le petit berger”

E. Grieg: “La danse d’Anitras”  

Esteve em Natal para realizar audições o famoso violonista 
paraguaio Agustín Barrios:176 demorou alguns dias em Natal apre-
sentando dois recitais no Teatro Carlos Gomes, a 28 e 30 de março 
de 1931.

 Waldemar de Almeida o recepcionou e apresentou aos 
jornalistas da cidade, em sua casa, o Sítio São Cristóvão, a 22 de 
março. Barrios compareceu em companhia de seu irmão, poeta 
Francisco Barrios, e tocou ao ar livre para os convidados, em 
local improvisado em baixo das mangueiras, iluminado por um 
cordão de lâmpadas. Na ocasião tocaram para Barrios os peque-
nos pianistas Glória Sigaud e Orianne de Almeida. Este, ouvindo 

175 Primeiro hospital para tuberculosos em Natal.

176 Considerado um dos maiores violonistas do mundo, Agustín Barrios nas-
ceu em San Juan Bautista, Misiones Paraguayas (5/05/1850), falecendo em San 
Salvador (17/08/1944).



184

ao violão a execução de “Sevilha”, de Albeniz, tocou para ele a 
mesma música ao piano. 

Como despedida ao grande musicista, Waldemar de 
Almeida lhe prestou nova homenagem ainda em sua residên-
cia, com um almoço no dia 29. O poeta Jaime dos Guimarães 
Wanderley leu um discurso em sua homenagem e o pequeno 
Mozart Romano177, sobrinho de Waldemar, colocou no peito do 
músico uma medalha, como homenagem dos intelectuais de 
Natal. Em seguida, foi a vez de Orianne entregar ao musicista, um 
arco e flecha ornamentados com flores naturais. Em sequência, 
Luís da Câmara Cascudo falou em nome da música natalense. A 
senhora Corintha de Almeida, mãe de Waldemar, colocou outra 
medalha no peito do violonista. Estiveram presentes na ocasião o 
violoncelista Thomaz Babini, o monsenhor João da Mata Paiva, e 
Luís da Câmara Cascudo, Jaime dos Guimarães Wanderley, Véscio 
Barreto, Barôncio Guerra, Garibaldi Romano e Francisco Barrios.

Barrios permaneceu na cidade de 21 a 30 de março.

Em maio, dia 27, no Teatro Carlos Gomes, nova apresenta-
ção dos alunos do “Curso Waldemar de Almeida”. A oitava audi-
ção teve, em sua primeira parte, uma palestra do intelectual Eloy 
de Souza com o título “O silêncio e a música”. Apresentaram-se 
os alunos:

Glória Sigaud F. Chopin, “Valsa” n. 7 e “Valsa” n. 14

Anadyl Roseli, música não indicada 

Orianne de Almeida: F. Chopin, música não indicada

Aída Martins: I. Albeniz, “Asturias” 

Ivone Barbalho: S. Rachmaninoff, “Mazurca”

Alba Garcia: I. Albeniz, “Sevilha” 

Dulce Cicco: I. Albeniz”, “Córdoba”

177 MOZART de Almeida ROMANO (Natal,16/04/1924-26/02/1999), filho de 
Garibaldi Romano e Maria de Almeida Romano, era advogado e professor da 
UFRN.
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Orianne, uma criança entre muitos adultos, era sempre o 
mais notado dos alunos: O cronista Danilo assim o descreveu: O 
Maestro-mignon Orianne de Almeida teve ainda mais uma vez, 
as merecidas aclamações da plateia pela técnica e esmero com 
que interpretou Chopin.178

O mesmo cronista destacou o apreço do público pelo pro-
fessor: O Maestro Waldemar de Almeida foi vivamente aclamado 
no final da festa de arte com que, mensalmente, apresenta à pla-
teia culta de Natal os pendores artísticos de seus discípulos. 

Grande admirador e incentivador do “Curso Waldemar de 
Almeida”, o cronista Eutichyano Reis apresentou algumas ques-
tões bem pertinentes ao desenvolvimento musical da cidade. Sua 
dúvida era como um desafio: se na cidade haviam surgido bons 
pianistas, por que não investir também em outros instrumentos?

A nossa cidade se ressente agora, mais do que nunca, da necessi-
dade da organização do ensino da música. O “Curso Waldemar 
de Almeida” apresentando-nos constantemente a sua turma 
de discípulos, tão criteriosamente guiada, tem feito ressaltar o 
desamparo em que vive a maior parte dos nossos estudiosos, 
entregue a uma aprendizagem sem método, sem ordem, cheia 
de vício, oriundos da negligência de professores que se têm dei-
xado ficar à margem do movimento renovador das normas do 
ensino dos últimos tempos. 

Em seguida, destaca a necessidade de bons professores e 
enfatiza que os alunos que seguem um estudo mal dirigido são 
normalmente prejudicados. 

Parece-nos que já é tempo de cuidarmos melhor de nossa edu-
cação musical, convencidos que estamos de sua estreita afini-
dade, com o aperfeiçoamento de nossa intelectualidade. A obra 
a realizar não é superior às nossas possibilidades, como poderá 
parecer. O nosso restrito número de professores capazes já é 

178 Danilo: “Crônica social”. A República, 28 de março de 1931. Informa apenas 
que Orianne tocou Chopin, sem indicar que músicas.
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suficiente para o início de uma tarefa, com quanto que agru-
pem, que coloquem sob a direção de um mesmo método, de 
uma mesma escola, que cada qual se compenetre nas funções 
de sua especialidade, que sigam, todos nós, uma só diretriz cui-
dadosamente traçada, que se obedeçam, enfim, a uma organi-
zação ditada pelas normas mais modernas do ensino. Que uma 
mão benemérita os reúna sob uma direção inteligente, com um 
módico, mas indispensável apoio financeiro, é o sopro de que 
precisamos para a nossa perfeição organização do ensino da 
música. Aqui fica a lembrança, que é também um apelo.179

A 3 de julho, Waldemar de Almeida iniciava uma nova 
vertente de sua carreira de educador musical ao ser nomeado 
professor de Canto Orfeônico do Atheneu Norte-Rio-grandense. 
Iniciava-se no Brasil um movimento que visava a valorização da 
música nacional através de grupos corais, denominados na época 
de “conjuntos orfeônicos”. Acreditava-se que o canto coral pos-
suía mais do que benefícios artísticos e educacionais, pois era 
um valioso recurso para se alcançar o despertar da consciência 
nacional, especialmente pela entoação de hinos patrióticos, na 
divulgação da canção brasileira e na ênfase ao folclore nacional. 

É possível que as primeiras experiências com o canto em 
conjunto tenham sido realizadas com o Maestro Thomaz Babini, 
quando dirigiu e apresentou o “Coro Orfeônico da Escola Normal”, 
em 1922. Em âmbito nacional, foi tomado impulso maior com 
as atividades do Maestro Heitor Villa-Lobos que, recém-chegado 
da Europa, exerceu forte influência frente ao Presidente Getúlio 
Vargas que, com a criação do Ministério da Educação e Saúde 
Pública a partir de 14 de novembro de 1930, passaria a investir 
maciçamente na cultura popular. 

No ambiente local, as consequências se fizeram sentir: o 
Interventor Federal Aluísio Moura assinou, a 3 de julho de 1931, 

o Decreto de n. 115 criando no Atheneu Norte-Rio-Grandense

179 Coluna “De Arte”, A República, 14 de junho de 1931.
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a cadeira de Música (Canto Orfeônico), conforme se ministrava 
no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, ao qual era equiparado. 
Através do Ato n. 229, do mesmo dia, nomeava Waldemar de 
Almeida professor de Canto Orfeônico daquela escola.

O jornal A República, a melhor fonte disponível de infor-
mações para o momento, não publicou nenhuma notícia sobre as 
nona e décima audições do curso Waldemar de Almeida, retor-
nando as informações com a 11a audição, realizada a 5 de agosto 
no Aero Club. Na primeira parte o Dr. Alberto Roselli falou sobre 
“A Evolução da Música”. Depois, tocaram Maria Dantas, Maria 
Augusta da Silva, Dulce Wanderley, Maria Odila Garcia, Benvinda 
Gentile. Orianne não tocou nesta audição.180 Esteve presente o 
novo Interventor Federal, Hercolino Cascardo. Foi providenciado 
um serviço especial de ônibus e bondes para o distante bairro do 
Tirol...

Em setembro apresentou-se em Natal a cantora lírica 
Margherita Rinata181. Por indicação de Waldemar de Almeida, seu 
acompanhador fazia parte do seu curso e tinha apenas onze anos 
de idade: Orianne de Almeida acompanhou a cantora e seu reci-
tal se verificou no Aero Club, no dia 9 de setembro. 

O dia 24 de outubro marcou o primeiro aniversário da 
Revolução de 1930 e muito se fez em Natal para comemorar a 
data. Realizou-se uma sessão solene no Teatro Carlos Gomes e, na 
parte musical, apresentaram-se os alunos do Curso Waldemar de 
Almeida em sua 12ª audição:

Túlio Tavares: F. Chopin: “Prelúdios” n. 4 e 7 

Glória Sigaud F. Liszt, “Rapsódia” n. 5

Orianne de Almeida: F. Chopin: “Fantasia improviso”

180 Não foi publicado o programa do recital.

181 Apresentou-se em Natal, 26 de fevereiro de 1925, no mesmo Teatro Carlos 
Gomes, acompanhado pela pianista Iracema Dantas.
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Maria Odila Garcia: F. Chopin, “Polonaise” em dó sustenido 
menor

Dulce Cicco: F. Liszt, “Rapsódia” n. 12

Elza Dantas, aluna de canto do Professor Alcides Cicco, 
cantou uma área da ópera “La Bohème”, acompanhada ao piano 
por Orianne de Almeida. Waldemar de Almeida foi insisten-
temente chamado ao palco. Indagando à plateia o que deveria 
tocar, atendeu às sugestões e executou as “Variações sobre o Hino 
Nacional Brasileiro”, de L. Gottschalk. 

Waldemar de Almeida, demonstrando sua versatilidade 
artística, participou da diretoria de um grupo popular intitulado 
“Alma do Norte”, composto dos mais destacados elementos da 
vida cultural da cidade. A agremiação se caracterizava por centra-
lizar suas atenções na vida típica brasileira, seguindo a corrente 
que dominava a cultura nacional naquela ocasião. Além da parte 
literária (conferências, recitativos, apresentações humorísticas), 
destacava-se a área musical, com ênfase à modinha e a canção 
regional. A 21 de novembro, realizou-se, na residência do pró-
prio Waldemar, um ensaio do “Alma do Norte”, com a presença 
de Câmara Cascudo e do poeta Othoniel Menezes. A parte musi-
cal contaria com a participação de Santos Lima (cantor), Renato 
Caldas (poeta matuto, humorista), Macrino Medeiros (violonista), 
Psistrato Amorim (flautista), Washington Barbosa (saxofonista), 
João Martins (bandolim), Carlos Siqueira (violão) e Augusto 
Dourado (pandeiro). 

Dois grandes acontecimentos musicais fecharam o ano 
de 1931. A 9 de dezembro, Waldemar de Almeida apresentou-se 
em um recital no Teatro Carlos Gomes, executando o programa 
seguinte:

1ª parte

L. Beethoven: “Sonata” opus 10, n. 1

J. S. Bach: Tocata 



189

2ª parte

F. Chopin: “Prelúdio” n. 15, “Mazurca”, “Valsa” n. 7 e “Scherzo” 
n. 2, opus 39, em si bemol menor 

3ª parte

F. Monpou: “Les jeunes filles au jardin” 

L. Heitor Villa-Lobos: “Polichinelo”

I. Albeniz: Astúrias 

M. Moszkowsky: “Scherzo-valsa” n. 40

S. Rachmaninov: “Prelúdio” n. 5

No intervalo da 1a parte, a menina Adail Vieira de Paula 
entregou ao concertista uma corbeille de flores naturais, como 
homenagem da professora Ana Maria Cicco. Ao terminar a 2ª 
parte, outra de suas alunas, Glória Sigaud, fez entrega de outra 
corbeille, esta em forma de harpa e mais um cartão de prata com 
os dizeres: Ao Maestro Waldemar de Almeida na sua festa artís-
tica, homenagem dos alunos do seu curso. Natal, 10/12/31.182

Para a conclusão do ano, realizou-se em Natal, no dia 29 
de dezembro, no Aero Club, o “Concurso Nacional de Piano”, 
organizado pela Sociedade de Editores e Negociantes de Música 
de São Paulo. Seu regulamento previa que do programa deve-
riam constar, exclusivamente, músicas brasileiras. Compunham 
a comissão julgadora Waldemar de Almeida, Adelina Leitão183 e 
Maria Wicks184. Em Natal inscreveu-se apenas Dulce Cicco, aluna 
do curso Waldemar de Almeida. Aprovada naquele estágio par-
cial, a pianista natalense deveria viajar em março para o Rio de 
Janeiro, onde concorreria às últimas provas. Como prêmio pela 
sua atuação, Dulce Cicco recebeu uma medalha que lhe foi entre-
gue por Luís da Câmara Cascudo.

182 Diário de Natal, 11 de dezembro de 1931.

183 Adelina Leitão era professora de piano da Escola Doméstica.

184 Maria Wicks teve seu nome publicado nos jornais como Mary Wicks.
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A menção ao nome de Maria Wicks conduz a uma longa 
história que haveria de enredar permanentemente a vida pessoal 
de Waldemar de Almeida. 

Maria Cavalcanti de Albuquerque Pessoa, nascida em 
João Pessoa, Paraíba e pertencente à família Cavalcanti de 
Albuquerque-Pessoa, residia no Rio de Janeiro. Em viagem à 
Inglaterra casou-se com o engenheiro de máquinas e minas, 
de nacionalidade inglesa, Gerald Hamilton Wicks. A Inglaterra 
explorava minas no México e Gerald foi para ali transferido por 
necessidade de seu trabalho. A época de sua chegada era bas-
tante insegura por conta da ação de grupos organizados, como 
o liderado pelo famoso guerrilheiro Emiliano Zapata. Por isto, 
sua esposa ficou algum tempo no Rio de Janeiro aonde chegou 
grávida, nascendo ali Jack, o primeiro filho. Quando a situa-
ção permitiu, Maria viajou para o México, nascendo seus outros 
cinco filhos na cidade de Tampico. Iniciada a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918), recebeu Gerald a ordem de, na qualidade 
de cidadão inglês e oficial dos Royal Grenadiers, apresentar-se 
ao governo de seu país para ser incluído no exército. Gerald 
resistiu à imposição, alegando ser contra a violência e nada ter 
contra os alemães. Informado que a sua negação acarretaria 
em proibição de retornar à Inglaterra, submeteu-se à exigên-
cia: voltou ao seu país, ficando a família no México. A explo-
são de uma granada tirou-lhe vida antes mesmo de partir para 
o campo de batalha. Ficou a família no México, sob a tutela 
de Jack, o filho mais velho, que tinha 14 anos, vivendo com os 
modestos recursos de uma pensão do governo inglês. Famílias 
amigas contribuíam e ajudavam. Maria escreveu para a família 
no Rio de Janeiro, tentando uma forma de voltar para o Brasil. 
Um navio da Marinha brasileira, que estava em missão no Golfo 
do México, resgatou a família, trazendo todos para o Brasil. 
Passaram a residir em Olinda. Por volta de 1930, Jack, que se 
dedicava ao comércio de peças de automóveis, transferiu-se 
para trabalhar em Natal com o industrial João Câmara, e com 
ele veio toda a família. Ele próprio se casaria, mais tarde, com 
uma irmã do empresário potiguar. Logo se entrosaram na vida 
artística da cidade, facilitando o fato de Maria ser pianista e 
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Hylda, a filha mais nova, estudante de canto lírico. Hylda havia 
noivado em Olinda; em Natal fazia exercícios de canto com a 
própria mãe e com pianistas da terra, como Garibaldi Romano 
e Waldemar de Almeida. Motivos de ordem particular a levaram 
a terminar o noivado. Enquanto isto, na área musical intensifi-
cavam-se os ensaios, acompanhados mais frequentemente por 
Waldemar. Certo dia, o pianista entregou um bilhete à cantora 
em que havia escrito numa pauta musical as notas fá, lá, si e, em 
seguida, “me amas”. Depois desse original “fala se me amas”, 
o proximo fato a ser considerado é o casamento de Waldemar e 
Hylda, a se realizar em 1932.185 

Entre os anos de 1924 a 1944 trocaram extensa corres-
pondência o escritor Luís da Câmara Cascudo e o musicólogo 
paulistano Mário de Andrade. A partir de 1931 são várias as opor-
tunidades em que Waldemar de Almeida é muitas vezes citado.186 
Os originais das cartas escritas por Cascudo estão arquivadas em 
São Paulo, no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade 
de São Paulo. Por sua vez, as cartas de Mário de Andrade encon-
tram-se no Acervo Ludovicus do Instituto Câmara Cascudo, em 
Natal.187 

185 Memória de família escrita pelo Dr. Clovis de Almeida Sobrinho, filho de 
Waldemar e Hylda.

186 MÁRIO Raul DE Moraes ANDRADE (São Paulo, 9 de outubro de 1893 – São 
Paulo, 25 de fevereiro de 1945). Foi ainda poeta, folclorista, pesquisador, pianis-
ta e compositor.

187 Essas cartas foram publicadas em Cartas de Mário de Andrade a Luís da 
Câmara Cascudo (1991), organizadas por Veríssimo de Melo. As cartas trocadas 
pelos dois escritores foi tema da dissertação de mestrado de Edna Maria Rangel 
de Sá Gomes, com o título Correspondências: leitura das cartas trocadas entre 
Luís da Câmara Cascudo e Mário de Andrade (1999). Tal trabalho até o momen-
to não foi publicado. Entretanto, o teor das cartas dos dois autores – Câmara 
Cascudo e Mário de Andrade: cartas, 1924 – 1944 (2010) – foi publicado em São 
Paulo por Marcos Antônio de Moraes. A mesma correspondência entre os dois 
intelectuais foi analisada em seu aspecto musical na dissertação de Doutorado 
de Claudio Galvão, Alguns compassos. Câmara Cascudo e a música – 1920-1970, 
apresentada à Universidade de São Paulo em janeiro de 2011, e em Ora direis 
ouvir Cascudo (em preparo).
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A primeira menção a Waldemar de Almeida surge na carta 
de Cascudo a Mário de Andrade, datada de 10 de abril de 1931. 

Estamos tentando uma Escola de Música em Natal, com 
Waldemar de Almeida, Babini, José Galvão e eu, ensinando 
História da Música. Declarei a adoção do seu compêndio e 
escrevi a Ernane Braga perguntando por que o conservatório de 
Pernambuco não o tinha feito já. Ernane disse que a cadeira não 
estava criada. Eu julgo-a urgente porque dispensa o raciocínio 
e a vida interior para os alunos. Essa coisa de vida interior dá 
muito trabalho de conseguir-se. 

Como se pode constatar, o projeto que resultaria no 
Instituto de Música já existia havia dois anos antes.  
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Fundada em 18 de março de 1928 por iniciativa do médico 
Januário Cicco,188 a primeira maternidade da cidade con-

tou com a ajuda da comunidade local para obter recursos para a 
construção de sua futura sede. Em meio a essa corrente de colabo-
radores, o “Curso Waldemar de Almeida” participou oferecendo 
a renda dos ingressos da sua 13ª audição de alunos.

O evento se realizou a 5 de fevereiro, no Teatro Carlos 
Gomes, iniciando-se com a apresentação da “Canção dos pescado-
res”, poema de Henrique Castriciano musicado por Waldemar de 
Almeida, feito em homenagem aos pescadores natalenses que, em 
1922, durante a comemoração do centenário da Independência 
do Brasil, realizaram em seus barcos, um reide ao Rio de Janeiro. 
Os pescadores estiveram presentes. Mais tarde a revista Som, em 
seu primeiro número (11 de junho de 1936), publicaria a foto 
de um numero grupo de crianças e adolescentes na entrada do 
Teatro Carlos Gomes. A legenda refere-se a um coro a três vozes, 
composto de cento e cinquenta participantes, parecendo estudan-
tes, mas sem indicar a origem. Diz ainda a legenda que o coro 
se apresentou com acompanhamento de orquestra, sem outros 
detalhes (p. 7).

188 Januário Cicco (São José de Mipibu, RN, 30/04/1881 – Natal, 01/11/1952).
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Primeira demonstração orfeônica do Rio Grande do Norte, organizada e regida 
por Waldemar de Almeida. Coro de 150 componentes cantando a três vozes. 13ª 
audição do Curso Waldemar de Almeida, em 5 de fevereiro de 1932. Pátio do 

Teatro Carlos Gomes. Foto da revista Som, n. 1.

Em seguida, ouviu-se a conferência de Henrique 
Castriciano sobre “Música e Recordação”. A parte musical esteve 
a cargo dos alunos Tulio Tavares, Pedro Duarte, Nívia Guimarães, 
Maria Tereza Barreto, Benigna Galvão Cunha, Dulce Cicco, 
Maria Dantas, Maria de Lourdes Guilherme e Belita Fonseca.189 
Destaque-se a estreia de novos estudantes de piano.

Mais um musicista potiguar destacava-se em seus estu-
dos: em fins de março, Oswaldo de Souza concluiu o seu curso 
de piano no Instituto Nacional de Música. Iniciando-se na tri-
lha dos pianistas recitalistas, logo daria preferência a atividades 
como compositor de melodias para canto acompanhado de piano 
com inspiração folclórica e popular, tornando-se um dos mais 

189 Não foi publicado o programa do recital.
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importantes compositores eruditos nacionais especializados na 
música regional nordestina.190

A 1º de maio realizava-se o casamento de Waldemar de 
Almeida com Hylda Rosemary Wicks,191 na matriz de Natal. 
Foram residir em um dos sobrados (o do lado esquerdo) de pro-
priedade do pai, Cussy de Almeida, situado à Avenida Deodoro 
n. 358.

    
            Waldemar de Almeida.                    Hylda Rosemary Wicks de Almeida, 
                                                                        esposa de Waldemar de Almeida.

190 OSWALDO Câmara DE SOUZA (Natal, 1º/04/1904-20/02/1995). Veja-se 
GALVÃO, Claudio. Oswaldo de Souza – O canto do nordeste (1988).

191 Hylda Rosemary Wicks (Tampico, México, 25/12/1912 – Recife, 10/08/1987).
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Primeira residência do casal Waldemar-Hylda. Parte do lado esquerdo do prédio 
da Avenida Deodoro n. 358 (sem a garagem na época). Foto atual.

Realizou-se a 4 de junho, a 14a audição do “Curso Waldemar 
de Almeida”. O evento ocorreu nos salões do Aero Clube, tendo 
a renda dos ingressos revertida em benefício do Instituto de 
Proteção e Assistência à Infância192. Constaria, também, de uma 
conferência de Eloi de Souza (“A música e os animais”). Na oca-
sião, foi considerada fundada a Sociedade de Cultura Musical do 
Rio Grande do Norte, para o que já contava com 80 adesões. 

192 Com o nome de Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio Grande 
do Norte, o atual Hospital Infantil Varela Santiago foi criado em 1917, quan-
do o médico Manoel Varela Santiago Sobrinho (Touros, RN, 28/04/1885-Natal, 
15/07/1977) passou a atender gratuitamente a crianças carentes, em uma sala de 
sua residência, na Rua da Conceição, onde tinha seu consultório. Trecho hoje 
ocupado pela Assembleia Legislativa do Estado. GALVÃO, Claudio. 
Varela Santiago - um apóstolo entre nós. Natal, 2017.
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14ª audição do Curso Waldemar de Almeida, em benefício do Instituto de 
Proteção e Assistência à Infância. Aero Clube, 4 de junho de 1932. Na ocasião, 
Waldemar fundou a Sociedade de Cultura Musical. Sentados, da direita para 
a esquerda: Waldemar de Almeida, Dr. Augusto Leopoldo Raposo da Câmara, 
ex-Governador Antônio de Souza, Eloi de Souza e Dr. Manoel Varela Santiago 

Sobrinho. Foto da revista Som n. 1, 11 de julho de 1936.

A Sociedade de Cultura Musical deveria prestar os melho-
res serviços ao movimento musical da cidade. Os jornais da época 
a que se teve acesso, entretanto, não noticiaram detalhes da cria-
ção da nova instituição nem do recital. Uma crônica de Luís da 
Câmara Cascudo, publicada dois anos depois, confirma a data da 
fundação, vislumbra o caminho de realizações que a instituição 
teria a empreender e informa que foram considerados sócios-fun-
dadores cinquenta e oito pessoas ilustres.193 

Pelos seus estatutos, a entidade tinha como objetivos 
divulgar e prestigiar a música, propagar sua sistematização peda-
gógica, intensificar o intercâmbio cultural com as agremiações 
semelhantes, promover concertos, manter o Instituto de Música 
do Rio Grande do Norte, empregar todos os meios para a criação 
de um perfeito ambiente artístico no Rio Grande do Norte.

A diretoria seria eleita a cada dois anos. Constituiriam seu 
patrimônio e rendas: as subvenções em geral, venda de músicas, 

193 CASCUDO. Luís da Câmara. Crônica “Sociedade de Cultura Musical”, pu-
blicada em A República, 21 de janeiro de 1934. A instituição foi registrada no 
cartório competente, em 1934.
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programas e revistas e mensalidades dos alunos do Instituto de 
Música, bem como mensalidades dos sócios, e rendimentos de 
festas e concertos.

A 12 de junho, na Associação de Professores, foi pres-
tada significativa homenagem ao professorado do Estado. Após 
a saudação da Professora Dorvalina Emerenciano, o Conjunto 
Orfeônico de Grupo Escolar “Antônio de Souza”, composto de 
42 moças cantou, a três vozes, a “Canção do Pescador”, versos de 
Henrique Castriciano e música de Waldemar de Almeida.

Em seguida, Waldemar de Almeida apresentou uma confe-
rência com o título “O canto – escola do bem”.194

A continuação do evento constou de peças musicais eru-
ditas e populares, intercaladas por textos em prosa e verso, obe-
decendo à seguinte sequência:

Lélia Petrovich executou ao piano “Astúrias”, de Isaac Albeniz

Margarida Ferreira declamou “A música”, em saudação a 
Waldemar de Almeida 

Maria de Lourdes Romano cantou “Lembrar-te-ás de Viena”

Um grupo formado decerto por estudantes (Idelanzir, Ilná, Elita 
e Isaumir Varela) apresentou o diálogo de Carolina Wanderley 
“O que é o orfeão”

Netércia Maranhão executou ao violino o “Romance em Fá, de 
Guido Papini

Pedro de Paula cantou, acompanhando-se ao violão “Promessa 
de caboclo”, de Paraguaçu

Edith Ataíde: texto em prosa “O pintor de mulheres”, de Franck 
Graig

Ademilde Fonseca195 e Geraldo Ferreira cantaram “Se me dá de 
cumê”, de Eduardo Souto

194 Publicado em Som, n. 7, 1938.

195 A jovem estudante Ademilde Fonseca, desde o ano anterior se iniciara como 
cantora popular.
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Netércia Maranhão (violino), Manoel Prudêncio Petit (flauta) e 
Dulce Wanderley executaram “Serenade”, de Carl Elmann

Margarida Ferreira cantou “Dançando com lágrimas nos olhos”, 
de Al Dubin e Joe Burke

Maria de Lourdes Romano declamou “A emotividade da cor”, 
de Gilka Machado

Orianne de Almeida encerrou o programa tocando a “Fantasia 
Improviso”, de Chopin. 

A 12 de outubro, o Instituto de Música participou, com 
seus alunos Glória Sigaud, Aldo Parisot e Túlio Tavares, do lança-
mento de livro Espinho de Jurema, do poeta Jaime dos Guimarães 
Wanderley, realizado no Teatro Carlos Gomes. Mais uma vez o 
“Curso Waldemar de Almeida” esteve presente a um evento musi-
cal na cidade. A 5 de novembro a cantora Elza Dantas,196 aluna do 
“Curso lírico de canto”, ministrado pelo professor Alcides Cicco, 
apresentou um recital no Teatro Carlos Gomes. Acompanhou-a ao 
piano Lélia Petrovich, destacada aluna de Waldemar de Almeida. 
Entre árias de óperas e canções brasileiras, a cantora incluiu 
“Palma da ressurreição”, poema de Palmira Wanderley musicado 
por Waldemar de Almeida. 

196 Elza Dantas era filha do escultor Hostílio Dantas, professor do Atheneu 
Norte-Rio-Grandense.
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Lélia Petrovich (Natal, 16 de julho de 1905-18 de novembro de 1972). Pianista, 
professora do Instituto de Música.

Ainda em novembro deu-se mais um passo para o cresci-
mento musical do Rio Grande do Norte.197 Convidados pelo dire-
tor do Departamento de Educação, professor Severino Bezerra 
de Melo, reuniram-se naquela repartição, no dia 24, os musicis-
tas Waldemar de Almeida, Thomaz Babini (violoncelista),  José 

197 Notícia em A República, 26 de novembro de 1932.
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Galvão (violinista), Antônio Paulino de Andrade (diversos ins-
trumentos), Alcides Cicco (cantor) e o escritor Luís da Câmara 
Cascudo. O professor Severino Bezerra transmitiu aos presentes 
a intenção do Interventor Federal de criar um centro musical 
em Natal. Foram incumbidos Waldemar de Almeida e Luís da 
Câmara Cascudo da elaboração dos estatutos da nova instituição, 
que deveria funcionar nas dependências do Teatro Carlos Gomes. 
A República, jornal oficial, enfatizou a atuação do Interventor 
Federal Bertino Dutra da Silva. Mais tarde, haveria de ser credi-
tada a iniciativa ao Professor Severino Bezerra.198

Capitão de Corveta Bertino Dutra da Silva, Interventor Federal no período de 11 
de junho de 1932 a 2 de agosto de 1933.  

198 Professor SEVERINO BEZERRA de Melo. (Nazaré da Mata, PE, 20/05/1888 
– Natal, 21/02/1971). Educador, ocupou importantes cargos na área da educação 
do Estado. A revista Som n. 14, de 29 de julho de 1947, no editorial “Severino 
Bezerra, o grande animador do ensino musical de Rio Grande do Norte” consi-
dera este professor como o fundador do Instituto de Música. Era casado com a 
pianista Judite Bezerra de Melo (Natal, 08/04/1893 – 17/04/1984).
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Já a 2 de dezembro o anteprojeto dos estatutos era enviado 
ao Interventor. 

O “Curso Waldemar de Almeida” realizou mais uma apre-
sentação de alunos com objetivos beneficentes. A 15a audição, em 
benefício da Caixa Escolar do Grupo Antônio de Souza, que tinha 
como finalidade a ajuda aos alunos carentes, fornecendo livros, 
roupas, calçados e demais material didático, verificou-se a 4 de 
dezembro no Teatro Carlos Gomes. Waldemar de Almeida aprovei-
tou a oportunidade para homenagear seu amigo Audifax Gonçalves 
de Azevedo, protetor do pianista quando de seus estudos em Paris. 
Ao piano, os já conhecidos e outros novos estudantes: 

Apresentaram-se alunos já conhecidos e outros novos 
estudantes: 

Maria Nazaré Viana: R, Schumannn, “Canto de Marujo”

Maria Bernadete de Souza: F. Chopin, “Prelúdio” n. 20

Naide Medeiros: L Beethoven: “Minueto”

Túlio Tavares: E. Grieg: “Quadro poético 1”

Maria de Lourdes Guilherme: S. Rachmaninoff: “Prelúdio” em 
dó sustenido menor

Lígia Bezerra de Melo; F. Chopin “Polonaise” opus 40 n. 1 
(“Militar”)

Lélia Petrovich: M. Moskowsky, “Scherzo-Valsa”

Orianne de Almeida: Waldemar de Almeida, “Paisagem de 
leque”, opus 4 e F. Chopin: “Polonaise”

Maria Dantas: I. Albeniz, “Suite espanhola”, n. 4

Dulce Cicco: M. M. Gottschalk, “Grande fantasia triunfal sobre o 
Hino Nacional Brasileiro”

Maria de Lourdes Romano apresentou um número de 
canto: “Palma da ressureição”, poema de Palmira Wanderley com 
música de Waldemar de Almeida. 

A audição foi encerrada com um destaque especial, a 
apresentação de um coral feminino com 150 componentes, 
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cantando a “Canção dos Pescadores”, de Waldemar de Almeida 
e Henrique Castriciano. O conjunto foi dividido em quatro vozes 
por Waldemar: 40 de 1a voz solista, 40 de 2a voz (contracanto). 
As 3a e 4a vozes cantaram em “boca fechada” à moda dos coros 
ucranianos, o que causou um efeito muito especial. 

Como sempre acontecia em momentos especiais, tocou a 
banda da Força Policial Militar no saguão do teatro. Considerando-se 
as “distâncias” de certos bairros da cidade em 1932, a Companhia 
Força e Luz prestou importante colaboração, garantindo a circula-
ção de bondes para os bairros de Areia Preta e Praia do Meio. 

Fato que resultaria em importantes benefícios para o 
Estado foi a criação na área federal da Superintendência de 
Educação Musical e Artística, órgão da Secretaria de Educação 
do Distrito Federal (Rio de Janeiro). Para a sua direção era nome-
ado, no ano de 1932, o Maestro Heitor Villa-Lobos. Tal instituição 
resultaria, no ano seguinte, na criação dos Cursos de Orientação 
e Aperfeiçoamento do Ensino da Música e Canto Orfeônico. 
Waldemar de Almeida haveria de ter destacado papel nesse setor. 

Waldemar e Hylda, com Hylza e Cussy no Sítio São Cristóvão.





1933 Nasce o Instituto de Música

Não seria exagero reconhecer que as atividades empreen-
didas por Waldemar de Almeida e seu curso deram novo 

e promissor impulso à vida musical da cidade. Desde os finais do 
século XIX davam-se os primeiros e tímidos passos em direção 
ao ensino da música. Tudo indica que o mais antigo se realizou 
com o Colégio de Educandos (fins do século XIX), iniciativa ofi-
cial de breve duração. O Clube Carlos Gomes (1892-1914) iniciou 
a fase das iniciativas particulares. O governo Alberto Maranhão 
instituiu, em 1908, a Eschola de Musica, contratando professores 
de fora, inclusive estrangeiros. É dessa época a chegada de nomes 
como Luigi Maria Smido, José Borrajo e Thomaz Babini, que trou-
xeram novos conhecimentos e novas técnicas para o ensino de 
seus instrumentos. Não é possível deixar de considerar o grande 
número de professores de piano que anunciavam aulas pelos jor-
nais da cidade. 

O primeiro pianista norte-rio-grandense a se destacar no 
Estado e fora dele foi Amaro Barreto (Filho). Irmão de Augusto 
Severo, Pedro Velho e Alberto Maranhão, políticos, e Joaquim 
Scipião, violinista, realizou seus dois primeiros recitais em Natal, 
em maio de 1890, apresentando-se depois em 1896 e 1906. Nesse 
ano de 1906 tornou-se professor do Instituto Nacional de Música 
do Rio de Janeiro. Retornou a Natal para recitais em 1910 e 1911. 

Alexandre Brandão, que foi professor de Waldemar de 
Almeida e Luís da Câmara Cascudo, instalou-se em Natal em 
1908, casando-se, constituindo família e, depois, transferindo-
-se para o Ceará. Enaltecendo seu professor, disse Waldemar de 
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Almeida na sua autobiografia: [...] Alexandre Brandão, o homem 
que pela primeira vez – desde que o Rio Grande do Norte foi 
descoberto – espalhou pelos ares de Natal Estudos, Noturnos 
e Valsas de Chopin, [...] Amaro Barreto já havia tocado Chopin 
antes, em seus recitais no começo do século.

1908 foi o ano da passagem de Paulino Chaves por Natal. 
Natalense de nascimento, residia em Belém desde os quatro 
anos de idade. Havendo se aperfeiçoado em piano em Leipzig, 
Alemanha, tornou-se professor do Instituto Nacional de Música 
do Rio de Janeiro. Visitando sua cidade de nascimento, Paulino 
Chaves tocou a 3 de maio, no Teatro Carlos Gomes, em solos de 
piano e, também, acompanhado pela Orquestra do Teatro Carlos 
Gomes, dirigida por Luigi Maria Smido, quando executou o 
Concerto para piano e orquestra, de F. Liszt, em mi bemol. Era 
a primeira vez que Natal via e ouvia um concerto para piano e 
orquestra.199

Mais um norte-rio-grandense concluía seu curso no 
Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro. Em 1932 Oswaldo 
de Souza recebeu seu diploma de piano. Desistindo da carreira 
de concertista, Oswaldo de Souza optou pela composição, espe-
cializando-se em obras para canto acompanhado de piano e sob 
influência do folclore nacional.200

Os anos 1920 marcaram o início da ascensão de um notá-
vel pianista natalense, que despontou praticamente na mesma 
época em que eclodia Waldemar de Almeida. Maurillo Lyra201 (na 
grafia original) nasceu em 1900, sendo quatro anos mais velho 

199 O próximo pianista a executar um concerto para piano e orquestra em Natal 
foi Oriano de Almeida. Tocou, no mesmo teatro, o “Concerto nº 2 opus 21, em 
fá menor”, de Chopin, acompanhando pela Orquestra Sinfônica de Pernambuco, 
regida pelo Maestro Vicente Fittipaldi, no dia 18 de agosto de 1965, cinquenta e 
sete anos após o concerto de Paulino Chaves.

200 GALVÃO, Claudio. Oswaldo de Souza, o canto do nordeste, 1989.

201 Maurilo Lira era filho de João Lira e Edelcides Lira; nasceu em 1900 e não foi 
possível saber-se o local e data de seu falecimento. Era irmão de Luís (violinista), 
Paulo (conhecido pianista popular), Arnaldo, João e Vicentina.
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que Waldemar. Professor diplomado pela Escola Normal de Natal 
tocou, quando ainda muito jovem, em audições populares e no 
cinema mudo. Em abril 1921 era aprovado no quinto ano202 do 
Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, antecedendo-se 
a Waldemar, que seguiu para a capital federal somente a 6 de 
outubro. Estudou com Luciano Gallet (piano) e Agnelo França 
(Harmonia), os mesmos professores de seu colega. 

Em 1923, Maurilo seguiu para a Europa, indo direto 
para a Alemanha e se tornando aluno de Rudolph Hauschild. 
Transferindo-se, depois, para Paris, estudou com Marguerite 
Long e, em 1926, apresentou-se na 5ª audição pública dos alunos 
daquela famosa professora. Depois de vindas a Natal e voltas a 
Paris, somente retorna definitivamente em 1930, passando a resi-
dir no Rio Grande do Sul. Depois de muitos recitais em diversas 
cidades, voltou definitivamente a Natal, em 1938. Alguns episó-
dios de sua vida musical na cidade serão brevemente comentados 
neste trabalho, considerando-se a semelhança de suas atividades 
com as de Waldemar de Almeida.

Waldemar, também, dirigiu-se primeiro à Alemanha 
(1924-1925) onde estudou igualmente com o mesmo Rudolph 
Hauschild, provavelmente por indicação de Maurilo. Nota-se, 
assim, uma grande semelhança entre os dois musicistas em seus 
projetos de aperfeiçoamento musical. 

Na década de 1920 havia-se firmado em Natal o conceito 
de um jovem que se destacava pelos livros que já escrevera e pelas 
crônicas que fazia publicar nos jornais da cidade. Luís da Câmara 
Cascudo tinha grande apreço pela música e era portador de vastos 
conhecimentos musicais. Estudante de piano, havia sido contem-
porâneo de Waldemar de Almeida quando ambos estudavam com 
Alexandre Brandão, mas se afastara da linha de executante clás-
sico para se dedicar ao popular, tocando de ouvido com grande 

202 A República, 13 de abril de 1921.
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perfeição.203 Destacou-se, também, pelos fortes escritos que publi-
cou reivindicando providências para o desenvolvimento musical 
do seu Estado. Sua antiga amizade com Waldemar de Almeida 
o tornaria incentivador maior de seu trabalho musical. Merece 
registro sua informação de muitos anos depois: Na sua casa, 
ouvimos pela primeira vez Chopin pelas mãos da senhora Gobat, 
que, nessa época, foi para muita gente uma Guiomar ou uma 
Magdalena204.

Waldemar, por sua vez, haveria de muito colaborar com 
as pesquisas musicais de Cascudo, principalmente ao grafar 
musicalmente muitas das melodias folclóricas por ele coleta-
das.205 Cascudo lembrou aqueles tempos: Tivemos o mesmo pro-
fessor, o mesmo saudoso Alexandre Brandão, mártir das nossas 
vadiações.206

A primeira crônica em que Cascudo aborda diretamente 
a carência do movimento musical de Natal foi através da crô-
nica “Por que não teremos um Centro Musical?”. Em 1928, data 
dessa crônica, Waldemar de Almeida ainda não havia iniciado o 
seu curso de piano. Lamenta o marasmo musical da cidade que, 
segundo ele, tinha música apenas das bandas militares quando 
chegam autoridades ou em solenidades oficiais, ou ainda quando 
de recitais de artistas visitantes. Lembra como modelo o Centro de 
Cultura Musical do Recife e indaga: Por que os elementos espar-
sos não se reúnem e lutam pela educação artística de Natal?207

203 ALMEIDA, Waldemar de. Luís da Câmara Cascudo no meio da música 
(Depoimentos). 1947.

204 Madame José Gobat: Rosita Labaccaro casou-se no Recife com o advoga-
do e jornalista norte-riograndense José Gobat Ferreira do Nascimento. Ver 
WANDERLEY, Ezequiel. Poetas do Rio Grande do Norte, 1922, p. 228.

205 ALMEIDA, Waldemar de. Luís da Câmara Cascudo no meio da música. In: 
ALMEIDA, Waldemar de e outros. Luís da Câmara Cascudo: depoimentos, 1947.

206 CASCUDO, Luís da Câmara. “Acta Diurna” intitulada “Normas pianísticas”, 
publicada em A República, 11 de junho de 1941.

207 CASCUDO, Luís da Câmara. Crônica “Por que não teremos um Centro 
Musical?”, publicada em A República, 3 de maio de 1928.
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Câmara Cascudo persiste em sua convicção de que Natal 
deveria ter um Centro Musical. Publicou uma séria de crôni-
cas intituladas “Musicalerias” e, na primeira delas,208 que traz o 
subtítulo “A ideia do professor Thomaz Babini”, relata o teor da 
conversa que teve aquele musicista e sua intenção de organizar 
um centro musical: Um Centro Musical Feminino que reúna não 
somente as alunas do curso Babini, mas outros elementos que 
desejem participar neste trabalho de arte e de bondade artística. 
Entusiasmado, Cascudo apela para a cidade: “Convidamos as 
senhoras e senhoritas que se interessem pela música”. 

Cinco meses após esse primeira referência, voltava 
Cascudo com a sexta de suas “Musicalerias”209 trazendo a boa 
notícia da primeira audição do Centro Musical Feminino, reali-
zada no Salão Róseo do Palácio do Governo, a 9 de novembro de 
1929. Nessa data, Waldemar de Almeida já havia fundado o seu 
curso, o que decerto contribuiu para a breve sobrevivência da ini-
ciativa de Thomaz Babini. 

Thomas Babini210 tem a sua primeira data comprovada em 
Natal em 1909, onde residiu até princípios da década de 1940. 
Na condição de único violoncelista da cidade, teve participa-
ção constante em festas, bailes e recitais eruditos. Destacou-se, 
principalmente, no ensino de instrumentos de corda, havendo 
encaminhado vários de seus ex-alunos ao mundo artístico nacio-
nal e internacional, como adiante será comentado. Ensinou, tam-
bém, piano, tendo muitos alunos, inclusive o próprio Waldemar 
de Almeida, que se referiu apenas brevemente ao episódio. Teve 

208 CASCUDO, Luís da Câmara. “Musicalerias”, crônica em A República, 10 de 
junho de 1928. Atente-se para o convite que é direcionado às senhoras e senho-
ritas, excluído o elemento masculino.

209 CASCUDO, Luís da Câmara. “Musicalerias”, crônica em A República, 3 de 
novembro de 1929.

210 Thomas Babini (Faenza, Itália, 10 de janeiro de 1885-Recife (?) fevereiro de 
1951.
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especial destaque como professor de música da Escola Doméstica, 
onde formou destacada orquestra de cordas e algumas pianistas. 

Thomaz Babini, violoncelista e professor.

Antes de abordar o nascimento do Instituto de Música, 
seria conveniente algumas referências a fatos que indicam a ante-
rioridade das tentativas de implantar uma escola de música em 
Natal. 
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No dia 4 de outubro de 1925 foi instalada, em dependência 
da Escola de Aprendizes Artífices, uma Escola de Belas Artes.211  
O assunto desapareceu do noticiário dos periódicos, indicando 
que o empreendimento não obteve êxito. Em uma carta datada 
de 30 de dezembro de 1925, dirigida ao escritor paulistano Mário 
de Andrade, Luís da Câmara Cascudo informa que foi convidado 
para ensinar História da Música.212 Esse fato pode indicar que a 
Escola de Belas Artes incluia o ensino da música, o que justifica-
ria a a inclusão dessa matéria. 

Em 1931, outra carta de Cascudo a Mário de Andrade, 
datada de 19 de abril, retoma o assunto da criação de uma escola 
de música. Diz ele: Estamos tentando uma Escola de Música em 
Natal, com Waldemar de Almeida, (Thomaz) Babini, José Galvão 
e eu, ensinando História da Música.

Como se vê, o projeto era anterior ao momento da criação 
oficial.

1933: nascia o Instituto de Música. Afinal, formava-se 
uma instituição amparada através de subvenções pelo Governo 
do Estado, fazendo prever uma longa e produtiva atividade. Foi 
assim pelo menos em seus primeiros anos.

A 31 de janeiro, o Interventor Federal Bertino Dutra da 
Silva criava o Instituto de Música do Rio Grande do Norte através 
do Decreto n. 425.

A nova escola oferecia os seguintes cursos: Teoria e Solfejo, 
Canto Orfeônico e piano, a cargo de Waldemar de Almeida; violino 
e viola, professor José Monteiro Galvão; violoncelo e contrabaixo, 
professor Thomaz Babini; flauta e instrumentos congêneres, pro-
fessor Antônio Paulino de Andrade e História da Música, Luís da 
Câmara Cascudo. Instalava-se num velho casarão em frente aos 
fundos do Teatro Alberto Maranhão.

211 Notícia da solenidade de instalação em A República, 6 de outubro de 1925.

212 Correspondência entre Cascudo e Mário de Andrade, já referenciada.
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A 15 de fevereiro, pelo Ato n. 1176, o Interventor Federal 
designava Waldemar de Almeida para exercer o cargo de Diretor.

Importante destacar que o Instituto de Música oferecia aos 
alunos de violino, violoncelo e contrabaixo, que não possuíssem 
instrumentos próprios, a possibilidade de estudar nos instrumen-
tos pertencentes à própria escola. A matrícula do presente ano 
ultrapassou a cento e vinte alunos. A frequência é, no momento, 
de cem alunos.213

Primeira sede do Instituto de Música do Rio Grande do Norte. situado na Avenida 
Rio Branco, esquina com a atual Rua Sachet. Demolido.

A 2 de março Luís da Câmara Cascudo transmitia ao amigo 
Mário de Andrade a boa notícia:

Fundou-se (o Governo) um Instituto de Música do Rio Grande 
do Norte. Fui nomeado professor de História da Música e adota-
rei seu compêndio. Se V. tiver um livrinho outro que me ajude, 
mande. Eu tenho o Combarieu, um Dicionário de Fetis e alguns 

213 “O Instituto de Música do Rio Grande do Norte”. Diário de Notícias, Rio de 
Janeiro, 4 de junho de 1953.
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livros de Waldemar de Almeida (ensina piano e é o diretor) que 
são ótimos mas versam apenas sobre Beethoven e Chopin.

Waldemar pede que V. mande algum regimento em forma pau-
lista para o ensino do canto orfeônico.

Em carta de 26 do mesmo mês, Mário responde a Cascudo:

Aliás este ano mesmo você e o Waldemar receberão aí o meu 
Música doce Música214 em que reúno o que de mais útil terei 
dito sobre o homem. O homem não que só merece xingação, o 
artista. Vou ver se interesso os compositores daqui pra manda-
rem peças orfeônicas pra Waldemar.

Em seguida, vem um curioso pedido dirigido a Waldemar 
via Cascudo:

Você com esquecimento nenhum, precisa me pedir ao Eduardo 
Medeiros, ou ao Waldemar, a música exata da modinha 
Praeira,215 que é de autoria daquele. Não sei se a botarei no livro, 
mas careço dela pra meu governo e estudo.

E ainda recorre a Waldemar de Almeida, pedindo a sua 
ajuda na coleta de elementos folclóricos para seus trabalhos:

Cocos tenho bastantes, me falta é mesmo romances, toadas ser-
tanejas, aboios, coisa longe da influência nem sempre salubre 
do mar. Diga ao Waldemar que se por acaso conseguir alguma 
coisa que me ajude por gratuita e amorosa camaradagem, regis-
tre a coisa, versos, musical, lugar do cantador (seja erudito ou 

214 Música doce música teve sua primeira edição em 1933.

215 A canção, mais conhecida por “Praieira”, tem como título “Serenata do pes-
cador”. Mário de Andrade decerto a ouviu durante sua passagem por Natal. O 
poema é de Othoniel Menezes e a música é de Eduardo Medeiros. Foi consi-
derada pela Câmara Municipal de Natal como “Canção tradicional da cidade”, 
através do Decreto-Lei nº 12, de 22 de novembro de 1971. Ver GALVÃO, Claudio 
(Org.). O cancioneiro de Othoniel Menezes (1995); GALVÃO, Claudio. A modi-
nha norte-rio-grandense (2000) e GALVÃO, Claudio. Príncipe plebeu: uma bio-
grafia de Othoniel Menezes (2010).
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do povo), nome dele, etc. e me mande de presente. Era um aju-
tório enorme.216

Waldemar votaria a aparecer na correspondência somente 
em 1936.

A 29 de janeiro, Orianne de Almeida teve nova partici-
pação em evento fora das audições do seu curso. Participou de 
um conjunto musical que acompanhou um duo de cantores ita-
lianos, o Duo Suzette-Alex, que se apresentou no Teatro Carlos 
Gomes cantando árias de óperas, inclusive de “O Guarani”, de 
Carlos Gomes. Seus colegas de quarteto foram os músicos Manoel 
Prudêncio Petit (flauta), João Albuquerque (clarinete), Augusto 
Coelho (violino).

A vida musical da cidade continuava, mesmo indepen-
dente do Instituto de Música. Chegou a Natal em fevereiro o 
violinista paulista Raul Laranjeiras, velho amigo de Waldemar 
de Almeida e contemporâneo de sua temporada na Europa. 
Preparando-se para o seu recital, e estando na residência de 
Waldemar, pediu a ele a indicação de um acompanhante. Para sua 
surpresa, foi-lhe apresentado um menino que, na ocasião, brin-
cava no quintal. O violinista pensou que fosse uma brincadeira 
do amigo, mas se surpreendeu com o desempenho do menino 
Orianne de Almeida, com apenas 11 anos de idade. Encerrados 
os ensaios, Raul Laranjeiras apresentou-se a 21 de fevereiro, no 
Grupo Escolar “Antônio de Souza”.

O escritor Luís da Câmara Cascudo publicou mais uma de 
suas “Musicalerias”, comentando o solista e, também, o acompa-
nhador, o pequeno aluno do “Curso Waldemar de Almeida”: 

Orianne de Almeida acompanhou ao piano. Quem o viu, deli-
cado e tímido, vencendo as dificuldades com o ar de quem brinca, 

216 Mário de Andrade passou por Natal rumo ao Norte do país, a 7 de agosto de 
1927. Em viagem de estudos e numa permanência maior, ficou no Estado entre 
14 de dezembro de 1928 a 27 de janeiro de 1929. O relato de sua estadia se en-
contra no seu O turista aprendiz: uma viagem etnográfica (1976).
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não julgará demasiado o apreço com que o público o recebeu 
na noite de 21. Do piano, o pianista de doze anos, dominava 
os números excelentes, certo, inigualável de serenidade natural 
que é a confiança espontânea nos seus recursos pessoais. No 
final de cada número, arrebatadas no entusiasmo coletivo, as 
pequenas mãos de Orianne aplaudiam também, esquecido que 
uma boa parte das palmas era dirigida a ele. Haydn era assim 
também. Ficou assombrado quando lhe disseram que era um 
nome espalhado por toda parte217. 

Permanecendo ainda em Natal, Raul Laranjeiras apre-
sentou outro recital, dessa vez no Teatro Carlos Gomes, a 10 de 
março, dedicado aos sócios do Aero Clube, mais uma vez acom-
panhado pelo menino Orianne.

O primeiro aluno do Instituto de Música a apresentar um 
recital individual foi Túlio Tavares, que cursava o 6º ano e, se 
bem que já fosse aluno do “Curso Waldemar de Almeida” e par-
ticipado de suas audições em conjunto, nessa ocasião o jovem 
artista de 14 anos de idade teria a sua apresentação individual de 
estreia. 

A convite de Waldemar de Almeida, o escritor Luís da 
Câmara Cascudo ouviu uma audição especial do jovem pianista 
e manifestou seu apreço e expectativas pelo seu próximo recital 
através de uma crônica publicada em jornal.218 

O evento se realizou no Teatro Carlos Gomes a 1º de julho, 
sendo 25% da sua renda destinados às obras da nova catedral. 
Túlio Tavares tocou o seguinte programa:

1ª parte

J. S. Bach, “Prelúdio e Fugueta”, 

L. Beethoven, Sonata “Ao luar” (Adagio)

217 CASCUDO, Luís da Câmara. Crônica “Musicalerias” em A República, 24 de 
fevereiro de 1933.

218 CASCUDO, Luís da Câmara. “Acta Diurna” intitulada “Túlio Tavares” publi-
cada em A República, 14 de junho de 1933.
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W. A. Mozart, “Marcha Turca” (final da Sonata em lá maior) 

2ª parte

F. Chopin: “Mazurca” n. 22, “Fantasia” opus 66, “Valsa n. 7”, 
“Noturno” n. 11, “Polonaise” em dó sustenido menor

3ª parte

E. Grieg, “Quadros Poéticos”, a, b, c, d, e, f, g, e “Je t’aime”

P. Tchaikowsky, “Romance”

Programa do recital de Túlio Tavares.

Mais um evento mereceu a colaboração do “Curso 
Waldemar de Almeida”. No dia 14 de julho comemorou-se o 15o 
aniversário da Congregação Mariana de Moços e da Associação 
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dos Escoteiros do Alecrim219. Waldemar pertenceu à Congregação, 
tudo indica que desde a sua fundação, em 1918, conforme relata 
em sua autobiografia. Aproveitou-se a ocasião para dar início ofi-
cial ao movimento integralista na cidade, realizando um evento 
solene para a fundação do Núcleo Integralista de Natal220 com a 
presença do bispo diocesano, do representante de Interventor 
Federal e outras autoridades. Alunos do “Curso Waldemar de 
Almeida” participaram do evento apresentando a 16ª audição 
de seu curso, realizada no Teatro Carlos Gomes. Foi ouvido o 
seguinte programa: 

Túlio Tavares: F. Chopin, “Polonaise” opus 26, n. 1

Dulce Cicco: F. Chopin, “Estudo” n. 12

Orianne de Almeida: C. Debussy, “Jardin sous la pluie” e F. Liszt 
“Rapsódia húngara” n. 6

O Instituto de Música recebeu a visita do Interventor 
Federal Sérgio Marinho, acompanhado do Professor Severino 
Bezerra de Melo, diretor do Departamento de Educação221. 
Encerrando a visita, pediram aos alunos que tocassem alguma 
música. Orianne de Almeida tocou a 7a valsa, de Chopin.

Afinal, o primeiro triunfo do Instituto de Música do Rio 
Grande do Norte: sua primeira apresentação conjunta de alunos, 
no Teatro Carlos Gomes, a 29 de julho. Ao invés das tradicio-
nais audições, quando era tocado somente piano, foram ouvidas 
execuções de flauta, violino e violoncelo. Apresentaram-se os 
seguintes alunos:

219 A Associação dos Escoteiros do Alecrim foi fundada pelo Professor Luís 
Soares de Araújo (1888-1967), em 1919.

220 GALVÃO, Claudio. “Os sessenta anos do integralismo no Rio Grande do 
Norte,” artigo em O Poti, 11 de julho de 1993.

221 O antigo Departamento de Educação correspondia à atual Secretaria de 
Educação.
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Nehama Palatnik (piano): A. Schmoll, “A Pastorazinha”, “A 
Ramalheteira” e “O Sorriso”

Silvia Ramalho (piano): B. Spindler, “Polaca” opus 93 

Josélia Letieri (piano): Vicenzo Billi, “Serenata Interrompida”, 

Aldo Parisot (violoncelo, acompanhado ao piano por Túlio 
Tavares): R. Schumann: “Meditação” opus 15 n. 7 e Gabriel 
Marie, “La cinquentaine” 

Psistrato Amorim (flauta, acompanhado por Túlio Tavares): 
Wysham, “Canto da Noite” 

Cora Fontoura (piano): F. Mendelssohn, “Barcarola Veneziana” 

Maria de Lourdes Guilherme (piano): F. Chopin, “Polonaise 
Militar” opus 40

Maria Augusta da Silva (piano): L. Beethoven, “Adágio”

Lygia Bezerra de Melo (piano): Rachmaninoff, “Prelúdio” opus 
25

Aldo Parisot (violoncelo, acompanhado por Túlio Tavares): 
Georg Goltermann, “Quarto Concerto” opus 65

Túlio Tavares (piano), Danilo Parisot (violino), Aldo Parisot (vio-
loncelo): C. C. Dancla, “Pequena Sinfonia” n. 2

Para encerrar a audição, o Orfeão do Instituto cantou, a 
duas vozes, “Luar do Sertão” e “Canto da minha terra”, sob a 
direção Waldemar de Almeida.

Merece desta que especial a estreia dos irmãos Danilo e 
Aldo Parisot (17 anos), este último destinado a uma brilhante 
carreira internacional, bem como a participação de Túlio Tavares 
(com 14 anos), acompanhando todos os solistas. 

No dia 22 de agosto falecia o pai de Waldemar, Cussy de 
Almeida, no Hospital Juvino Barreto, após uma cirurgia. Deixava 
viúva a Sra. Corintha de Almeida e os filhos Cussy Junior, advo-
gado em São Paulo; Waldemar de Almeida; Clovis, médico no Rio 
de Janeiro; Otávio, estudante no Rio de Janeiro; Raimundo, fun-
cionário da Estrada de Ferro Noroeste de Minas Gerais; Alice de 
Almeida e Souza (esposa do Dr. Augusto de Souza, funcionário da 
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Fazenda); Maria (Bibi) de Almeida Romano, (esposa de Garibaldi 
Romano, musicista e contabilista). De um relacionamento extra-
conjugal com Ofélia Tinoco, teve mais os filhos Cussy, Adhemar, 
Berenício, Debussy e Ebenezer. 

O Instituto de Música do Rio Grande do Norte que, desde 
a sua fundação, funcionava numa velha casa situada na Avenida 
Rio Branco, esquina com a atual Rua Sachet, transferia suas ati-
vidades, em começos de setembro, para outro casarão situado na 
Rua Vigário Bartolomeu n. 630, esquina com a Praça Padre João 
Maria222. 

Realizaram-se, em Natal, festivas comemorações da 
Semana da Educação. A 21 de novembro, o Instituto de Música 
teve seu dia de participação. Para iniciar, seu diretor, Professor 
Waldemar de Almeida, apresentou uma conferência com o título 
“A Arte como elemento essencial da educação”.223 Em seguida, 
tocaram Nehama Palatnik, Ziva Blatmann, Maria Emerenciano, 
Josélia Letieri, Glória Sigaud, Túlio Tavares, Danilo (acompa-
nhado por Josélia) e Aldo Parisot (“Fantasia do cigano”, de 
Joseph Mohr (?) acompanhado por Túlio Tavares). Para encerrar o 
recital, Túlio Tavares e Glória Sigaud executaram, em 
adaptação para dois pianos, o primeiro movimento do 
“Concerto” em ré maior, de Beethoven.

No final do ano, o jornal A República publicou avisos do 
Instituto de Música em que constam nomes dos alunos da insti-
tuição. Citam-se aqui os nomes publicados, numa tentativa de 
guardar a memória daqueles que, no primeiro ano de sua exis-
tência, compunham o corpo discente do Instituto de Música. 
Alunos de piano: Túlio Tavares, Maria Tereza Barreto, Maria de 
Lourdes Guilherme, Maria Augusta da Silva, Lygia Bezerra de 
Melo, Maria Emerenciano, Josélia Lettieri, Lélia Petrovich, Letícia 

222 Atual edifício do Banco do Nordeste.

223 Título conforme A República 23, de novembro de 1933. Reproduzida em 
Som nº 2, com o título “A música como elemento essencial da educação”.
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Galvão, Maria Luíza Pinheiro, Astanielson Reis, Ana Reis, Marli 
Medeiros, Isabel Tinoco, Creusa Bezerra de Melo, Yara Bezerra de 
Melo, Zuleide de Amorim Garcia, Silvia Ramalho, Cora Fontoura, 
Hilda Meireles, Alice Leandro. Alunos de violino: Danilo Parisot, 
Letice Galvão, Maria Bezerra de Melo, Lindalva Pinheiro, Iolanda 
Lettieri, Clara Rosa de Lima. Alunos de violoncelo: Aldo e Josélia 
Lettieri.
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O ano começou para Waldemar de Almeida com uma confe-
rência que proferiu, a 12 de janeiro, em um curso de férias 

da Escola Normal. Seu tema: “Como se deve fazer o ensino de 
Música na escola primária”.224 Em fevereiro esteve no Recife. O 
Jornal do Recife do dia não informa o objetivo da viagem.

O Departamento de Educação promoveu uma série de 
eventos em homenagem ao professorado do Estado, entre elas a 
3ª apresentação de alunos do Instituto de Música. O recital se rea-
lizou no dia 14 de janeiro, no Teatro Carlos Gomes, e obedeceu ao 
seguinte programa:

1ª parte

Nehama Palatnik: Alberto Nepomuceno, “Insistência”

Ziva Blatmann: João Otaviano: “Despertar do bebé” e “Bebé 
entre as bonecas”

Nehama Palatnik: M. Clementti, “Sonatina”, opus 36, n. 1

Josélia Letieri: F. Mendelssohn, “Adagio” e “Serenata 
interrompida”

Aldo Parisot (violoncelo), acompanhado por Túlio Tavares: D. 
Mohr: “Fantasia do cigano” e G. Goltermann, “Concerto” n. 4, 
em sol maior

2ª parte

Túlio Tavares: E. Grieg, “Eu te amo” e F. Chopin “Polonaise”

Glória Sigaud: F. Chopin “Valsa brilhante” e Artur Napoleão, 
“Estudo”

224 O texto dessa palestra não foi publicado pela imprensa.
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Orianne de Almeida: M. Moskowsky, “Scherzo valsa” e F. Liszt, 
“São Francisco de Paula caminhando sobre as ondas”. 

No dia 12 de maio, apresentou-se no Teatro Carlos Gomes 
o pianista pernambucano Manoel Augusto. Uma segunda apre-
sentação no mesmo local, no dia 16, foi realizada em benefício do 
Instituto de Música do RN. 

Dois anos após sua criação (4 de junho de 1932), a 
Sociedade de Cultura Musical vivia uma fase de inércia. Teria 
Waldemar de Almeida, seu fundador, disponibilidade de tempo 
para os encargos de seu curso e audições de alunos, e ainda dos 
encargos da direção da Sociedade de Cultura Musical? Não era 
fácil obter a colaboração popular para uma iniciativa que depen-
dia tanto de colaboradores como de recursos financeiros. A 
modesta contribuição dos poucos sócios seria o suficiente? Tudo 
isto, decerto, levava à estagnação e à longa espera de uma solu-
ção. Uma crônica de Luís da Câmara Cascudo focaliza com preci-
são o assunto: A S. C. M. nasceu desse dinamismo e naturalmente 
viverá dentro de um horizonte limitado pelo desconhecimento 
de suas altas finalidades artísticas se o Governo não vier a seu 
encontro e não se dispozer a consolidar-lhe a existência que é, 
acima de tudo, decididamente educadora. Era mais uma insti-
tuição que, criada com esperança e boa vontade, só viveria com 
o aporte financeiro do poder público. O cronista manifesta sua 
esperança na revitalização da instituição, o que só aconteceria 
muito tempo mais tarde.225

Estava em Natal, na ocasião, o renomado teatrólogo e ani-
mador cultural pernambucano Waldemar de Oliveira, que trazia 
o seu conjunto “Gente Nossa”. Assistindo à apresentação dos 
jovens musicistas potiguares publicou, ao retornar ao Recife, no 
Diario de Pernambuco, uma entusiasmada crônica sobre Orianne 
e Tulio, sobre quem afirmou: Mas, jamais sonhara ouvir, como 

225 CASCUDO, Luís da Câmara. “Sociedade de Cultura Musical”, em A 
República, 21 de janeiro de 1934.
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ouvi, a arte maravilhosa de duas crianças de 12 anos – de calças 
curtas e sorriso infantil – e que tão profundamente nos fazem 
sentir o próprio gênio musical em plena eclosão. Continuando 
seus comentários sobre os pequenos músicos natalenses, refere-
-se a Aldo Parisot: De uma afinação rigorosamente certa, um jogo 
de arco impecável e um senso interpretativo acima do que se 
poderia exigir de sua idade, Aldo Parisot completa esta trinca de 
artistas que necessita ser ouvida pelo público recifense...

Ao concluir, manifesta uma intenção que haveria de con-
cretizar: Apelo para o Centro Rio-Grandense. Não deixe pas-
sar a oportunidade de prover, gloriosamente, à sua finalidade, 
trazendo ao Recife Orianne de Almeida, Túlio Tavares e Aldo 
Parisot. E contem comigo: préstimos fracos, mas muita sinceri-
dade, muito entusiasmo.226 

Certamente, em consequência desse evento, ocorreu o pri-
meiro convite para um dos jovens artistas natalenses se apresentar 
no Recife. O primeiro deles foi Orianne de Almeida, que se apre-
sentou no Club Internacional daquela cidade, no dia 19 de março. 
Esse foi o primeiro recital individual do pianista, que iniciava 
naquele dia, sua carreira de concertista. “Um grande pianista” foi 
era o título da crônica de Waldemar Oliveira publicada no Diario 
de Pernambuco, a 27 de março, a respeito do seu recital.

A 20 de fevereiro nascia Hylza, a primeira filha do casal,227 
no sobrado da Avenida Deodoro n. 358, que era de propriedade 
de Cussy de Almeida.

226 “Impressões de Natal”, crônica publicada no Diario de Pernambuco, republi-
cada em A República, 28 de janeiro de 1934.

227 Hylza faleceu no Recife, a 17 de janeiro de 1993.
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Waldemar, Hylda e Hylza. Foto datada de 20 de fevereiro de 1935.

Novidades anunciaram-se para a Sociedade de Cultura 
Musical do Rio Grande do Norte. Os afazeres de Waldemar de 
Almeida com o seu curso e mais com o Instituto de Música devem 
tê-lo levado a descuidar da institutição. Luís da Câmara Cascudo, 
cumprindo o seu papel de incentivador de atividades culturais 
no Estado, publicou uma crônica sobre o assunto, dessa vez para 
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se congratular com o ressurgir da instituição. Cascudo partici-
pava de sua primeira diretoria e teve para com ela as melhores 
palavras de apoio e esperança de pleno funcionamento. Disse ele: 
Agora a Sociedade de Cultura Musical reorganizar-se-á sob mol-
des modernos e atuais para a campanha eficaz e nobre em prol 
do ensino musical no Rio Grande do Norte.228

Novidades no Instituto de Música: oferecia cursos notur-
nos, decerto para atender a interessados que trabalhavam durante 
o dia.

Desde o ano de 1931 havia o Governo do Estado implan-
tado a disciplina Canto Orfeônico para as escolas de nível médio 
do Estado, o Atheneu e a Escola Normal. Impulso decisivo foi 
tomado com a criação da Superintendência de Educação Musical 
e Artística, órgão da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 
sendo nomeado para dirigi-la, em 1932, o Maestro Heitor Villa-
Lobos. Por indicação do Diretor Geral do Departamento de 
Educação do Estado, Dr. Anfilóquio Câmara, o Interventor Mário 
Câmara instituía o “Orfeão de Professores”; no dia 15 de março de 
1934, o governo criava, através do Decreto n. 594,229 o novo con-
junto e nomeava para regente o Maestro Waldemar de Almeida. 
O texto do decreto justificava a importância do órgão criado, con-
siderando a alta missão de educação que a música pode realizar 
através do Canto Orfeônico e, ainda, que é pelas escolas públicas 
que o canto coral penetrará mais facilmente nas massas populares.

O Instituto de Música recebeu, a 24 de abril, a visita do 
Interventor Mário Câmara e esposa. Na ocasião, tiveram a oportu-
nidade de escutar o conjunto de cordas tocar o “Intermezzo”, da 
Cavaleria Rusticana (Mascagni) e o orfeão da escola, que cantou 
diversos números. 

228 CASCUDO, Luís da Câmara. Crônica “Sociedade de Cultura Musical”, em A 
República, 21 de janeiro de 1934.

229 Decreto nº 594, de 15 de março de 1934: Cria o Orfeão de Professores do 
Estado.
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O mesmo Instituto de Música, numa atitude de abertura e 
modernidade criou, em maio, um curso livre de piano, indepen-
dente do programa oficial, para os que desejassem ser pianistas 
a nível elementar, afastando-se da rigidez dos currículos oficiais.

Mais uma vez o Instituto de Música participa e colabora 
com um evento beneficente: declamadora Zoraide Aranha apre-
sentou a 10 de maio, um festival em benefício da Maternidade 
de Natal. Dele participaram Danilo Parisot (Bach, “Ária para a 
6a corda” e Artur Napoleão, “Romance”) e Aldo Parisot (Mohr, 
“Fantasie Tzigane”), acompanhados por Túlio Tavares. 

A 12 de maio, o pianista pernambucano Manoel Augusto 
apresentou recital no Teatro Carlos Gomes. Uma segunda apre-
sentação no mesmo local, no dia 16, foi realizada em benefício do 
Instituto de Música do RN.

Continuava a crescer em todo o Brasil o movimento de 
expansão dos conjuntos orfeônicos. Designado pelo Interventor 
Federal, Waldemar de Almeida viajou ao Recife para assistir, 
nos dias 5, 8 e 15 de julho, como representante do Orfeão dos 
Professores do Rio Grande do Norte, as demonstrações nacionais 
realizadas naquela cidade, sobre os modernos processos peda-
gógicos do ensino do orfeão. Naquela cidade chegava, no dia 5, 
o Maestro Heitor Villa-Lobos, momento em que recebeu festiva 
manifestação promovida pelo Interventor Federal a cargo, prin-
cipalmente, das bandas de música da cidade. Uma caravana de 
automóveis acompanhou o compositor a pensão onde se hospe-
dou: no quarto automóvel estava Waldemar de Almeida, entre 
outras pessoas.230

Em setembro, o Instituto de Música teve preenchida a 
cadeira de canto, vaga desde a sua fundação, pela professora Alice 
de Assis Brasil231, ex-catedrática do Conservatório de Música de 

230 Jornal do Recife, 5 de julho de 1934. Entrevista de Waldemar em A República, 
27 de julho de 1930, com o título “Vida musical”.

231 Era esposa de um funcionário do Banco do Brasil, transferido para Natal.
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Bagé, Rio Grande do Sul. Não há notícia do exercício de suas 
funções.

Em outubro passou pela cidade o famoso pianista paulis-
tano João de Souza Lima. Viajando com a esposa Maria e vindo 
de um concerto em Manaus, Souza Lima se hospedou na casa de 
Waldemar de Almeida, de quem era velho amigo e companheiro 
de estudos em Paris. Apresentou um recital a 13 de outubro, no 
Teatro Carlos Gomes.

Quatro anos após o deflagrar da “Revolução 1930”, perí-
odo em que os Estados tiveram seus governantes nomeados pelo 
Governo Federal sob o comando de Getúlio Vargas, abria-se um 
caminho democrático com a realização de eleições para a escolha 
de deputados estaduais para Assembleia Constituinte e Ordinária. 
Candidataram-se pelo Partido Integralista: Otto de Brito Guerra 
(bacharel), Ewerton Dantas Cortez (acadêmico) e Waldemar de 
Almeida. Nenhum desses candidatos logrou eleição no pleito 
realizado a 14 de outubro. 

A 15 de dezembro, realizou-se a cerimônia de entrega dos 
diplomas às alunas da Escola de Comércio Feminina. Na oca-
sião, alunos do Instituto de Música prestaram sua homenagem às 
diplomadas com um programa do qual participaram 

Ziva Blatmann: Schmoll, “Fanfare de chasse”

Sílvia Ramalho: F. Mendelssohn, “Barcarola Veneziana”

Josélia Letieri: S. Rachmaninoff, “Polichinelo” 

Maria Emerenciano: F. Chopin, “Valsa n. 7”

Túlio Tavares: F. (Mendelssohn “Rondo Capricioso”)

Danilo Parisot e Túlio Tavares: E. Granados, “Dança Espanhola”

No encerramento das atividades musicais do ano, a can-
tora Alice de Assis Brasil, professora do Instituto de Música, 
apresentou audição no Teatro Carlos Gomes, a 29 de dezembro, 
cantando exclusivamente autores brasileiros e incluindo “Palma 
da Ressurreição”, de Palmira Wanderley e Waldemar de Almeida. 
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Os acompanhamentos ao piano estiveram a cargo de Lygia Bezerra 
de Melo, aluna do Instituto de Música. 

Mais alunos do Instituto de Música: Gumercindo Saraiva, 
Wanda Mussi Wanderley, Maria Vitória de Melo, Maria Conceição 
Barbalho, Ulcy Botelho, Neusa Vilar Ribeiro Dantas. 

O adolescente Orianne de Almeida e a “baratinha” do primo Waldemar.



1935 

Iniciou-se para Waldemar de Almeida o ano de 1935 com 
uma nova incumbência: no dia 10 de janeiro, o Ato n. 

980 do Governo do Estado, nomeava-o para reger o Orfeão de 
Professores do Estado. Na mesma data, era designada a profes-
sora Maria Carolina Wanderley para se encarregar da regência do 
orfeão do Grupo Escolar Frei Miguelinho.

No intuito de incentivar as vocações musicais dos seus 
jovens alunos, o Instituto de Música realizou, em suas instala-
ções, a 13 do mês corrente, o Concurso Pianístico Infantil. Podiam 
inscrever-se crianças de até 10 anos idade. A Comissão Julgadora 
atribuiu o 1o lugar a Ziva Blatmann, aos 7 anos, aluna particu-
lar de Waldemar de Almeida. A vencedora teve como prêmios 
alguns álbuns de músicas e a matrícula gratuita no Instituto de 
Música. O 2o lugar coube a Ester Vainstein. Concorreram, ainda, 
Italo Carvalho e Silva, Iracema Guedes e Berta Eugênio. 

Conforme já fora anteriormente comentado, Waldemar 
de Almeida integrou-se ao movimento nacional que, em Natal, 
implantara a corrente política do integralismo, sob a direção da 
Ação Integralista Brasileira. Seguia, assim, os caminhos indica-
dos pela sua formação católica e convivência com os mantene-
dores da Congregação Mariana de Moços e da Escola Técnica 
de Comércio de Natal, onde havia estudado. A 14 de julho de 
1933 instalava-se o Núcleo Integralista de Natal, iniciando-se 
sua ação política. Waldemar de Almeida participava da direto-
ria da instituição, como secretário do Departamento Provincial 
de Cultura Artística. O Chefe Provincial para o Rio Grande do 
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Norte era o Desembargador Xavier Montenegro, que pediu exone-
ração de suas funções. O Chefe Nacional determinou que, em seu 
lugar, assumisse Waldemar de Almeida, que tomou posse a 14 de 
janeiro. Ascendia, assim, ao mais elevado posto integralista do 
Estado. Talvez tenha sido nessa época que musicou “Ó, compa-
nheiros!” – Marcha integralista, com letra de Alberto Wanderley. 

Waldemar de Almeida (sentado), quando na função de Chefe Provincial para o 
Rio Grande do Norte da Ação Integralista Brasileira. De pé, da esquerda para a 
direita: Monsenhor Walfredo Gurgel, Felipe Nery de Andrade, Miguel Seabra 
Fagundes, Otto de Brito Guerra, Francisco Veras Bezerra e Sinval Moreira Dias. 

Foto do arquivo da família de Carlos Gondim.

Depois do recital de Orianne de Almeida no Recife, 
outro norte-rio-grandense veio a ser convidado a tocar naquela 
cidade: o estudante de violoncelo Aldo Parisot. Sua audição se 
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verificou a 12 de fevereiro, no Teatro Santa Isabel. Waldemar 
de Oliveira assim se expressou, em crônica publicada no Jornal 
do Commercio: Vamos ouvir, hoje, no palco do velho teatro, 
um dos mais interessantes violoncelistas do Brasil um pequeno 
Casals de 14 anos risonhos e felizes.232 Ernani Braga, diretor do 
Conservatório de Música de Pernambuco233, comentou:

É um nome que merece atenção: – Aldo Parisot. E é de um bra-
sileiro, embora não pareça. De um brasileirinho de 14 anos de 
idade, que nasceu no Rio Grande do Norte e nunca saiu de lá 
não ser agora, ao vir ao Recife mostrar-nos seu formoso talento. 
[...] Se ele fosse vaidoso, já teria muito que se pavonear: – uma 
técnica segura e de largo desenvolvimento, uma afinação justa 
e uma sonoridade rica. Mas nada disso lhe tira o ar infantil e 
despreocupado em todas as atitudes e expressões. 

Continuavam os alunos do Instituto de Música partici-
pando dos eventos musicais da cidade: a 17 de fevereiro, Túlio 
Tavares apresentou-se como acompanhador do recital do vio-
linista Clovis Queiroz. Às 15h do mesmo dia cantou o soprano 
Piera Lucia Mattioda Augusti, acompanhada pela pianista Josélia 
Letieri. 

Surge nova instituição musical, a Sociedade Artístico-
Musical, tentando preencher a ausência da música orquestral na 
cidade, já bem favorecida pelos cursos de piano. Dirigida pelo 
violoncelista Thomaz Babini, contou com a participação de ama-
dores músicos da cidade, tendo em maior número professores e 
alunos do Instituto de Música. A estreia do conjunto, sob sua dire-
ção, deu-se no dia 15 de novembro, no Teatro Carlos Gomes, como 
homenagem à data da Proclamação da República. Estava com-
posta dos seguintes elementos: Violinos: Dolores Albuquerque 
Barbosa, Netércia Maranhão, Letícia Galvão, José Monteiro 
Galvão, Danilo Parisot, João de Brito Namorado, Gumercindo 

232 Tinha 16 anos, pois nascera a 17 de setembro de 1918.

233 Crônica republicada em A República, 19 de maio de 1935.
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Saraiva, Artur Álvares, Carlos Tavares, Raimundo Ferreira da 
Silva e Orlando Ubirajara. Violoncelos: Denise Albuquerque, 
Josélia Letieri e Aldo Simões Parisot. Flautas: Manoel Petit e Luís 
Trindade. Clarinetes: Cândido Freire e João Morais. Contrabaixo: 
J. Calazans Carneiro. Piano, Pedro Duarte.

O eclodir da intentona comunista em novembro de 1935 
trouxe preocupações e vexames para Waldemar de Almeida e 
família. Chefiando a Ação Integralista no Estado, tornava-se um 
elemento muito exposto a represálias pessoais. A casa em que 
residia na Avenida Deodoro foi alvo de uma agressão, tendo sido 
pichada a sua fachada e quebradas as vidraças. O movimento 
durou pouco tempo, o que decerto poupou Waldemar e seus com-
panheiros de sofrerem maiores represálias.

A Sociedade de Cultura Musical promoveu, a 14 de 
novembro, o seu 1o concerto: o violinista Frank Smit acompa-
nhado ao piano por Fritz Jank. 
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O primeiro fato do ano foi provocado por uma crônica de 
Aderbal de França, o persistente Danilo que, mais uma vez, 

aborda assuntos musicais intimamente vinculados ao trabalho de 
Waldemar de Almeida. Dessa vez, questionou o “Maestro” sobre 
a ausênca do ensino de harmonia e canto no Instituto de Música, 
considerando uma falha corrigível. Reconhece a ausência de pro-
fessores na cidade e a dificuldade de contratá-los. Insiste que do 
estudo da harmonia depende o exercício da composição e que 
muitos alunos poderão fracassar ou se desviarem por conta da 
ausência da matéria.234 E exemplifica: 

Villa-Lobos, antes de ser o famoso compositor que é hoje, con-
sagrado e aplaudido no estrangeiro e no Brasil, era um violon-
celista medíocre. E ainda o seria se não lhe fora a facilidade 
do estudo da harmonia, que contém em si essas quatro partes 
importantes – composição, contraponto, fuga e instrumentação. 

Admite que a culpa não cabe ao Diretor do Instituto de 
Música, que conhece bem o assunto. É, porém, difícil, conseguir-
-se para o nosso Instituto um professor de harmonia, como um 
de canto. E arrisca: Só os poderes oficiais poderiam sanar essas 
faltas [...] 

A resposta de Waldemar veio a 31 de janeiro, publicada 
na mesma coluna “Sociaes”, integralmente transcrita por Danilo. 
Inicia com um uma descrição realista da cidade em 1936: Admiro 

234 Danilo (pseudônimo de Aderbal de França). Coluna “Sociaes”: Harmonia e 
canto, em A República, 26 de janeiro de 1936.
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cada vez mais o milagre que consegues encontrando sempre 
assunto numa capital como a nossa, tão desprovida de movi-
mento social, cultural e artístico. Abordando o assunto, comenta 
que o Instituto de Música não teria iniciado suas atividades sem 
as alunas de piano do “Curso Waldemar de Almeida”. Fora dessa 
origem, somente o violoncelista Thomaz Babini e o violinista José 
Galvão (não cita Manoel Petit, que era professor de flauta), esses 
remanescentes da semente musical que Alberto Maranhão plan-
tara em Natal em 1909.235 Voltando se referir à presença de suas 
alunas no magistério do Instituto de Música, acrescenta: Com alu-
nas por mim preparadas pude dividir as classes de piano, cujo 
número é 75% das matrículas anuais. Em segundo lugar vem a 
classe de violino com 18%, a violoncelo com 5% e finalmente 
a de flauta com 2%. E afirma: Teoria e solfejo é matéria obriga-
tória para todas as classes. Passa e recordar a situação reinante 
nos tempos em que iniciou o seu curso, em que seus alunos (e 
suas famílias) queriam tocar o mais breve possível, sem se preo-
cupar com o necessário estudo básico da Teoria Musical. E come-
mora sua exigência: [...] fui assim sem querer o descobridor da 
Teoria Musical entre as moças pianistas de Natal. Foi uma revo-
lução! Passando a comentar o assunto do ensino de Harmonia: 
No momento atual, um professor de Harmonia teria, sim, uma 
pequena classe, mas composta do corpo docente do Instituto e, 
o que é doloroso, nem ele todo... Sobre o ensino de Canto revela: 
Quanto ao Canto já fiz experiências e espero continuar a fazer. 
Apesar dos nossos poucos recursos financeiros, consegui o ano 
passado contratar uma professora de Canto. Durante o ano ape-
nas quatro alunas se inscreveram. Apesar do “deficit”, ficamos 
com a professora até que ela, partindo para o sul, deixou as nos-
sas quatro cigarras à espera de um novo verão. 

235 Referia-se à Eschola de Musica, instalada em 1908. José Galvão e Manoel 
Petit eram alunos e não professores naquela época.
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A carta de Waldemar de Almeida, datada de 28 de janeiro 
de 1936, é relatório objetivo e responsável sobre a situação do 
ensino de música na cidade.  

O Instituto de Música iniciou suas atividades mesmo 
antes do começo das aulas. Seu diretor passou a realizar reuni-
ões aonde os alunos pudessem apresentar alguma participação 
independente do instrumento estudado. Na primeira reunião, o 
aluno Orianne de Almeida apresentou uma palestra com o título 
“Frederico Francisco Chopin”.236

Ainda em janeiro, assume a nova diretoria da Sociedade 
de Cultura Musical para o para o biênio 1936-1937: Presidente, 
Luís da Câmara Cascudo; Secretário, Dulce Wanderley; Orador, 
Eutiquiano Reis; Vice Orador, Aderbal de França; Bibliotecário, 
Thomaz Babini; Diretor-técnico e Diretor-tesoureiro: Waldemar 
de Almeida. 

 Para o mesmo período, a Sociedade Artístico-Musical 
elegeu sua diretoria, tendo Carlos Lamas237 como presidente. Em 
março, dia 14, realizou-se a posse no Teatro Carlos Gomes. Na 
oportunidade, sua orquestra fez a 2a apresentação quando foi 
prestada significativa homenagem ao regente, Maestro Thomaz 
Babini, pelos seus 28 anos de serviços prestados à música em 
Natal.

Por sua vez, o Instituto de Música continuava em franco 
progresso, indicando um total de matrículas de 95 alunos. 
Noticiou a revista Som: O ensino metodizado da música e dos 
instrumentos vai aos poucos empolgando a nossa sociedade 
que está sempre tendo evidentes provas dos resultados obtidos 
pelos alunos que já terminaram o curso e se apresentaram em 

236 A palestra foi publicada inegralmente por A República a 16 de janeiro de 
1936. O texto original manuscrito pertence ao acervo do Memorial Oriano de 
Almeida, anexo ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte.

237 CARLOS Alberto LAMAS Lamas (Chile, 1905 – Rio de Janeiro, 1972). Cônsul 
do Chile em Natal, comerciante, desportista, empreendedor cultural, violinista. 
A cidade de Natal lhe é devedora de muitas e importantes realizações culturais.
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concertos sob suas próprias responsabilidades. Menciona os 
nomes de Orianne de Almeida e Glória Sigaud.238 

1936 é o ano do nascimento, a 10 de março, do filho Cussy 
de Almeida Neto. A família já se mudara para uma casa à Praça 
Pio X.239 

É, também o ano da publicação das “Paisagens de leque”. 
A história dessa composição foi descrita pelo próprio autor 
quando, em um escrito sobre Luís da Câmara Cascudo, refere-se à 
criação do Instituto de Música:

Data dessa época o início das “Paisagens de leque”. Nenhuma 
teria sido escrita se não fosse a insistência quase sempre auto-
ritária de Câmara Cascudo que, dada a displicência constante 
do autor, arrastou-o certa vez ao piano, à força e aos empurrões, 
ouvindo o tema a desenvolver gritado repetidas vezes: 

“Na verde grama
Voam as borboletas brancas,
Na verde grama”....

- Vamos, musique isto. Ponha isto em sons. Dê uma idéia sonora
disto no piano. Só se levanta daí quando o fizer.”

Assim, surgiu a primeira “Paisagem de leque” e a segunda da 
serie, composta poucos dias depois, naquela época em que o 
autor não lhes encontrava real interesse, foi salva do cesto pela 
interferência exaltada de Câmara Cascudo.

Hoje as “Paisagens de leque” são em número de oito e se a sua 
audição interessou fora do País e se a “Enciclopédia da música” 
as registrou com simpatia, o autor tem menos merecimento do 
que o padrinho das composições.240 

238 “Curriculum” em Som, 11 de julho de 1936, n. 1, p. 4.

239 A Praça Pio X corresponde ao local onde foi construída a nova Catedral de 
Natal. O imóvel, que estaria atualmente na Rua Jundiaí, foi demolido. O violinis-
ta Cussy de Almeida Neto faleceu no Recife, a 22 de julho de 2010. 

240 ALMEIDA, Waldemar de. Luís da Câmara Cascudo no meio da música 
(Depoimentos),1947.
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A serie se compõe de: 1 – Valsa nobre; 2 – Borboleta; 3 – O camundongo Mickey; 
4 – A Baronesa; 5 – Passeio às Rocas; 6 – Desfile de Quintal; 7 – “Acalanto da 

Bela Infanta”;  8 – “Realejo”. 

A primeira audição das “Paisagens de leque” (algumas 
peças) se verificou no 1º recital de Orianne de Almeida, realizado 
a 2 de abril, no Teatro Carlos Gomes. Na ocasião, o crítico musical 
Eutiquiano Reis publicou um texto explicativo de cada peça da 
série que são transcritos em seguida:

Valsa nobre (n. 1)
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Essa Paisagem lembra a magnificência do Castelo de 
Versalles, nos suntuosos bailes de Luiz XV. O quadro é fixado 
no momento em que os elegantes pares, em requintes de galan-
teria, empoados cavalheiros fazendo das mãos ninhos para os 
delicados dedos das damas, davam os últimos volteios ao som da 
VALSA NOBRE, dirigida pelo regente da Corte. Só uma parte, a 
última, se faz ouvir. Fim da cena de rara imponência. 

Borboletas (n. 2) 

Um amplo acorde inicial diz de uma imensa planicie 
revestida de grama verde a que as primeiras chuvas de inverno 
de vida exuberante. Bandos de borboletas esvoaçam em dança 
vertiginosa sobre a relva orvalhada, o que é representado por 
desenhos de mão esquerda. Súbito, surge a gaita de taboca de 
um garoto que caminha despreocupado, tocando uma canção 
campestre, findando com uma escala de tons e semitons, o que 
afugenta as borboletas que desaparecem com um acorde seco. 
Volta o amplo acorde inicial dizendo da imansa planicie de 
grama verde...

O camondongo Mickey (n. 3) 

... Mickey, o popular camondongo dos desenhos animados 
de Walt Disney, é professor de piano e vai tomar a lição de uma 
criança vadia. Toma lugar no alto do piano, aonde sobe pisando 
as teclas da esquerda para a direita, ferindo notas desordena-
das, que soam desarmonicamente, A lição vai saindo, a princípio 
regular, mas piorando para o fim, quando se torna detestável. 
Mickey perde a paciência e retira-se zangado, descendo por 
sobre o teclado, desta vez, da direita para a esquerda. Novos sons 
desarticulados... 

A Baronesa (n. 4)

Baronesa é o nome com que foi batisada a decana das 
locomotivas do Brasil. Pequenina e velha, foi exposta à curio-
sidade pública, pelas ruas do Rio de Janeiro. Essa Paisagem a 
descreve tentando subir o Corcovado. A subida é íngreme e a 
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máquina arfa penosamente, perdendo pouco a pouco a sua força. 
Há um momento de indecisão, o último esforço de sua fornalha 
e a centenária BARONESA despenha-se ladeira a baixo para o 
desastre inevitável.

Passeio às Rocas (n. 5)

Traço característico do bairro dos pobres de Natal. Motivo 
eminentemente regional. Em noite enluarada, pelas ruas das 
Rocas, crianças se divertem. Numa encruzilhada, dois jovens 
tocam violão. Um, com maestria, dedilha o instrumento dos 
vates sertanejos, enquanto o outro, principiante, faz um acompa-
nhamento banal. Desaparece a cena. Mais adiante, um grupo de 
meninas brinca em uma calçada: “Bombarquinho, bombarqui-
nho, deixarás passar...” Logo a seguir, o outro quadro. Os garotos 
fazem um círculo e de mãos dadas vão cantando: “Lá na ponte 
da Aliança, todo mundo passa”. 

Desfile de quintal (n. 6)

Quem já não foi, na meninice, soldado ou general em 
paradas militares de quintal, com carabinas de cabo de vassoura 
e tambores de lata velha? Essa Paisagem descreve um desses des-
files. O pelotão é comandado por Joãozinho e o cortejo é feito ao 
som de uma marcha que cantam. Lembram-se do “Mineiro Pau” 
e executam-no na banda vocal, no ritmo da marcha. Ouve-se 
uma voz que faz estacar a gloriosa parada: é a mãe do coman-
dante que o chama. São dois acordes fortemente expressivos, o 
primeiro em apogiatura, o segundo, feito com retenção de pedais, 
que dão a ideia magistralmente nítida da voz cantante da nor-
tista chamando: Joãozinho!...

Acalanto da Bela Infanta (n. 7)

Esta xácara, de origem portuguesa antiquissima, foi em 
Portugal registrada por Teófilo Braga no seu “Cancioneiro”, em 
duas versões: uma do Porto, com o título de “Conde Alberto” e 
outra da Beira Baixa, “O conde Alves”. Almeida Garrett recolheu 
na Beira Baixa outra variante, conhecida como o “Conde Yano”. 
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No Brasil, Sylvio Romero coligiu uma versão em Sergipe, 
o “Conde Alberto” e disse existir outra, o “Conde Olario”, título 
do personagem central na versão encontrada no Rio Grande do 
Norte por Luís da Câmara Cascudo. Pereira da Costa recolheu 
duas outras variantes. Uma de Goiana, a “Bela Infanta”, e a 
segunda de Pajeú das Flores, a “Dona Isabel”. 

Em nenhuma fonte foi colhida a solfa que Luís da Câmara 
Cascudo teve a alegria de ouvir e registrar e é a que tive o pra-
zer de aproveitrar em toda a sua simplicidade para mais esta 
“Paisagem de leque”. 

Segue-se a reprodução de (Alguns versos) Os primeiros, 
conforme se encontra na partitura original.241

Antes da composição propriamente dita, Waldemar de 
Almeida incluiu o trecho da melodia da xácara, conforme grafou 
a pedido de Cascudo está publicada em Vaqueiros e cantadores, 
que teve sua primeira edição publicada em 1939.242

Realejo (n. 8) não traz na partitura nenhuma descrição 
da peça, tudo indicando que Eutichiano Reis não redigiu o texto 
explicativo, como o fez para as anteriores. Waldemar de Almeida 
utilizou a melodia folclórica “Senhora dona viúva” e, ainda, tre-
chos da modinha “Dorme Carmela”, de autor não identificado. 
As partes em que são destacadas essas melodias são devidamente 
indicadas na partitura.243

Em continuação de suas atividades, a Sociedade de Cultura 
Musical apresentou a audição do cantor Cândido de Arruda 
Botelho, acompanhado ao piano por Maria do Carmo Botelho (11 
de fevereiro).

241 Publicada pela Oficina Gráfica Irmãos Vitale, São Paulo e não se encontra 
nas notas de Eutiquiano Reis, publicadas em A República, 2 de abril de 1936.

242 O presente texto foi reproduzido conforme está na partitura publicada pela 
editora Vitale.

243 Sobre a modinha “Carmela” aproveitada por Waldemar de Almeida em 
“Paisagens de leque nº 8 – Realejo”: detalhes em GALVÃO, Claudio. A modinha 
norte-rio-grandense (2000). 
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Depois de seu primeiro recital no Recife, chegou a vez de 
Natal presenciar uma apresentação do jovem Orianne de Almeida 
que, aos 14 anos de idade, afirmava sua vocação e abria as primei-
ras trilhas para sua carreira brilhante, que lhe foram inicialmente 
indicadas por seu professor Waldemar de Almeida. A 2 de abril, 
no Teatro Carlos Gomes, executou o seguinte programa:

1ª parte:

Beethoven, “Sonata” opus 14 n. 1 

Bach, “Tocata e Fuga em Re menor” (Bach-Tausig)

2ª parte: 

F. Chopin: “Prelúdio”, “Valsa Brilhante”, “Scherzo em si bemol 
menor”, “Estudos” opus 12 n. 8 e opus 25 n. 11

Waldemar de Almeida: “Paisagens de Leque”: 1 – Valsa nobre; 
2 – Borboleta; 5 – Passeio às Rocas; 6 – Desfile de Quintal

F. Mignone, “Microbinho”

H. Villa-Lobos, “Polichinelo”

Roberto Castro, “Capricho Valsa”

F. Liszt, “Rapsódia Húngara” n. 12

O ano de 1936 marcava o importante evento do centenário 
de nascimento do compositor Antônio Carlos Gomes. O plane-
jamento para as comemorações já se esboçava e Luís da Câmara 
Cascudo recorreu a Mário de Andrade, conterrâneo de Carlos 
Gomes, em busca de sugestões viáveis a Natal:
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Programa do primeiro recital de Orianne de Almeida em Natal. Arquivo do autor.

Venho pedir-lhe uma informação que encareço você respondê-
-la por avião. Quando vão, em que dia, comemorar o centenário 
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de Carlos Gomes aí em S. Paulo? Há uma controvérsia áspera e 
o humilde Instituto de Música que deseja solenizar, com várias 
coisas bonitas, a data não sabe como escolhê-la. Fui encarre-
gado de perguntar ao Mário de Andrade, Tuixáua de ciências. 
O Waldemar de Almeida está com planos e trabalhos inicia-
dos, Orfeão de 1000 vozes, dois concertos, duas conferências, 
orquestra, etc. tudo depende da resposta do Macunaíma.

E outra coisa, não haverá para canto orfeônico alguma coisa 
do Tonico de Campinas? O Hino Acadêmico, por exemplo? Se 
existe você fará uma obra de caridade enviando um exemplarzi-
nho destinado às goelas potiguares.244

Mário de Andrade respondeu a 15 de abril:

Nosso assunto: a data certa do centenário é 11 de julho. Não tem 
peça orfeônica de Carlos Gomes que eu conheça. Mandei copiar 
com urgência o Hino Triunfal, raro e bem bonito que temos aqui 
e está sendo ensaiado pelo Coral Paulistano que criei. Gostei do 
plano das comemorações. 

Violinista José Monteiro Galvão, professor do Instituto de Música.

244 Macunaíma: personagem criado por Mário de Andrade. ANDRADE, Mário. 
Macunaíma, 1997. Tonico: apelido de Carlos Gomes quando jovem. “Hino aca-
dêmico”, composição de Carlos Gomes, para canto. 
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A 30 de abril, a Sociedade Artístico-Musical realizou a 
3a audição de sua orquestra, sob a regência de Thomaz Babini. 
Individualmente se apresentaram a cantora Elza Dantas e o violi-
nista José Galvão, acompanhado do pianista Pedro Duarte. Deve 
ser destacada a presença de professores e alunos do Instituto de 
Música em sua composição, especialmente na área das cordas.

A 1º de junho, em reunião da Congregação de Professores 
do Instituto de Música, Waldemar de Almeida propôs que se 
desse a cada uma das três salas do estabelecimento, os nomes 
de Carlos Gomes, Waldemar de Oliveira e Audífax Azevedo245. O 
professor Câmara Cascudo propôs que se denominasse Mário de 
Andrade a sala onde ensinava História da Música e a professora 
Dulce Wanderley, por sua vez, sugeria que se denominasse de 
Luís da Câmara outra das salas de aulas do Instituto. 

Audífax Gonçalves de Azevedo é um personagem que ocupa 
um lugar muito especial na vida de Waldemar de Almeida. 
Nascido em Olinda, a 20 de maio de 1905, encontrava-se em 
Paris quando tornou-se amigo do pianista estudante. Não há 
informação sobre o que fazia por lá.

Havendo Waldemar retornado para o Brasil, recebeu de Audífax 
um convite para assumir um emprego em Paris, que lhe permitira 
continuar seus estudos. Na verdade, Audífax estava financiando 
os estudos do amigo, proporcionando-lhe moradia, apartamento 
e um professor. É bem provável que tenha sido incluída alguma 
ajuda para manutenção. Havendo se casado no Recife com uma 
pessoa possuidora de vastos recursos econômicos, decidira ajudar 
os amigos. Sabe-se, sem maiores detalhes, que também ajudou a 
Maurilo Lira, quando este estudava em Paris. De seu casamento 
teve dois filhos: Audífax Gonçalves de Azevedo Filho (falecido) 
e Annete Maria Gonçalves de Azevedo dos Santos, residente no 
Estado do Rio de Janeiro. Waldemar já residia no Recife quando 
recebeu a visita do amigo Audífax de Azevedo, que veio a falecer 
no Rio de Janeiro, a 19 de dezembro de 1953.

245 Era uma homenagem pessoal àquele brasileiro residente em Paris, que muito 
ajudara a Waldemar durante o seu período de estudos naquela cidade. 
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Uma aluna do Instituto de Música realiza o seu segundo 
recital individual: Glória Sigaud apresentou-se no Teatro Carlos 
Gomes a 6 de junho e a renda reverteu em benefício do próprio 
Instituto. Seu programa:

1ª parte

L. Beethoven: “Sonata” opus 57 n. 23, Apassionata

2ª parte

F. Chopin: “Prelúdio” n. 17, “Estudo” opus 25 n. 7, “Noturno” 
opus 15 n. 2, “Valsa” opus 70 n. 3, “Balada” em sol menor

3ª parte

Francisco Mignone: “Cateretê”

Alberto Nepomuceno: “Noturno”

F. Mendelssohn: “Rondo Capricioso”

M. Moskowsky: “Valsa” opus 34

 O programa do recital de Glória Sigaud trouxe, em seu 
verso, um curioso texto de publicidade de sua escola de música, 
transcrito abaixo na grafia da época: 

Quereis que vossos filhos tenham uma educação artística 
perfeita?

Matriculae-os quanto antes no Instituto de Música do Rio 
Grande do Norte, onde elles poderão estudar: Theoria, Solfejo, 
Canto-Orpheonico, Piano, violino, violoncelo e instrumentos de 
sopros, com os melhores mestres do Estado.

O Governo do Estado, reconhecendo a grande utilidade do 
ensino methodisado da musica em geral, vem subvencionando 
o Instituto de Música há quatro annos.

Taxa de matrícula   10$000

Mensalidade para Theoria e Solfejo 5$000

Todas as materias juntas até o 4º anno (mensalidade) 15$000

Do 4º anno em diante (mensalidade) 25$000 
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Programa do segundo recital de Glória Sigaud.

O “Curso Waldemar de Almeida” apresentou a 27 de 
junho, no Teatro Carlos Gomes, a sua 17ª audição, dessa vez em 
benefício do Centro Náutico Potengi. Participaram:

Riva Mandel: P. Tchaikovsky, “Mazurca” e L. Beethoven, 
“Minueto” 

Ester Vainstein: Beaumont, “Tarantela” e P. Tchaikovsky, “Orgue 
de barbarie”

Dinah Monte: F. Chopin, “Valsa do adeus”

Ziva Blatmann: C. Sindig, “Canto da primavera” e W. Mozart, 
“Marcha turca” 

Leonor Gonçalves: F. Bendel, “A fiandeira”

Maria da Glória Sigaud: F. Chopin, “Balada” em sol menor
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Túlio Tavares: F. Chopin, “Estudo” 

Orianne de Almeida: L. Gottschalk “Grande Fantasia sobre o 
Hino Nacional Brasileiro”

A inquietação criativa de Waldemar de Almeida não res-
peitava limites. A 11 de julho era entregue ao público o primeiro 
número da revista Som. A nova publicação se apresenta como 
órgão da Sociedade de Cultura Musical e traz em seu cabeçalho as 
indicações: Presidente, Luís da Câmara Cascudo; Diretor Técnico, 
Waldemar de Almeida, identificando-se como SOM, órgão da 
Sociedade de Cultura Musical do Rio Grande do Norte destina-
-se, nos limites da sua atividade, difundir e propagar assuntos 
musicais ou correlatos com a educação musical.

Propositalmente foi escolhido o mês de julho para seu lan-
çamento por marcar – o dia 11 – a data do centenário de nasci-
mento de Carlos Gomes. Tanto é que a primeira página traz uma 
fotografia do compositor com o oferecimento de Ítala Gomes Vaz 
de Carvalho, sua filha, dedicada à Sociedade de Cultura Musical 
do Rio Grande do Norte. O primeiro de seus artigos tem a auto-
ria do pernambucano Waldemar de Oliveira e versa sobre Carlos 
Gomes, com o título de “O mais patriota de todos os brasilei-
ros”. Câmara Cascudo escreveu dois artigos: “Marginália – Sobre 
Mignone”, e “Modinhas e Modinheiros de Natal”, e Waldemar 
de Almeida publicou “A cidade de Natal e Alberto Maranhão”. 
Traz ainda noticiário sobre as atividades da Sociedade de Cultura 
Musical, Sociedade Artístico-Musical, Instituto de Música e 
curso Waldemar de Almeida. Durante muito tempo Som se man-
teve como uma das únicas revistas musicais do país. 

Em julho, as comemorações do centenário de Carlos Gomes, 
o mais renomado compositor brasileiro.246 Organizou-se uma 
comissão central de homenagens, composta do cônego Amâncio 
Ramalho (presidente) e tendo como participantes: Comandante 

246 Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas, São Paulo, a 11 de julho de 
1836, e faleceu em Belém, Pará, no dia 16 de setembro de 1896.
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Josué Freire, Waldemar de Almeida, Thomaz Babini, Carlos 
Lamas, professores Antônio Fagundes, Celestino Pimentel, José 
Saturnino de Paiva, Acrísio Freire, José Monteiro Galvão, Adélia 
Teixeira, Alcides Cicco, Severino Bezerra de Melo (Colégio Pedro 
II) Irmão José Vey (Colégio Marista).247 A Waldemar de Almeida 
coube a organização do programa das festividades; é o que lê à 
página 11 de Som, n. 2: Do programa delineado por Waldemar de 
Almeida, tudo foi aceito e cumprido a risca.

A primeira das homenagens foi prestada pelo Instituto de 
Música que realizou, no dia 10 de julho, a sua 5a audição no pró-
prio Teatro Carlos Gomes, constando de uma palestra do Professor 
Luís Soares de Araújo, seguida da apresentação dos alunos 

Nair Viana (1º ano de piano), R. Schumann, “O lavrador”

Zarita Volfson (2o ano de piano), Barroso Neto, “Era uma vez”

Laíse Cavalcanti (2o ano de piano), C. Chaminade, “Gavota”

Carlos Tavares (3o ano de violino), A. Rubinstein, “Melodia”

Iolanda Galvão (3o ano), P. Tchaikowsky, “Canção Francesa” 

Gumercindo Saraiva (3o ano de violino), G. Marie, “La 
Cinquantaine”

Maria da Glória Lisboa (4o ano de piano), L. Beethoven, 
“Escocesa”

Ell Brandão Vilar (5o ano de piano), F. Mendelssohn, “Barcarola 
Veneziana”

Danilo Parisot (4o ano de violino), V. Monti, “Czardas”

Wanda Mussi (7o ano de piano), C. Gluck, “Gavota”

Túlio Tavares (8o ano de piano), F. Mendelssohn, “Rondo 
Capricioso”

Apresentou-se, ainda, o Orfeão do Instituto sob a regên-
cia da professora Dulce Wanderley cantando, de Waldemar de 
Almeida, “Iara” e “Canto da Raça”.

247 Detalhes sobre as festividades do centenário de nascimento de Carlos Gomes 
em GALVÃO, Claudio. História da música no Rio Grande do Norte, em preparo.
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Para que se possa avaliar a evidência que tinham naquela 
época as atividades de canto em conjunto, destaque-se que, no dia 
11 – data do centenário –, realizou-se às 16h grande concentração 
escolar no cruzamento da Avenida Rio Branco e Rua João Pessoa, 
quando foi ouvido um discurso do professor da Escola Normal, 
Francisco Ivo Filho. Em seguida, um orfeão composto de cerca de 
três mil estudantes248 cantou o “Hino da Independência”, “Hino 
à Bandeira”, “Hino da Mocidade Acadêmica” (de Carlos Gomes) 
e o “Hino Nacional”, acompanhados pela banda de música da 
Força Policial do Estado. A regência esteve a cargo do cônego 
Amâncio Ramalho,249 diretor do Departamento de Educação. No 
Instituto de Música prestava-se, também, significativa homena-
gem: inaugurou-se um retrato de Carlos Gomes em uma de suas 
dependências.

Às 20h do mesmo dia, a orquestra da Sociedade Artístico-
Musical apresentou, no Teatro Carlos Gomes, a sua 4a audição 
com a participação de um orfeão formado por alunos de escolas 
da cidade. Após o primeiro número, o Hino do Rio Grande do 
Norte,250 Waldemar de Almeida apresentou a palestra: “Carlos 
Gomes, o intérprete da alma da raça”.251

No dia 11, os membros do Centro Estudantal Potiguar 
convidaram Waldemar de Almeida para ministrar uma conferên-
cia sobre Carlos Gomes, o que se verificou na tarde daquele dia, 
seguindo-se uma passeata composta de estudantes, que percorreu 
a cidade portando bandeiras e proferindo ovações ao compositor. 

A placa comemorativa do centenário foi solenemente 
inaugurada, ainda no dia 11, às 20h, no Teatro Carlos Gomes. 

248 Esse número certamente exagerado foi publicado em A República, dias 10 e 
11 de julho de 1936.

249 Padre Amâncio Ramalho (Itaporanga, Paraíba, 15/03/1886-Parelhas, RN, 
23/10/1964). Musicista, regente, compositor.

250 Apresentado em sua versão oficialmente reconhecida na época, música de 
Nicolino Milano e versos de Nestor Lima.

251 Publicada na revista Som, n 4, Natal, 1937.
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Ouviu-se, na oportunidade, uma demonstração orfeônica e de 
recitativos. A parte musical apresentada pelo orfeão foi a seguinte: 
“Saudação a Carlos Gomes” (Waldemar de Almeida), “Hino ao 
Sol” (Villa-Lobos), “A Canoa Virou” (Villa-Lobos), “Canto da 
Raça” (Waldemar de Almeida), “Saudação ao Brasil” (Waldemar 
de Almeida), “Cantar para viver” (Villa-Lobos), Cânone antigo 
“Vamos Companheiros”, (Villa-Lobos), “Canto do Pajé” (Villa-
Lobos) e “Hino Nacional Brasileiro.” 

Na ocasião, havia na cidade os seguintes conjuntos corais: 
Orfeão do Instituto de Música, regido pelo professor José Galvão; 
do Atheneu e Escola Normal, regidos por Waldemar de Almeida; 
do Grupo Escolar Frei Miguelinho, dirigido pela professora 
Carolina Wanderley e do Grupo Antônio de Souza, sob a direção 
da professora Dulce Wanderley.252

O jovem estudante de violoncelo do Instituto de Música 
Aldo Parisot, aluno de Thomaz Babini,253 apresentou a 18 de julho 
o seu primeiro recital no Teatro Carlos Gomes. O evento teve a 
melhor repercussão e numerosa assistência, apesar da noite chu-
vosa e da inauguração do Cinema Rex, no mesmo horário. Aldo 
Parisot apresentou o seguinte programa:

1ª parte

1 – G. Goltermann, “1° Concerto”: Alegro Moderado, Andante 
(Cantilena) Allegro

2ª parte

2 – A. Rubinstein, “Melodia” 

3 – E. Dunlder, “La Fileuse” 

252 Conforme Som n. 1, p. 5.

253 ALDO Simões PARISOT nasceu em Natal, a 17 de setembro de 1918. Irmão 
de Danilo (violinista), era filho de Luiz Parisot (pernambucano) e Ângela Dulce 
Simões Parisot (natalense). Sua mãe, havendo enviuvado, casou-se em segun-
das núpcias com o violoncelista Thomaz Babini, responsável por sua inicia-
ção musical. Desse segundo casamento nasceram Ítalo (violoncelista), Ivonete 
(pianista) e Nelly. Vinculado à Yale School of Music, realizou brilhante carreira 
internacional.
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4 – F. Kreisler, “Liebsfreud”

5 – A. Saint-Saenz, “Allegro Appassionato”

3a parte

6 – A. Saint-Saens, “O Cisne” 

7 – G. Goltermann, “Saltarello” 

8 – D. Popper, “Pappillon” 

9 – Deszo Kordly, “Mazurca”

Os acompanhamentos ao piano estiveram a cargo de Túlio 
Tavares. 

A 2 de agosto, foi prestada homenagem ao Governador 
Rafael Fernandes, ao reassumir o governo após uma viagem à 
capital do País. Entre outros eventos, realizou-se uma apresenta-
ção musical no Teatro Carlos Gomes. 

Na 1ª parte ouviu-se um grande conjunto vocal composto 
dos orfeões do Instituto de Música, Escola Normal, Atheneu 
Norte-Rio-Grandense e Grupo Escolar Frei Miguelinho: O Maestro 
Waldemar de Almeida apresentou-se diante de um belíssimo 
conjunto de mais de quinhentos escolares para reger.254

1 – Heitor Villa-Lobos: “Hino ao sol”

2 – Waldemar de Almeida: “Saudação ao Brasil”

3 – Heitor Villa-Lobos: “Vamos, companheiros”

4 – Waldemar de Almeida: “Canto da raça”

5 – Heitor Villa-Lobos: “A canoa virou”

6 – Heitor Villa-Lobos: “Canto do pagé”

7 – Joaquim Osório Duque Estrada (letra) Francisco Manuel da 
Silva (música): “Hino nacional brasileiro”

A 2ª parte esteve a cargo da Orquestra da Sociedade 
Artístico Musical, sob a regência do Cônego Amâncio Ramalho:

254 Danilo em “Crônica social”. A República, 4 de agosto de 1936.
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1 – Nicolino Milano: “Hino do Rio Grande do Norte”

2 – Francisco Braga: “Marionetes”

3 – Carlos Gomes: “Condor”

4 – Carlos Gomes: “Fantasia”, de “O Guarani”

5 – Hino Nacional Brasileiro (orquestra e canto)

 Uma curiosa notícia do jovem pianista Túlio Tavares: o 
Centro Esportivo Feminino, comemorando o seu 2º aniversário, 
encenou, no Teatro Carlos Gomes, uma revista em um ato, com 
texto de Virgílio Trindade, intitulada “Pé duro”. De acordo com o 
programa, a revista foi musicada pelo professor Túlio Tavares.255 
O “professor” Túlio Tavares tinha apenas 17 anos. A peça foi 
encenada no dia 15 e reprisada a 19.

Durante o desenrolar deste trabalho serão feitas referências 
a muitas composições de Waldemar de Almeida, que não foram 
publicadas e das quais não foi encontrada a respectiva partitura. 
Uma delas é o Hino dos Estudantes. A revista Som256 informa que

Acedendo ao pedido dos rapazes do Centro Estudantal Potiguar, 
Waldemar de Almeida acaba de compor o Hino dos Estudantes 
Norte Rio-grandenses, que foi executado pela primeira vez no 
dia 11 de agosto p. p., Dia dos Estudantes, na sessão solene 
realizada pelos moços estudiosos de Natal, no salão da 
Confederação Católica, pela Banda de Música da Polícia Militar 
e cantado pelas alunas da Escola Feminina de Comércio e do 
Instituto de Música.

A letra é da autoria da ilustre poetisa da “Roseira brava”, 
Palmira Wanderley.

A 16 de setembro, marcando a data do falecimento 
de Carlos Gomes, circulou o 2o número da revista Som. Neste 
número, uma notícia que indica o grau de abertura do Instituto de 

255 Conforme programa constante do arquivo do Teatro Alberto Maranhão. 

256 Som, n. 2, setembro de 1936, p. 12.
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Música no que se refere à conveniência de seus alunos: Waldemar 
de Almeida está ministrando aulas aos sábados, para melhor 
atender a seus alunos. 

A cidade de Mossoró comemorou, a 30 de setembro, mais 
um aniversário da sua pioneira libertação dos escravos. Inserido 
nas festividades, realizou-se um recital do pianista Waldemar de 
Almeida, realizado a 1º de outubro, no salão da Associação de 
Normalistas. 

Para começar o mês de outubro, nova determinação 
oficial indica rumos para a música em todo o País. O Presidente 
Getúlio Vargas, através da Lei n. 259, de 1º do mês em curso, 
determi-nou a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional em 
todos os estabelecimentos de ensino primário, normal 
secundário e tecni-co profissional, e as associações desportivas, 
de radio-difusão e outras finalidades educativas. 

Em outubro, dia 9, apresentou-se no Teatro Alberto 
Maranhão a violinista Carmem Ivancko; acompanhou-a ao piano 
Túlio Tavares, aluno do Instituto de Música.

Na mesma data, em evento interno do Instituto de Música, 
o comerciante Sérgio Severo apresentou um exemplar do luxu-
oso piano Brasil, do qual era representante. Na oportunidade,
tocaram os alunos Wanda Wanderley Mussi, Carmem Cavalcanti,
Ester Vainstein, Suerda Botelho, Maria da Glória Lisboa, Leonor
Gonçalves Dias, Iolanda Galvão e Conceição Barbalho.

Um momento muito especial para o Instituto de Música 
aconteceu no Teatro Carlos Gomes, a 31 de outubro, quando se 
realizou a solenidade de diplomação dos primeiros a concluírem 
seus cursos. Com a presença de autoridades e tendo como para-
ninfo Waldemar de Almeida, receberam seus diplomas em Teoria 
e Solfejo: Lygia Bezerra de Melo, Dulce Wanderley, Maria Augusta 
da Silva, Lourdes Guilherme, Eurídice Vilar Ribeiro Dantas 
e Túlio Tavares. Concluíram o curso geral piano: Dulce Cicco, 
Maria da Glória Sigaud e Orianne de Almeida. Os oradores da 



254

solenidade foram Orianne e Túlio. Na oportunidade foram inau-
guradas quatro novas salas do Instituto, que tiveram como patro-
nos Waldemar de Almeida, Audífax Azevedo, Luís da Câmara 
Cascudo e Mário de Andrade. 

Na ocasião, os diplomados apresentaram um recital:

1 – Beethoven, “Concerto em ré menor”. Dois pianos: 1° Lygia 
Bezerra de Melo, 2° Maria de Lourdes Guilherme. 

2 – Bach, “Fuga em Sol menor” para três pianos: 1o Dulce 
Wanderley; 2o Eurídice Vilar Ribeiro Dantas, 3o Orianne de 
Almeida.

3 – Beethoven, “Concerto em si bemol” para dois pianos 
(Allegro, Adagio, Rondo): 1o Maria da Gloria Sigaud, 2o Orianne 
de Almeida.

4 – Chopin, “Concerto em fá menor” para dois pianos: 1o Orianne 
de Almeida, 2o Túlio Tavares.

A 7 de novembro, a Sociedade de Cultura Musical apre-
sentou o concerto do pianista Hans Hinrichsen. Em seu programa 
constava a “Paisagem de leque n. 2”, de Waldemar de Almeida, 
que teve sua interpretação criticada posteriormente pelo mesmo 
jornal. 

O ano musical termina com a 6a audição da orquestra 
da Sociedade Artístico-Musical, em homenagem ao diretor do 
Departamento de Educação, cônego Amâncio Ramalho. O con-
certo se realizou no dia 15, no Teatro Carlos Gomes, e comemo-
rava o primeiro ano de existência da entidade. Lamentavelmente, 
era a última apresentação do conjunto. 

Waldemar de Almeida e família viajaram ao Rio de Janeiro 
para uma permanência de um mês. A 20 de dezembro circulava 
o n° 3 da revista Som.
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Para iniciar o ano, uma boa notícia musical: o Diário Oficial 
do governo federal publicou o texto da Lei Federal n. 

385, de 26 de janeiro, em que o Presidente da República (Getúlio 
Vargas) determinava que os programas das apresentações musi-
cais executados em qualquer lugar do País deverão conter, obriga-
toriamente, músicas da autoria de compositores brasileiros natos. 

Em fevereiro, reiniciaram-se os cursos do Instituto de 
Música. 149 alunos se matricularam no casarão da Rua Vigário 
Bartolomeu 630. Iniciaram-se, também, as aulas da Sociedade 
Artístico-Musical, ministradas no Grupo Escolar Augusto 
Severo257 pelos professores Pedro Duarte Filho (piano), Danilo 
Parisot (violino), Thomaz Babini e Aldo Parisot (violoncelo) e 
Manoel Prudêncio Petit (teoria musical), tendo Alcides Cicco 
como secretário.

Grande nome da música internacional visita Natal: a 27 
pousava no Potengi258, o avião que trazia a grande pianista Guiomar 
Novaes, sendo recebida pelo Interventor Rafael Fernandes e auto-
ridades. Não havendo em Natal um hotel com suficiente quali-
dade para alojá-la, ficou decidido que se hospedariam, ela e o 
marido, na Escola Doméstica259 e teriam todo o apoio do Governo 

257 Prédio vizinho ao Teatro Carlos Gomes.

258 Na época, os aviões de passageiros pousavam e decolavam do rio Potengi e 
o desembarque se verificava próximo ao Canto do Mangue. Ainda se conserva o
edifício que funcionava como estação de passageiros, compondo o sítio histórico
da Rampa.

259 No primeiro edifício da Escola Doméstica, situado na Praça Augusto 
Severo, onde se instalou depois o SUS.



256

do Estado, como carro à disposição para passeios na cidade. Seu 
recital se realizou à noite, no Teatro Carlos Gomes.

Mais uma vez, Waldemar aparece na correspondên-
cia Cascudo/Mario de Andrade. Em carta de 23 de fevereiro de 
1937, Cascudo oferece a Mário a música de um dos “romances” 
encontrados no Rio Grande do Norte, informa sobre a pesquisa de 
Waldemar sobre as modinhas e sobre o projeto de escrever uma 
história da música no Rio Grande do Norte, que será comentado 
mais adiante.

Interessa a V. possuir a música de um dos nossos mais velhos 
“romances” herdados de Portugal, o romance da “Infanta” que 
[Almeida] Garret transcreveu?260 Se interessa mandarei uma 
cópia. Waldemar está copiando modinhas e escrevendo “acom-
panhamentos”. Está também tomando notas para uma história 
da música por aqui261. Eu já voltei a dar as aulas no Instituto, na 
sala Mário de Andrade. Eu também sou contra-mestre, como se 
diz nas cheganças.

A resposta de Mário de Andrade vem na carta de 21 de 
abril: Está claro, está claríssimo que vocês estão na obrigação de 
me mandarem a melodia do romance da Infanta. Em seguida, um 
recado para Waldemar:

E mais melodias, seu Waldemar. Por sinal que outro dia me apre-
sentaram com um sargento expulso das milícias nacionais, que 
também se chamava Waldemar e também era potiguar. Gostei 
dele e falamos bem nossas saudades. 

260 O romance Infanta foi publicado dois anos depois em Vaqueiros e Cantadores 
(1939) com o título de Xácara da Bela Infanta. O autor destaca o pioneirismo da 
ação de publicar a partitura (grafada por Waldemar de Almeida) no seu estado. 
Igualmente, informa que esse musicista utilizou o tema melódico na sua com-
posição para piano “Acalanto da Bela Infanta”, São Paulo, Irmãos Vitalle [s/d].

261 Waldemar de Almeida publicou na revista Som n. 8 o artigo: “O primeiro 
clube musical do RN”, com a indicação: Capítulo inédito do livro História da 
Música no Rio Grande do Norte, obra que não chegou a ser publicada.
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A pianista pernambucana Carmem Câmara apresentou-se 
no Teatro Carlos Gomes, no dia 24 de abril.262

A 6 de março apresentava-se em Natal Vitor Leon, tocando 
um instrumento por ele inventado, o “marimbón”. Seu acompa-
nhador foi o garoto Túlio Tavares, aluno de Waldemar de Almeida 
no Instituto de Música. 

Em plena atividade o menino pianista Túlio Tavares: em 
Fortaleza, apresentou o seu segundo concerto, em benefício da 
Casa Estudante do Ceará. A audição se verificou no Teatro José 
de Alencar, a 2 de abril. Homenageado na Escola Doméstica de 
Fortaleza, Túlio tocou algumas músicas de seu repertório. Na 
volta para Natal, apresentou um recital na cidade de Mossoró, na 
terça-feira, dia 13, no Ypiranga Sport Club. 

A Sociedade de Cultura Musical, que tinha Waldemar de 
Almeida como diretor, divulgou a visita a Natal e apresentação do 
violonista mais conceituado do momento, Andrés Segovia. A pre-
visão para o seu recital seria o dia 17 de abril. Circularam infor-
mações que a metade da lotação do Teatro Carlos Gomes já estava 
vendida. Mesmo assim não foi arrecadado o montante necessário 
para o pagamento do artista. Tentou-se uma redução do cachê, 
mas nada foi conseguido. Segovia tocou em Recife e João Pessoa, 
mas a Sociedade de Cultura Musical não conseguiu os recursos 
necessários para que Natal pudesse ouvir o grande violonista.

A 8 de maio as salas do Instituto de Música serviram de 
local de instalação da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, 
fundada no ano anterior. Tempos depois, Waldemar de Almeida 
iria ocupar uma de suas cadeiras. 

O jornal Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, em edição de 
12 de junho, traz uma longa matéria com o título “Musicalizando 
um povo”, assinada pela cronista D’OR, abordando a atividade de 
Waldemar de Almeida. Além de dados biográficos do musicista 

262 Sieg (pseudônimo de Waldemar de Almeida). “Dois a um” (sobre Carmem 
Câmara), publicada em A República, 5 de maio de 1937.
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enfoca – apesar dos enganos na grafia dos nomes de instituições e 
pessoas citados – a Sociedade de Cultura Musical, a revista Som 
e o Instituto de Música, destacando alunos e professores.263

A 4 de julho, A República publicou mais um texto de 
Waldemar de Almeida: “Os charlatães da música”,264 no qual cri-
tica os falsos musicistas e professores de música, acentuando o 
prejuízo que causam aos estudantes e, no dia 11, a revista Som 
completava um ano de existência publicando, na data, o seu n. 5. 
Circulou o n. 6 a 12 de outubro. 

Mais uma audição de outra das crianças-prodígio do 
“Curso Waldemar de Almeida”. Ziva Blatmann, aos 9 anos de 
idade, mostrou suas habilidades em recital realizado no Teatro 
Carlos Gomes, no dia 28 de julho. O seu programa foi o seguinte: 

L. Beethoven, “Sonata” n. 1
F. Chopin, “Prelúdio” opus 20 n. 15, “Mazurca”, “Noturno”,
“Polonaise”
F. Mendelssohn, “Barcarola”
C. Debussy, “Arabesca”
F. Liszt, “Rapsódia”
S. Rachmaninoff, “Prelúdio”
W. Mozart, “Marcha Turca”

No mesmo dia 28, A República publicou mais um escrito de 
Waldemar de Almeida, com o título “Os ‘diletantes’ da música”.

 O Instituto de Música tinha a sua 4ª audição de alunos 
programada inicialmente para o dia 11 de julho, data do nasci-
mento de Carlos Gomes e comemorando o seu 101o aniversário. 
O recital foi apresentado no Teatro Carlos Gomes somente no 
dia 31, dele participando alunos, na sua maioria estreantes, das 

263 D’OR era o pseudônimo de Ondina Portela Ribeiro Dantas, cronista musi-
cal do Diário de Notícias e esposa de seu fundador e proprietário, o potiguar 
Orlando Ribeiro Dantas (1896-1953). O jornal foi fundado em 1930 e era conside-
rado um dos mais importantes do Rio de Janeiro até o seu fechamento, em 1976.

264 Republicado em Som, n. 6, 1937.
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classes dos professores Dulce Wanderley, Lélia Petrovich, Maria 
de Lourdes Guilherme, Nísia Nobre de Almeida, José Monteiro 
Galvão, Waldemar de Almeida e Thomaz Babini. Naquele ano 
o Instituto de Música contava com 132 matrículas.265 Foram os 
seguintes participantes: 

Preparatório:
Tásia Maria Lamartine: J. A. André, “Rondó”

1º ano piano:
Marta Bezerra de Melo: F. Spindler, “Pequena jardineira” opus 
124
Terezinha Lisboa: P. Zilcher, “Ele e ela”
Cléa Nóbrega Vale: Villa-Lobos, “A moda da carranquinha”

2º ano de piano:
Onfália Tinoco: H. Villa-Lobos: “A cortesia do principezinho”
Eider Reis: L. S. Streabbog, “Mazurca”
Isis Maia Monteiro: L. Beethoven, “Pour Elise”

3º ano de piano:
Leonardo Magalhães Dantas: Zilcher, “Tarantella”
Zarita Volfson: W. Mozart, “Minueto”
Ivanise Pinheiro: C. Chaminade, “Gavota”
Orlando Toselli: L. Streabbog, “Un beau rêve”

4º ano de piano:
Yara Bezerra de Melo: C. Martin, “Chanson triste”
(2º ano de violoncelo); 
Nany Bezerra de Melo266: Thomaz Babini, “Elegie”

Apresentaram-se, ainda: Carlos Tavares e Gumercindo 
Saraiva (4º ano de violino); Maria da Glória Sigaud, (5º ano de 
piano); Maria Célia Bezerra e Wanda Mussi (7º ano de piano).

Carlos Tavares teve acompanhamento ao piano por 
Maria Célia Bezerra, Gumercindo Saraiva por Maria de Lourdes 

265 A República, 31de julho de 1937.

266 Nany Bezerra de Melo, 1ª apresentação.
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Guilherme e Nany Bezerra de Melo, pela sua irmã Lygia Bezerra 
de Melo.267

Prosseguiu Ziva Blatmann, aluna do Instituto de Música 
e do “Curso Waldemar de Almeida” em sua promissora car-
reira, apresentando um recital do Teatro Santa Isabel, do Recife, 
tocando obras de Beethoven, Chopin e compositores modernos. 
O evento foi dedicado à Casa do Estudante de Pernambuco. 

Mais um empreendimento de Waldemar de Almeida: fun-
dou, no dia 12 de setembro, o Sindicato da Sociedade de Cultura 
Musical do Rio Grande do Norte, destinado a congregar os musi-
cistas da cidade. A diretoria estava assim constituída: Presidente: 
Waldemar de Almeida; Secretário: Gumercindo Saraiva; 
Tesoureiro: Oriano de Almeida. Conselho Executivo: Thomaz 
Babini, Carolina Wanderley e Maria da Glória Sigaud. Conselho 
Fiscal: Alvina Câmara, Adelina Leitão e Ana Maria Cicco.     

A 2 de outubro, o casal Juvêncio Mendonça268 (pianista 
sergipano residente em Natal) e Josélia Letieri Mendonça apre-
sentou um recital de obras de Juvêncio, executadas por Josélia, 
Aldo e Danilo Parisot.

A 7, foi comemorado o Dia do Professor, com a partici-
pação de Carlos Tavares, Danilo e Aldo Parisot. Ziva Blatmann, 
depois de realizar um recital em Recife e três em Salvador, regres-
sou a Natal, no dia 14.

A República (15 de outubro) noticiou que Waldemar  havia 
recebido carta da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT 
– Rio de Janeiro) informando-lhe que havia sido incluído no qua-
dro de sócios daquela instituição.

267 Deixam de ser indicadas as músicas tocadas por se achar incompleto o pro-
grama pertencente ao Arquivo do Teatro Alberto Maranhão.

268 Juvêncio Mendonça de Oliveira, falecido aos 25 anos em 1939, musicista 
residente em Natal e casado com a violoncelista Josélia Lettieri. Sobre ele escre-
veu Luís da Câmara Cascudo a crônica “Juvêncio Mendonça”, A República, 11 
de fevereiro de 1940.
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Em dezembro, dia 20, Aldo Parisot realizou concerto no 
Club Ipiranga, em Mossoró, acompanhado ao piano por Túlio 
Tavares. 

A República transcreveu, tendo como título “Um pianista 
potiguar no Rio de Janeiro”, trechos da revista Vanitas, publicada 
no Rio de Janeiro, trazendo elogiosos comentários sobre a ativi-
dade do jovem pianista e compositor Oswaldo de Souza.269

269 A República, 31 de dezembro de 1937.
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A primeira notícia musical do ano foi um recital do jovem 
pianista Orianne de Almeida que, havendo conclu-

ído em Natal o curso ginasial no Atheneu e o curso de piano no 
Instituto de Música, pretendendo seguir a carreira de médico, 
decidiu transferir-se para o Rio de Janeiro apresentando, a 21, no 
Teatro Carlos Gomes, o seu recital de despedida, em que tocou:

1ª parte
1 – W. Mozart: “Sonata” em lá maior (Tema com variações, 
Minueto, Trio, Rondo alla Turca) 
2 – F. Liszt: “Sonho de Amor” e “São Francisco de Paula sobre 
as ondas”

2ª parte
3 – Waldemar de Almeida: Três Paisagens de Leque (n. 7, 
“Acalanto da Bela Infanta”; n. 5, “Passeio às Rocas”; n. 6, 
“Desfile de Quintal”)
4 – C. Debussy: “Golliwog’s cake walk”
5 – M. Ravel: “Minueto” (extraído da Sonatina)
6 – M. Moskovsky: “Scherzo-Valsa”
7 – Heitor Villa-Lobos: “Bailado Infernal” (da ópera Zoé)

3ª parte
8 – F. Chopin, “Prelúdio” n. 10, “Estudo”, “Noturno”, “Fantasia” 
opus 49, em fá menor.

Como número extra, Orianne executou a “Grande Fantasia 
Triunfal sobre o Hino Nacional Brasileiro”, de L. Gottschalk.
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Homenageando o pianista Maurilo Lira – contemporâneo 
de Waldemar de Almeida durante sua permanência em Paris e que 
há cerca de dez anos se ausentara do Estado, o “Curso Waldemar 
de Almeida” realizou a sua 19a audição.270 O recital se realizou no 
dia 31 de janeiro, no Teatro Carlos Gomes. Falou Waldemar, em 
seguida, Maurilo, em agradecimento.271 Participaram: 

Moisés Roiz: Sidney Smith, “Canção russa”

Riva Mandel: J. Brahms, “Dança húngara” n. 5 

Moisés Starec (aos seis anos de idade): G. Handel, “Allemande”

Ethel Mandel: F. Chopin, “Mazurca” opus 67 n. 2

Riva Axelband: F. Chopin, “Mazurca” opus 24 n. 1

Dinah Monte: F. Chopin, “Prelúdio” n. 20

Ester Vainstein: C. Chaminade, “Orientalle” opus 22

Ziva Blatmann: I. Albeniz, “Sevilha” 

Leonor Gonçalves: F. Mendelssohn, “Rondo caprichoso”

Lygia Bezerra de Melo: Ricardo Costa, “Capricho-valsa” 

No mesmo dia, 31 de janeiro, publicava-se o n° 7 da revista 
Som. E o Instituto de Música completava seis anos de atividades.

No primeiro mês do ano o Instituto de Música reabria suas 
matrículas e informava que, no ano anterior, havia registrado 149 
inscrições de alunos, indicando uma média de 85 a 90% de fre-
quência. Oferecia cursos de piano, violino, violoncelo, teoria e 
solfejo, e história da música.

O pianista Mário de Azevedo, professor do Conservatório 
do Distrito Federal, executou um programa incluindo “Paisagens 
de Leque”, de Waldemar de Almeida, pela Rádio Jornal do Brasil.272

270 A imprensa local não noticiou a 18ª audição.

271 O discurso de Maurilo Lira foi publicado em A República, Natal, 2 de feve-
reiro de 1938.

272 A Ordem, 28 de janeiro de 1939.



265

Orianne de Almeida, embora apresentando um concerto 
de despedidas, apenas deixaria Natal em outubro do ano seguinte. 
Dos musicistas nascidos no Instituto de Música, Aldo Parisot foi o 
primeiro a emigrar, atraído pelas vantagens dos centros maiores. 
Recebendo convite para lecionar no Conservatório Pernambucano 
e para tocar na orquestra da Rádio Club de Pernambuco, o vio-
loncelista natalense passou a residir no Recife, cidade que não o 
prenderia por muito tempo. 

A 16 de março, Maurilo Lira apresentou um recital no 
Teatro Carlos Gomes, tocando:

1ª parte
1 – F. Couperin, “Les Folies Françaises” ou “Les Dominos”
2 – J. S. Bach, “Chaconne” para violino solo, transcrição de 
Busoni 

2ª parte
1 – Heitor Villa-Lobos, “Alma Brasileira” 
2 – Vitor Neves, “Toada” (dedicada a Maurilo) 
3 – Sílvio Fróes, “Domingo na Aldeia” 
4 – C. Debussy, “Mouvement” 
5 – Manoel de Falla, Dança, de “A vida breve”

3ª parte
1 – F. Chopin, “Noturno” 
2 – F. Chopin, “Estudo” 
3 – F. Schubert-Liszt, “Le Roi des Aulnes” 
4 – F. Liszt, “Rapsódia Húngara”

Seguindo o caminho de seu irmão Aldo, o violinista 
Danilo Parisot foi convidado para tocar na orquestra da Rádio 
Club de Pernambuco, passando a residir em Recife, ocasionando 
o segundo desfalque para a música local.

Waldemar de Almeida continuava, teimosamente, a publi-
car a revista Som, um dos raros periódicos brasileiros dedicados 
exclusivamente à música. A 30 de abril, circulava o n. 8; nela encon-
tra-se o artigo “O primeiro club musical do Rio Grande do Norte”, 
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escrito por Waldemar de Almeida com a indicação: “Capítulo iné-
dito do livro História da música no Rio Grande do Norte”. 

Mais uma apresentação do pianista Maurilo Lira se rea-
lizou a 7 de maio, no Teatro Carlos Gomes, dessa vez em bene-
fício do Preventório da Colônia São Francisco de Assis.273 Foi o 
seguinte o seu programa: 

W. Mozart, “Rondo” em lá menor 
L. Beethoven, “Sonata” opus 90 
Heitor Villa-Lobos, “Saudades das selvas brasileiras” 
C. Scott, “Dancing Girls” 
Waldemar de Almeida, “Realejo” (em 1ª audição, dedicada a 
Maurilo) 
A. Scriabin, “Noturno para a mão esquerda” 
E. Dohnanyi, “Rapsódia” em fá sustenido menor 
F. Chopin, “Prelúdio” n. 15
F. Chopin, “1º Scherzo” 
Liszt-Busoni, Dois estudos sobre Paganini: “A caça” e “A 
campanela”

Em seguida, Maurilo tocou em Maceió, São Paulo e Recife. 

No dia 18 de maio, Orianne de Almeida esteve em Salvador 
apresentando um recital promovido pela Sociedade de Concertos 
da Escola Normal de Música. Retornando para Natal, Orianne 
passou em Recife e o encontro com Aldo e Danilo Parisot resul-
tou em um convite para um recital na Rádio Club de Pernambuco, 
onde tocou, pela primeira vez, sozinho, em um estúdio. 

Mais um número da revista Som era entregue a seus lei-
tores: a 11 de julho era publicado o n. 9: Waldemar de Almeida 
participa com a chronica musical “Berlioz”.

Continua em plena atividade o “Curso Waldemar de 
Almeida”. No dia 12 de julho, sua aluna Glória Sigaud apresentou, 

273 Educandário Oswaldo Cruz (atual Escola Freinet): edifício original ainda 
preservado na Avenida Hermes da Fonseca.
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no Teatro Carlos Gomes, um recital em benefício das vítimas do 
impaludismo, constante das seguintes músicas:

1ª parte
L. Beethoven, “32 Variações” 
L. Beethoven, “Ruínas de Atenas” 

2ª parte
F. Chopin, “Prelúdio” opus 28 n. 22, “Estudo” opus 2 n. 10, 
“Valsa” opus 70 n. 1,   “Noturno” opus 27 n. 1, “Scherzo” em dó 
sustenido menor

3ª parte
Waldemar de Almeida, “Valsa Nobre” e “Passeio às Rocas” 
F. Mignone, “Valsa Elegante” 
F. Mignone, “Tango” 
Rodolfo Barbaci, “Tempo de Habanera” (1ª audição em Natal) 
F. Liszt, “Rapsódia Húngara” n. 11

No dia 8 de agosto, apresentou-se no Teatro Carlos Gomes 
o pianista Carlos Fontoura. A 25, na passagem do Dia do Soldado, 
realizou-se no Teatro Carlos Gomes um festival com a participa-
ção de vários musicistas da cidade, como Riva Axelband, Lygia 
Bezerra de Melo, Carlos Tavares e Glória Sigaud.

Carlos Tavares, aluno do Instituto de Música, devidamente 
autorizado por sua escola, anunciou pelos jornais suas aulas de violino. 

O Instituto de Música prestou sua colaboração à sessão 
solene em comemoração à Semana do Serviço Militar, realizada 
a 3 de setembro, com a 7ª audição de seus alunos da classe de 
Waldemar de Almeida:

Ivanise Pinheiro: F. Chopin: “Mazurca” opus 68 n. 2
Maria da Glória Lisboa: F. Chopin: “Valsa do adeus”
Yara Bezerra de Melo: C. Sinding, “Gorjeio da primavera”
Maria Célia Bezerra: F. Mendelssohn, “Rondo caprichoso”
Wanda Mussi: F. Chopin: “Estudo”
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Carlos Tavares (da classe de violino do professor José Galvão): J. 
S. Bach, “Ária para a 4ª corda”
Nany Bezerra de Melo: (da classe de violoncelo do professor 
Thomaz Babini)274

A carreira de felizes êxitos de Waldemar de Almeida foi 
impactada pela notícia do falecimento de seu irmão, Cussy de 
Almeida Junior, em acidente de avião na cidade de Laranjal, 
Estado de São Paulo, no dia 1º de outubro.275 Advogado e jorna-
lista, residente em São Paulo, havia sido nomeado no dia 1º de 
setembro Oficial de Gabinete de Ademar de Barros,276 Interventor 
Federal daquele Estado. Nascido em 1902, formado em Direito 
no Recife em 1923, residia em São Paulo desde 1929. Havia sido 
vereador em Bauru e ocupou cargos no governo Prestes Maia. 

Mais uma missão é confiada à competência de Waldemar 
de Almeida: a organização de um conjunto orfeônico no Colégio 
Santo Antônio, recentemente instalado em seu novo edifício. Sob 
sua direção realizou-se, no dia 21 de novembro – Dia de Nossa 
Senhora da Apresentação, padroeira da cidade – a primeira apre-
sentação do Orfeão do Colégio Santo Antônio. Durante a missa 
solene celebrada na catedral pelo bispo D. Marcolino Dantas, os 
80 participantes do conjunto cantaram a “Missa Prima”, a duas 
vozes, de Alphonse Moortgat. A regência esteve a cargo do pró-
prio Waldemar de Almeida, tendo a participação dos irmãos Túlio 
(piano), Carlos (violino) e Mário Tavares277 (violoncelo).

274 O jornal A República omitiu o nome da peça executada.

275 Luís da Câmara Cascudo publicou em A República a crônica “Cussy...”, pu-
blicada a 4 de outubro de 1938.

276 Ademar de Barros, Interventor Federal de São Paulo entre 1938 a 1941, fora 
contemporâneo de Waldemar de Almeida na Alemanha, quando estagiou como 
médico na Universidade Popular de Berlim.

277 MÁRIO Palma TAVARES (Natal, 18/04/1928 – Rio de Janeiro, 5/02/2003). 
Tudo indica haver sido esta a 1ª apresentação do futuro violoncelista, regente e 
compositor Mário Tavares.
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A 1o de janeiro os alunos do “Curso Waldemar de Almeida” 
já estavam em atividade. Comemorou-se no Teatro Carlos 

Gomes o “Dia do Município” e a parte musical esteve a cargo de: 

Riva Axelband: F. Mendelssohn, “Rondo caprichoso”
Maria da Glória Sigaud: F. Liszt, “Rapsódia húngara” n. 11
Lygia Bezerra de Melo: L. Gottschalk, “Fantasia sobre o ‘Hino 
Nacional Brasileiro’” 

No dia 22 de janeiro foi fundada, no Aero Clube, uma 
empresa destinada a montar uma estação de rádio em Natal. Sua 
diretoria foi composta por pessoas de destaque da vida intelectual 
e financeira da cidade, como Luís da Câmara Cascudo (Diretor 
Cultural) e Waldemar de Almeida (Diretor Artístico). A 17 de 
fevereiro, A República publicou os nomes dos sócios proprietá-
rios: entre eles está Waldemar de Almeida com a participação de 
2:000$000 (dois contos de réis). 

Naqueles começos de ano a cidade de Natal dava mais 
um passo em sua evolução musical. Maurilo Lira, que voltara 
recentemente da Europa, fundou uma escola de piano, a “Escola 
de Piano Maurilo Lira”. As aulas seriam ministradas no Teatro 
Carlos Gomes e o curso seguiria os programas e repertórios do 
Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro. Restava a dúvida 
se Natal comportaria mais uma escola de piano, já que dispunha 
do “Curso Waldemar de Almeida” e do curso regular ministrado 
pelo Instituto de Música. A verdade é que a “Escola de Piano 
Maurilo Lira” esteve em atividade por muitos anos e ao mesmo 
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tempo que funcionavam os outros cursos. Possivelmente a emu-
lação natural tenha sido benéfica para todos.

As composições de Waldemar de Almeida continua-
vam a ganhar terrenos distantes. A Sociedade Argentina de 
Música Renacimiento comunicou ao autor que a sua composi-
ção Paisagens de Leque (“Passeio às Rocas”, “Acalanto da Bela 
Infanta” e “Desfile de Quintal”) fora incluída no concerto da enti-
dade, numa audição realizada em 4 de novembro de 1938, dedi-
cada a autores americanos. Waldemar foi o único autor brasileiro 
a ser tocado. 

Orianne de Almeida continuava em suas apresentações. 
A convite da Sociedade de Cultura Musical do Ceará, viajou a 
Fortaleza e apresentou o seu recital a 27 de janeiro, no Teatro 
José de Alencar. Aproveitando a oportunidade, tomou o rumo do 
Norte e, a 18 de março, tocou no Teatro Amazonas, em Manaus. 

Na ocasião, um momento especial a ser registrado: quando 
o público insistia em mais um extra, Orianne executou o “Lied, 
opus 1”, de sua autoria278. Começava ali a sua atividade de 
compositor.

Passando por Belém, onde residia a sua mãe e irmãos, 
apresentou-se sob os auspícios da Instrução Artística do Brasil, 
no Teatro da Paz, a 18 de abril voltando, em seguida, para Natal.

A revista Som n. 10, lançada na ocasião, não indica a 
data da publicação. Nessa edição, noticiou-se que Waldemar de 
Almeida estava fazendo a coleta de dados destinados à prepara-
ção de uma “História da Música no Rio Grande do Norte”. Não se 
sabe o destino do projeto. Informou-se, e também foi louvada, a 
atitude do Interventor Federal interino, Aldo Fernandes, fazendo 
consignar no orçamento estadual a subvenção anual destinada à 

278 O Lied, sua primeira composição, com o título de Improviso, consta de 
uma Suite (Improviso, Arabesque, Valsinha) e está gravado no LP ORIANO 
INTERPRETA ORIANO, UFRN, sem data.
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manutenção do Instituto de Música, sem a qual o estabelecimento 
não viveria. 

Continuava o trânsito de músicos pela cidade: no dia 4 
de março apresentou-se a pianista Diva Lyra, no Teatro Carlos 
Gomes. 

É, mais uma vez, o cronista Danilo que traz a público 
uma informação de interesse para a música do Rio Grande do 
Norte.279 A Revista da semana,280 publicada no Rio de Janeiro, 
trouxe a crônica “Músicos do norte”, da autoria do conceituado 
musicista José Siqueira, em sua página “Música”.281 Em seu texto, 
no que se refere ao Rio Grande do Norte, diz o autor: Da terra 
potiguar só conhecemos o compositor e pianista Waldemar de 
Almeida, ilustre diretor do Instituto de Música de Natal, cujos 
estudos musicais foram feitos na Europa. Em carta publicada por 
Danilo, Waldemar responde a José Siqueira, identificando-se um 
nordestino como ele. Procurando modestamente posicionar a sua 
contribuição, Waldemar lembra os nomes de Paulino Chaves (ex-
-professor de canto do Instituto Nacional de Música),282 Amaro 
Barreto (que por muitos anos emprestou o brilho de sua inteli-
gência à sociedade carioca),283 Oswaldo de Souza (que aí reside 
e se dedica ao folclore, compondo canções de sabor regionais),284 

Maurilo Lira (pianista, meu colega de estudos aí no Rio, Paris e 
Berlim),285 José Monteiro Galvão (ex-aluno de Paulina d’Ambrosio

279 Danilo, Crônica Social em A República, 5 de março de 1939.

280 Revista da semana, Rio de Janeiro, 7 de janeiro de 1939.

281 JOSÉ de Lima SIQUEIRA (Conceição do Piancó, Paraíba, 24/06/1907 – Rio 
de Janeiro, 22/04/1985). Regente e compositor de prestígio internacional.

282 PAULINO Lins de Vasconcelos CHAVES (Natal, 25/06/1883 – Rio de Janeiro, 
30/07/1948). Pianista, compositor, professor do Instituto Nacional de Música.

283 AMARO BARRETO Filho (Macaíba, RN, 1º/09/1854 – Rio de Janeiro, 
30/06/1922). Pianista, professor de canto do Instituto Nacional de Música.

284 OSWALDO Câmara DE SOUZA (Natal, 1º/04/1994 – 20/02/1995). Pianista 
e compositor.

285 MAURILO LIRA (Natal, 1900 – Falecimento: data e local não localizados).
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e do saudoso Mário Caminha, violinista de alta escola que traba-
lha no Instituto de Música).286 E promete: 

Muito breve estará aí, meu prezado José Siqueira, um outro rio-
grandense do Norte que terei o prazer de lhe apresentar, sem 
nenhum medo de errar, como sendo o melhor violoncelista 
menor de vinte e um anos do Brasil e, quiçá, de muitas outras 
partes – Aldo Parisot.287

Aproveita para mandar as suas músicas já publicadas e 
diversos números de Som, que teimo em manter aqui em Natal, 
só Deus sabe como! 

A página do Maestro José Siqueira na referida revista, em 
sua edição de aniversário publicada em julho, publica o artigo 
“Visão retrospectiva do Brasil Musical no século XX”, onde 
menciona duas vezes o nome de Waldemar de Almeida entre os 
pia-nistas que têm honrado o nome do Brasil como virtuoso e, 
em seguida, quando cita os compositores que pertecem à 
geração atual.

Na correspondência de Waldemar de Almeida para José 
Siqueira foram incluídos exemplares das “Paisagens de Leque”, 
números 2, 5, 6 e 7. A página “Música”, de 22 de abril daquele 
ano, traz comentários sobre elas. José Siqueira, catedrático da 
Harmonia da Escola Nacional de Música, elogia as composições 
mas faz algumas críticas a alguns acordes usados pelo autor. 

O dia 24 de março marcou o 35o aniversário do Teatro 
Carlos Gomes. Em comemoração à data, foi apresentado o 
“Primeiro exercício prático” da Escola Maurilo Lira, que incluiu 
a participação de alunos do cantor Alcides Cicco. Por iniciativa 
do diretor do Teatro, Alcides Cicco, era a primeira vez que se 
comemorava festivamente aquela data. 

286 JOSÉ Monteiro GALVÃO (Natal, 16/05/ 1897 – 3/06/1962). Violinista, profes-
sor do Instituto de Música do Rio Grande do Norte.

287 José Siqueira comenta a carta de Waldemar em sua coluna da Revista 
da Semana, Rio de Janeiro, 25 de março de 1949.
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Na primeira parte, Maurilo apresentou uma conferência 
sob o título “Rápida ideia histórica sobre a evolução dos estilos 
musicais: Profano, Sacro e Concertante. Como ouvir um trecho 
de música de concerto e de ópera, música descritiva e música de 
baile. O quanto pode a influência do meio e do tempo”. Prestou, 
na ocasião, uma homenagem a Waldemar de Almeida, como cria-
dor do ensino sistemático de música em Natal. 

Da “Escola de Canto Lírico Alcides Cicco” apresentaram-se 

Isabel Roselli: J. Massenet, “Elegie”
Etelvina Silva: Denza, “Se” e G. Puccini, “Valsa de Musete” 

A “Escola de Piano Maurilo Lira”, que realizava o seu 
“Primeiro Exercício Prático”, apresentou seus alunos: 

Teresa Lamas: A. Schmoll, “Matilde”
Wanda Grandi: J. L. Streabbog, “Carnaval de Veneza” 
Josefina Borja: R. Schumann, “Lavrador Alegre” e “O Cavaleiro 
Selvagem” 
Ester Lamas: J. S. Bach, “Minueto” e Burgmuller, “Ballade” 
Nazaré Vieira: A. Diabelli, “Scherzo” e “Rondó”
Moisés Starec: J. S. Bach, “Invenção a 3 vozes” e F. Mendelssohn, 
“Romance sem palavras”
Riva Mandel: J. S. Bach, “Preúdio e Fugueta” e I. Albeniz, 
“Astúrias”
Josélia Lettieri Mendonça: J. Haydn, “Minueto”, F. Schubert, 
“Improviso” opus 90 e F. Chopin “Tristeza”, 
Ziva Blatmann: J. S. Bach, “Prelúdio e Fuga”, F. Chopin, “Estudo” 
e F. Liszt “Rapsódia”

Estreiou a 15 de abril o grupo teatral Grêmio Dramático 
de Natal, encenando a peça de Urbano Brandão “Beatriz” (com 
reprise a 8 de julho). Na ocasião, tocou um terceto composto por 
João de Brito Namorado, Carlos Tavares (violinos) e, ao piano, 
Garibaldi Romano, autor de todas as músicas da peça.288 

288 Garibaldi Romano (Natal, 06/10/1901 – 25/05/1972) era contabilista por 
profissão e músico por natureza. Casado com Maria de Almeida Romano (Bibi, 
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Em 27 de abril faleceu Juvêncio Mendonça, aos 26 anos 
de idade, musicista e compositor. Natural de Sergipe, residia em 
Natal desde 1936 e era casado com Josélia Letieri Mendonça de 
Oliveira, pianista (aluna de Waldemar de Almeida) e violonce-
lista (aluna de Thomaz Babini).289 

A direção do Instituto de Música concebeu uma forma 
especial de estimular os seus alunos, fazendo-os estar em cons-
tante contato com o público. Eram as “audições íntimas”, a se 
realizarem todos os meses nos salões do próprio Instituto e, mais 
tarde, em residências particulares. Na audição realizada a 27 de 
abril tocaram os estudantes Leda Aires de Melo, Ester Vainstein, 
Palmira Ramires Pinheiro, Ivanise Pinheiro, Laíse Cavalcanti, 
Carlos Tavares, Leonardo Dantas, Ethel Mandel, Lygia Bezerra de 
Melo, Riva Axelband. O destaque do dia foi o menino Moisés 
Roiz (com 7 anos). Quando Waldemar de Almeida o chamou 
para tocar “alguma coisa” levantou-se, calmo, trocou a cadeira 
do piano por um banco mais alto, aprumou-se com dificuldade 
nos pedais e fechou o programa com uma Rapsódia de Liszt. E 
Moisés Roiz, com suas mãos de criança de 7 anos, tocou admira-
velmente a famosa página do grande mestre.290

Em fins de abril retornava a Natal a pianista Dulce Cicco, 
depois de três anos de permanência no Rio de Janeiro, onde estu-
dou com o famoso professor Tomás Teran. A 10 de maio, apre-
sentou uma audição íntima à imprensa e, a 11, o seu recital no 
Teatro Carlos Gomes, em homenagem a seu professor Waldemar 
de Almeida. Seu programa constou de: 

J. S. Bach-Busoni, “Chaconne” 

irmã de Waldemar). Exímio pianista e arranjador, esteve presente em quase to-
dos os eventos musicais da cidade. Compositor, teve diversas obras gravadas por 
Marluze Romano (sua filha) no LP “Piano romântico”, 1983.

289 Sobre Juvêncio Mendonça e Josélia veja-se GALVÃO, Claudio. Música e mú-
sicos do RN, em preparo. Luís da Câmara Cascudo publicou a crônica “Juvêncio 
Mendonça”, A República, 11 de fevereiro de 1940.

290 A República, 29 de abril de 1939.
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J. Brahms: “Rapsódia” opus 79 n. 2 
F. Chopin, “Preludio” opus 28 n. 1, “Estudo” n. 12 e “Balada” 
opus 52 n. 4 
F. Mignone, “Congada” (peça com que venceu o concurso nacio-
nal realizado há 4 anos em Natal) 
I. Albeniz, “Navarra” 
F. Liszt, “São Francisco de Paula caminhando sobre as ondas”

Em sua coluna “Arte”, assim se pronunciou “Sieg”: Dulce 
Cicco é uma pianista. Não é mais aluna de ninguém, quando 
muito poderá ser sua própria aluna. Disponha-se a enfrentar a 
vida de concertista e o triunfo lhe será tão fácil como tem sido o 
domínio absoluto do teclado.291 

Com três cursos de piano (Instituto de Música, “Curso 
Waldemar de Almeida” e “Escola de Piano Maurilo Lira”), a cidade 
passou a assistir com mais frequência às audições de seus alunos. 
A 28 de maio, é realizado no Teatro Carlos Gomes o 2o Exercício 
Prático da “Escola de Piano Maurilo Lira”. Apresentaram-se 
os seguintes alunos: Yeda e Maísa Moura, Verona Mendonça, 
Teresa Lamas, Maria Lira, Wanda Grandi, Wanda Lira, Enid G. da 
Silveira, Teresinha Holanda de Oliveira, Josefina Borja, Domitila 
Noronha, Ester Lamas, Valdívia Gomes, Nazaré Vieira, Francineti 
Rosado Sá, Moisés Starec, Riva Mandel, Ziva Blatmann.

No dia seguinte (29), foi a vez do Instituto de Música apre-
sentar em seus salões uma audição íntima, com participação de 
Nany Bezerra e Mário Tavares (violoncelistas), Orlando Toselli, 
Ivanise Pinheiro, Zarita Wolfson, Eurídice Fonseca, Palmira 
Pinheiro, Ethel Mandel, Avani de Paula, Wanda Mussi, Leonor 
Gonçalves Dias, Riva Axelband, Lygia Bezerra de Melo (pianis-
tas). Presentes na assistência, Dulce Cicco e Orianne foram acla-
mados e tocaram alguns números.

291 Sieg: pseudônimo de Waldemar de Almeida. “De Arte”, em A República, 
14 de maio de 1939. Infelizmente a promissora pianista não teve condições de 
manter a vida de concertista, perdendo-se um dos maiores talentos musicais do 
Estado.
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Junho, época de exames no Instituto de Música. A República 
publica os nomes dos alunos chamados. Reproduzem-se aqui os 
nomes dos alunos de piano: Euridice Fonseca, Elenir Fonseca, 
Milton Fagundes, Alaíde de Araujo Sales, Maria de Lourdes Monte, 
Maria da Conceição Barbalho, Laíse Cavalcanti, Cleide Fernandes 
Navarro, Ceci Irena da Silva, Wanda Pignataro, Aronita Mandel.

O dia 1o de julho marcou o 50º aniversário do jornal A 
República. Em comemoração, realizou-se no Teatro Carlos Gomes 
a 20a audição “Curso Waldemar de Almeida”. Participaram: 

Maria de Lourdes Cunha: F. Schubert, “Momento musical” 
Leda Aires de Melo: F. Chopin, “Valsa” n. 7 
Moisés Roiz: F. Liszt, “Rapsódia húngara” n. 2
Ethel Mendel: A. Borodin, “No convento” 
Ivanise da Silva Pinheiro: F. Chopin, “Prelúdio” n. 20
Orlando Toselli: F. Chopin, “Valsa do adeus”
Ester Vainstein: L. Beethoven, “Sonata” opus 10 n. 2
Dinah Monte: F. Chopin, “Polonaise” opus 40 
Riva Axelband: L. Beethoven, “Sonata” opus 32 n. 2 e S. 
Rachmaninoff, “Polichinelo”
Lygia Bezerra de Melo: M. Moskowsky, “Scherzo-valsa” e 
Henrique Oswald, “Estudo”
Orianne de Almeida: Waldemar de Almeida: “Valsa nobre”, 
“Borboleta”, “Passeio às “Rocas”, “Acalanto da Bela Infanta”, 
“Desfile de quintal”, “Realejo”
Maria da Glória Sigaud: R. Schumann, “Carnaval” 
Dulce Cicco: F. Liszt, “São Francisco de Paula caminhando sobre 
as ondas”
Orianne de Almeida: L. Gottschalk, “Grande Fantasia sobre o 
Hino Nacional Brasileiro”.

Em continuação à publicação de textos literários de 
Waldemar de Almeida, A República trouxe, no dia 9, a crônica 
“Na mesma tecla”.292

292 ALMEIDA, Waldemar de. “Na mesma tecla”. A República, 9 de julho de 
1939.
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A próxima audição íntima (8ª) do Instituto de Música se 
verificou a 31 de julho, no recinto do próprio Instituto, conforme 
se propunha. Naquela oportunidade tocaram Maria Teresa Paiva 
e Carlos Tavares (violino), Nany Bezerra de Melo (violoncelo), e 
os alunos de piano Riva Axelband, Lygia Bezerra de Melo, Ivanise 
Pinheiro, Palmira Pinheiro, Wanda Mussi, Orlando Toselli, Sânzia 
Aguiar, Aronita Mandel, Ceci Irene Silva, Onfália Tinoco, Anisete 
Oliveira, Esmeralda Lira, Moisés Roiz.

A 9ª audição referente ao mês em curso foi realizada a 
31 de agosto, como sempre nos salões do Instituto de Musica, 
e teve a participação de Maria Yara Galvão, Maria Lourdes da 
Cunha, Leda Aires de Melo, Yara e Marta Bezerra de Melo, 
Rivanda Rabelo, Palmira Pinheiro, NanyBezerra, Avani de Paula, 
Ethel Mandel, Riva Exelband, Moisés Roiz, Moacir Maia, Onfália 
Tinoco, Leonor Dias, Lygia Bezerra de Melo, Ester Vainstein.

Para comemorar festivamente o Dia da Independência, 
organizou-se um festival artístico de grande porte, levado a efeito 
a 7 de setembro, no Teatro Carlos Gomes, em que tomaram parte 
o Instituto de Música, “Curso Waldemar de Almeida”, Orfeão do
Atheneu, Orfeão do Instituto de Música e a banda de música da
Força Policial Militar.

O Orfeão do Atheneu Norte-Rio-Grandense, regido por 
Waldemar de Almeida apresentou:

“Hino Nacional Brasileiro”, em arranjo a 5 vozes, por Waldemar 
de Almeida 
“Nesta rua” (folclore), em arranjo a 5 vozes, por Waldemar de 
Almeida 
Heitor Villa-Lobos, “Cantar para viver” (canção patriótica)
Heitor Villa-Lobos, “Canto do pajé”

Alunos do Instituto de Música e do “Curso Waldemar de 
Almeida”:
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Maria de Lourdes Cunha: Joaquim Otaviano, “Despertar do 
bebê”
Aronita Mandel: Heitor Villa-Lobos, “Assim ninava mamãe”
Neusa Mesquita: Lac, “Ninando a boneca”
Marta Bezerra: Barroso Neto, “No ferreiro”
Sânzia Aguiar: P. Tchaikovsky, “Barcarola”
Leda Aires de Melo: J. S. Bach, “Adagio”
Maria Anizete de Oliveira: F. Schubert, “Romance”
Moisés Roiz: J. Paderewsky, “Minueto”
Mário Tavares (violoncelo), acompanhado ao piano por Yara 
Bezerra de Melo: R. Schumann, “Reverie”
Moacir Maia: R. Schumann, “Canção do norte”
Zarita Wolfson: W. Mozart, “Marcha turca”, 
Ivanise da Silva Pinheiro: F. Mendelssohn, “Barcarola”
Onfália Tinoco: J. Massenet, “Aragonaise”
Laíse Cavalcanti: F. Chopin, “Noturno” opus 9 n. 2
Ethel Mandel: L. Beethoven, “Sonata” opus 10 n. 1, 1º tempo
Orlando Toselli: F. Chopin, “Noturno” opus 3 n. 2
Yara Bezerra de Melo: Sinding, “Gorjeio da primavera”
Diná Monte: S. Rachmaninoff, “Prelúdio” opus 3 n. 2
Ester Vainstein: F. Schubert, “Minueto”
Avani de Paula: I. Albeniz, “Castilha”
Riva Exelband: F. Chopin, “Estudo”
Carlos Tavares (violino), acompanhado ao piano por Lygia 
Bezerra de Melo: A. Dvorak, “Humoresque” e Hauser, “Rapsódia 
húngara”
Nany Bezerra de Melo, (violoncelo) acompanhada ao piano por 
Lygia Bezerra de Melo: B. J. Godard, “Berceuse”
Riva Axelband (piano), Carlos Tavares (violino) e Nany Bezerra 
de Melo (violoncelo): C. C. Dancla, “Trio” em sol maior
Lygia Bezerra de Melo: L. Gottschalk: “Grande Fantasia Triunfal 
sobre o Hino Nacional Brasileiro”

É, mais uma vez, o cronista Danilo que noticia o traba-
lho de Waldemar de Almeida como responsável pelo Orfeão 
do Atheneu Norte-Rio-Grandense, quando de sua apresentação 
citada anteriormente: 
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O Hino Nacional, arranjo a 5 vozes de Waldemar de Almeida, 
está magnificamente expressivo. As vozes se distribuem níti-
das numa harmonia ainda não conhecida do público. A modi-
nha Nesta rua..., melodia que tanto faz reviver tempos antigos, 
está esplêndida no arranjo, também a 5 vozes, de Waldemar de 
Almeida. O Orfeão do Atheneu ainda cantará a canção patrió-
tica Cantar para viver e o Canto do pajé, ambos de Villa-Lobos.293

Comentando a importância de sua atividade, diz: Enquanto 
eu escutava com Clementino Câmara, o ensaio, conjeturava sobre 
as dificuldades do ensino orfeônico. Waldemar de Almeida foi o 
iniciador desta modalidade de canto em preceitos e exigências 
técnicas.

Mais um motivo a comemorar nesse Dia da Pátria de 
1939: nasceu o terceiro filho de Waldemar e Hylda: Waldemar de 
Almeida Junior, a 7 de setembro, na mesma casa da Praça Pio X.

Sai o n. 12 de Som, a 10 de outubro. Apresentou-se can-
tora Yolanda Rhodes, acompanhada ao piano por Lygia Bezerra 
de Melo, no Teatro Carlos Gomes, no dia 20.

A 24, realizou-se mais uma audição da “Escola de Piano 
Maurilo Lira”, o seu 3o Exercício Prático. Desenvolvendo um 
extenso programa de mais de duas horas de duração, Maurilo 
explicou cada autor e cada música a ser tocada. Participou a banda 
da Força Policial Militar, regida pelo Tenente Luiz Gonzaga César 
de Paiva tocando, como 1ª parte do programa, a Fantasia Sinfônica 
“Expressão Poética”, de José Bernardo Borrajo. Participou, 
também, a Escola de Canto Lírico Alcides Cicco. Presentes o 
Interventor e autoridades. Foi ouvido o seguinte programa:

293 Danilo. Coluna “Sociaes”: “O orfeão do Atheneu”. A República, 7 de setem-
bro de 1939.
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1ª parte

“Escola de Canto Lírico Alcides Cicco”; Isabel Roselli: C. 
Gounod, “Ave Maria”

“Escola de Piano Maurilo Lira”; Teresinha e Lenira Ramos: C. 

Webber, “Convite à dança”

Yeda C. Moura: F. Schubert, “La truite” (arranjo facilitado) 

Marina Lira: Diet, “Feliz encontro”

Maísa C. Moura: Pacini, “La niobe” (arranjo facilitado)

Teresa Lamas, Barrozo Netto, “Era uma vez...”

Wanda Lyra: Diabelli, “Sonatina” 1º tempo

Maria Lúcia Lyra: Van Gael, “Pierrette”

2ª parte

“Escola de Canto Lírico Alcides Cicco”; Etelvina Silva: G. 

Puccini, Um bel di vedremo, da ópera “Madame Butterfly”

Escola de Piano Maurilo Lira; Teresinha H. de Oliveira: Lorenzo 

Fernandez, “Cantiga e Folguedo”

Wanda Grandi: F. Liszt, “2ª Rapsódia” (arranjo facilitado)

Enid G. da Silveira: A. Diabelli, “Rondó” (da 5ª sonatina) 

Bernadette Galvão: Diabelli, “Marcia funebre” e “Rondó militare” 

Josefina Borja: I. J. Paderewsky, “Minueto”

Ester Lamas: F. Liszt, “Rêve d’ amour” (arranjo facilitado) 

Nazaré Vieira: W. Mozart, “Marcha turca”

3ª parte

“Escola de Canto Lírico Alcides Cicco”; Dulce Tavares: P. 

Mascagni, Ária de Santuzza, da “Cavaleria Rusticana”

“Escola de Piano Maurilo Lira”; Domitila Noronha: R. 

Schumannn, “Le cavalier”

Maria de Lourdes Santos: M. Moskovsky, “Tarantella”

Neide Pinheiro: M. Moskovsky, “La gondoliera”

Waldívia Gomes: L. Beethoven, “Variações sobre ‘La molinera’” 

Francineti Rosado Sá: S. Heller, “Tarantella”

Moises Starec: E. Grieg, “Jour de noces” 
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Riva Mandel: L. Beethoven, “Sonata” opus 10, n. 1 (1º e 3º 
tempos)

Ziva Blatmann: F. Chopin: “Berceuse” e “Estudo” 

No dia 8 de outubro realizou-se um recital do Instituto 
de Música, no Teatro Carlos Gomes, em homenagem ao Club 
Astreia, de João Pessoa. A 3 de novembro, cantou o soprano 
Santa Noll, acompanhada pela pianista Maria Célia Bezerra. A 8, 
o pianista Ernani Braga apresentou-se ao piano e acompanhando 
canções brasileiras cantadas pelo Orfeão do Atheneu Norte-Rio-
Grandense. No dia 16 saia o n. 12 de Som.

Durante o mês de novembro, o orfeão do Colégio Marista, 
dirigido por Waldemar de Almeida, cantou todas as noites na 
catedral, durante a novena da padroeira.

No dia 19, faleceu no Rio de Janeiro o pianista natalense 
Maurílio Leite.294 Tinha a mesma idade de Waldemar e estudara 
com o mesmo professor, Alexandre Brandão. Iniciando suas ativi-
dades em Natal, mudou-se para a Bahia onde publicou um poema 
musical para piano e canto. Seu nome começava a figurar nos 
recitais de canto nas capitais do País. Mudou-se para o Rio de 
Janeiro para tentar a vida musical. Compositor e poeta, deixou 
diversas canções muito cantadas em Natal na década de 1930. A 
29 do mesmo mês o cronista Sieg (pseudônimo de Waldemar de 
Almeida) publicou em A República um artigo sobre ele.295

A 28, ainda no Rio de Janeiro, o compositor Oswaldo de 
Souza apresentou o seu primeiro recital constante de músicas 
unicamente de sua autoria. A cantora, que seria considerada pelo 
compositor como a sua melhor intérprete, foi Mara Ferraz, irmã do 
seu amigo e também compositor, o paraense Waldemar Henrique. 
O recital foi apresentado no salão da Associação Brasiliense de 

294 MAURÍLIO Cristiano LEITE (Natal, 4/05/1904 – Rio de Janeiro, 19/11/1939). 
Ver WANDERLEY, Rômulo. Panorama da poesia norte-rio-grandense, 1965.

295 Sieg (pseudônimo de Waldemar de Almeida). “Maurílio Leite”. A República, 
29 de novembro de 1939.
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Artes, no hall do Palace Hotel que ficou lotado, com muitas pes-
soas assistindo em pé. A apreciação crítica dos jornais foi bas-
tante elogiosa.296 Diplomado pelo Instituto Nacional de Música 
em 1932, iniciou suas atividades como professor particular de 
piano no Rio de Janeiro, dedicando-se, em seguida, à tarefa de 
compositor, realizando obras de inspiração folclórica brasileira e 
nordestina, principalmente.

Na mesma data, apresentava-se no Teatro Carlos Gomes o 
pianista cego Arnaldo Marchesotti; como extra, tocou “Desfile de 
Quintal”, de Waldemar de Almeida.

O jornal A República (3 de dezembro) informou que o 
“Salon” do Conservatório Nacional de Lima, em comemoração 
ao Dia da Raça, do Peru, realizou concertos com autores latino-
-americanos. Os únicos compositores brasileiros tocados foram 
Lorenzo Fernandez e Waldemar de Almeida, com “Passeio às 
Rocas” e “Acalanto da Bela Infanta”, da série “Paisagens de 
Leque”.

A propósito da publicação do n. 12 da revista Som, ocor-
rida a 16 de outubro, o cronista Danilo, em sua coluna “Sociais”,297 
transcreve uma carta de Waldemar de Oliveira, em que se refere 
elogiosamente à atividade musical de seu amigo Waldemar de 
Almeida em Natal. Lamentando que Recife já tivera uma revista 
musical, compara à Revista Brasileira de Música, publicada pela 
Escola Nacional de Música, no Rio de Janeiro, com a revista Som, 
natalense:

 Eis as únicas revistas musicais, ao que sei, existentes, hoje, no 
Brasil. Entre uma e outra a diferença essencial é que a primeira 
é uma publicação do Ministério da Educação e Saúde, enquanto 

296 Além dos elogios do crítico João Itiberê da Cunha, do Correio da manhã do 
Rio de Janeiro (coluna “Correio musical” 29 de novembro de 1939), conhecido 
pelo seu rigor, noticiaram favoravelmente o recital os jornais cariocas Gazeta de 
Notícias, A Noite, Diário de Notícias, A Notícia, O Jornal, Jornal do Commercio 
e Vanguarda.

297 Danilo, coluna “Sociaes”, em A República, 10 de dezembro de 1939.



283

a segunda é de pura iniciativa particular. Uma, portanto, é filha 
de pai rico: apresenta-se, por isso, muito bem vestida. Outra é 
filha de pai pobre e sua aparência é toda humilde e modesta. 
Para compensar, “Som” tem uma grande significação, porque 
se publica em Natal e já está no seu 12º número. Só uma grande 
força de vontade, uma perseverança admirável, seria capaz de 
semelhante milagre. Saiba-se, entretanto, que essa revista não 
é mais que o reflexo do movimento musical da risonha capital 
nortista, onde Waldemar de Almeida e Luís da Câmara Cascudo 
mantém sempre alto o amor da arte e o gosto de seu cultivo – 
pequena cidade de maior agitação artística do que muita capital 
fidalga que ainda não nos pôde dar um Orianne de Almeida, um 
Aldo ou um Danilo Parisot, uma Dulce Cicco, um Túlio Tavares, 
uma Maria da Glória Sigaud... 

Já havia algum tempo que Orianne de Almeida se prepa-
rava para deixar Natal, havendo até dado um recital de despedidas. 
O projeto realmente se realizou a 26 de outubro, quando partiu 
em busca do Sul. Na realidade, tencionava estudar medicina, mas 
levava uma carta de apresentação de Waldemar para o Interventor 
Ademar de Barros, de São Paulo: pretendia dar um recital naquela 
cidade. Sua ausência foi uma grande perda para a cidade, mas 
resultou no início de sua evolução superior. Natal e o padrinho-
-professor não tinham mais o que lhe dar. Seguiu o caminho natu-
ral, buscou um grande centro e ali continuou a crescer. 

Mas não se desligou de Natal, cidade que adotara e que o 
adotara como filho.

Em dezembro chegam notícias de Orianne de Almeida no 
Rio de Janeiro: A República reproduziu a crônica assinada por 
D’Or298 e publicada no Diário de Notícias daquela cidade.299 Sua 
manifestação decorreu de uma audição íntima a que assistiu: 

298 Ondina Portela Ribeiro Dantas era esposa do potiguar Orlando Ribeiro 
Dantas, proprietário do Diário de Notícias do Rio de Janeiro. Musicista, assinava 
um coluna musical nesse jornal. Assumiu a direção do jornal em 1953, com o 
falecimento do marido.

299 A República, 12 de dezembro de 1939.
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 [...] E, justamente, o que mais admira, é que sendo ele um fruto 
exclusivo da aprendizagem musical do longínquo Estado nor-
destino, tenha chegado ao grau de aperfeiçoamento que nos foi 
possível observar nas diversas peças em que o ouvimos, com-
preendendo diferentes estilos. [...] Não é que descreiamos do 
ensino pianístico de Waldemar de Almeida. Mas é que o seu dis-
cípulo não tem encontrado em Natal, um ambiente propício ao 
seu desenvolvimento artístico, numa terra em que são raríssimos 
nos bons concertos e, por conseguinte, a necessária formação 
espiritual decorrente da audição dos grandes mestres se faz lenta 
e insuficientemente. [...] Orianne, porém, desmente essa afirma-
tiva. A sua musicalidade revela um tirocínio que não sabemos 
onde a encontrou, além dos sábios conselhos do mestre e da 
força pessoal da sua vocação. É mais um prova de que a arte se 
impõe e brota em qualquer lugar, mais árido e impróprio.

É um texto sensivelmente positivo, malgrado o desagradá-
vel toque discriminante ao referir-se ao longínquo Estado 
nordestino. Além da impressão sobre a interpretação do pianista, 
destaca-se a lisonjeira referência ao seu professor, Waldemar de 
Almeida.

Para terminar o mês de dezembro de 1939, dava-se a 
publicação de uma das mais importantes obras do escritor Luís 
da Câmara Cascudo – Vaqueiros e cantadores,300 em que inicia 
seu registro sobre a cultura popular brasileira. Esse livro marca 
definitivamente a entrada do escritor no ainda obscuro mundo 
do folclore brasileiro, onde ele haveria de se tornar autoridade 
reconhecida em todo o País. Muito embora o estudo seja diri-
gido, em sua quase totalidade, à parte literária, Cascudo adotou a 
prática de inserir textos musicais, partituras de várias das mani-
festações folclóricas por ele focalizadas. Sua amizade pessoal 
com Waldemar de Almeida e a semelhança de objetivos existente 
no trabalho de ambos foram os elementos que decerto levaram 
Cascudo a pedir a Waldemar que grafasse as músicas sertanejas 

300 CASCUDO, Luís da Câmara. Vaqueiros e cantadores. Porto Alegre: Livraria 
do Globo, 1939. Essa obra teve várias edições posteriores.
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que ele tinha de memória (na época não existia gravadores!), ato 
facilmente realizável para um musicista. No prefácio ao livro, 
diz o escritor que: O Maestro Waldemar de Almeida, com uma 
paciência de professor de ginástica aos aleijados, dedicou horas 
e horas, obstinadamente, para fixar o material que trago neste 
livro. Indicando a primazia da obra assegura: É o primeiro a fixar 
música de cantoria sertaneja em sua mais absoluta naturalidade. 
Sua inesgotável teimosia conseguiu o que seria impossível a 
muitos.301 Não há no livro nenhuma informação do modo como 
foi realizado tal trabalho. Decerto Cascudo tinha as melodias de 
memória e cantou ou tocou ao piano para que Waldemar as escre-
vesse, pois não há registro de uma viagem do pianista ao ser-
tão, para colher no local essas melodias. O próprio Waldemar de 
Almeida confirma essa informação: Foi esta a razão de não nos 
surpreendermos bastante quando, colaborando no registro da 
parte musical de seu “Vaqueiros e cantadores”, observamos que 
todos os cânticos, todas as solfas eram cantados [por Cascudo] 
com as diversas modulações, os múltiplos ritmos, sem vacilação, 
demonstrando uma segurança tonal absoluta.302 Foram, assim, 
publicadas as partes musicais de: 1 – Solfa do “Boi Surubim; 2 – 
Solfa de uma “tuada” de negros; 3 – Exemplo de canto seguido do 
rojão ou baião das violas; 4 – Solfa da “ligeira”; 5 – Martelo de dez 
pés; 6 – Xácara da “Bela Infanta”, versão do Rio Grande do Norte; 
7 – Solfa do “Redondo, sinhá”. 

Com a ajuda do amigo pianista, Luís da Câmara Cascudo 
dava passos decisivos na ação de busca e registro da cultura 
popular do Brasil.

301 CASCUDO, Luís da Câmara. Vaqueiros e cantadores. Prefácio. p. 11 da edi-
ção de 1968.

302 ALMEIDA, Waldemar de. Luís da Câmara Cascudo no meio da música 
(Depoimentos). Natal: Centro de Imprensa, 1947.



286

Uma das páginas de Vaqueiros e cantadores: exemplo de uma das melodias 
de cantador grafada por Waldemar de Almeida, a pedido de Luís da Câmara 

Cascudo.



1940 

Já no começo de janeiro mais um aluno do Instituto de 
Música anuncia pelos jornais seus serviços: Gumercindo 

Saraiva oferecia aulas de violino. No dia 20, tocou no Teatro 
Carlos Gomes o pianista Carlos Fontoura.

Notícias do jovem violoncelista Aldo Parisot, que há 
pouco tempo emigrara para o Recife, indicavam que já se iniciava 
o seu ciclo evolutivo: transferia-se para o Rio de Janeiro onde, sob 
a orientação do professor Iberê Gomes Grosso,303 tomaria novo 
impulso em sua carreira musical.

Novo escrito de Waldemar de Almeida: a 21, em A 
República, publica a crônica “Canto, encanto e desencanto”.304 

Não se pode dizer que faltou a Waldemar de Almeida o 
apoio da imprensa. O cronista Aderbal de França, sob o pseu-
dônimo de Danilo, foi um dos principais divulgadores de seu 
trabalho, como se pode concluir das inúmeras referências ao 
tema publicado em A República. No mesmo dia 21 de janeiro, 
“Sociais” tem o subtítulo “Ensinar música...”. Nela, partindo da 
menção à escolha de Waldemar entre estar na Europa e voltar 
para Natal para ensinar música, aborda fases da vida e trabalho 
do pianista, como a periodicidade das audições públicas, a ativi-
dade no Instituto de Música, a qualidade de suas composições. 
Ao final, transcreve uma carta do professor paulista Guilherme 
Leanza, que referindo-se às composições que Waldemar lhe 

303 Iberê Gomes Grosso (São Paulo, 12/06/1905-Rio de Janeiro, 07/02/1983).

304 ALMEIDA, Waldemar. “Canto e desencanto”, em A República, 21 de janeiro 
de 1940.
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mandara, comenta: A leitura de seus trabalhos revelou-me não só 
um músico senhor da difícil arte da composição, como também, 
uma sensibilidade artística requintada.

No dia 7 de fevereiro falecia em Natal o músico Antônio 
Pedro Dantas, mais conhecido como Tonheca Dantas. Integrou 
várias bandas de música em diversos estados. Compositor de 
grande número de valsas e dobrados, alcançou enorme populari-
dade com a valsa “Royal Cinema” que, em versão para piano, tor-
nou-se peça obrigatória entre os pianistas populares e até mesmo 
entre os eruditos.305 

A 15 de fevereiro circulava o n. 13 da revista Som. Era a 
última edição da série inicial, pois a circulação seria suspensa, 
reiniciando somente em 1947. O editorial sob título “O Governo 
do Estado e Instituto de Música” traz o seguinte subtítulo: “O 
Interventor Rafael Fernandes torna possível pela quarta vez na 
sua administração a subsistência do Instituto de Música do Rio 
Grande do Norte”. Após rememorar nomes de destaque que foram 
frutos do trabalho do Instituto de Música – como Glória Sigaud, 
Dulce Cicco, Oriano de Almeida e Lygia Bezerra de Melo – volta 
a revista a focalizar a ação do Governo do Estado: O Interventor 
Rafael Fernandes compreendendo que, o ainda que pequeno 
sacrifício do Estado em subvencionar o Instituto de Música, não 
tem sido infrutífero, resolver expontaneamente tornar possí-
vel o seu oitavo ano de lutas, dando com este seu ato, uma elo-
quente demonstração do alto valor que o seu espírito de estadista 
moderno sabe dar às coisas da arte. 

305 GALVÃO, Claudio. A desfolhar saudades – Uma biografia de Tonheca 
Dantas, 1998.
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Interventor Rafael Fernandes Gurjão.

A participação de Waldemar de Almeida na edição n. 13 é 
a crônica “Agentes da nobreza e espiritualidade”.

Reiniciaram-se as aulas do Instituto de Música a 12 de 
março. Nessa data, realizou-se, no Teatro Carlos Gomes, a soleni-
dade para entrega do diploma de piano à aluna Lygia Bezerra de 
Melo, cujo curso concluiu no ano anterior. A nova pianista apre-
sentou em seguida o seu recital, que se compôs de:

1ª parte

1 – J. S. Bach: “Tocata e Fuga” em ré menor

2 – F. Chopin: “Estudo” em mi maior

3 – F. Chopin: “Scherzo” em si bemol menor
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2ª parte

a cargo de Riva Axelband, representando o “Curso Waldemar de 
Almeida”

4 – F. Chopin: “Valsa” n. 14 

5 – F. Liszt: “Rapsódia Húngara” n. 8 

3ª parte

6 – Waldemar de Almeida, “Dança de Índios”, executada em pri-
meira audição por Lygia Bezerra de Melo. 

A 29, em A República, Luís da Câmara Cascudo publicava 
sua crônica com o título “Nossas modinhas”,306 em que noticiava 
que Waldemar de Almeida havia iniciado a coleta das velhas 
modinhas cantadas em Natal, com o objetivo de grafá-las musi-
calmente. Essas antigas melodias, muitas de autoria de composi-
tores de fora do Estado, mas a maioria de autor local, iriam passar 
da oralidade para a forma escrita, o que certamente as livraria 
do esquecimento. Era um trabalho de grande importância para 
a memória musical do Estado, e isso mereceu o entusiasmado 
aplauso de Luís da Câmara Cascudo. 

Reiniciando, também, suas atividades, a “Escola de Piano 
Maurilo Lira” realizou, a 30 do mesmo mês, no Teatro Carlos 
Gomes mais uma audição de seus alunos, o seu 4o Exercício 
Prático. Na oportunidade tocaram: Norma Viana, Marina Lyra, 
Lúcia Viana, Lenira Ramos, Maria Glícia Monteiro, Maísa Moura, 
Lúcia Lira, Teresa Lamas, Carmela Blatmann, Wanda Grandi, Enid 
Silveira, Domitila Noronha, Nazaré Viana, Josefina Borja, Yvone 
Fernandes, Yvanise Fernandes, Nehama Palatnik, Yvanoska 
Fernandes, Moysés Starec, Riva Mandel e Riva Blatmann. Na 
entrada do teatro, como sempre acontecia em eventos semelhan-
tes, tocou a Banda de Música da Força Policial Militar, regida 
pelo Tenente Luiz Gonzaga César de Paiva. 

306 CASCUDO, Luís da Câmara. “Nossas modinhas”, publicada em A República, 
29 de março de 1940.
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Já havia algum tempo que se realizavam reuniões com o 
objetivo de instalar em Natal uma estação de rádio. Os resultados 
colhidos se concretizavam positivamente na Rádio Educadora de 
Natal, havendo já sido iniciados os trabalhos de montagem de 
transmissores e estúdios. No dia 6 de abril foi realizada, no Teatro 
Carlos Gomes, a 1a Festa do Microfone, destinada a angariar fun-
dos para o empreendimento. A parte musical teve início com uma 
apresentação307 de alunos do Curso Waldemar de Almeida: Leda 
Alves de Melo (“Aragonesa”, de J. Massenet), Yara Bezerra de 
Melo (“Sevilha”, de I. Albeniz), Carlos Tavares (violino), acom-
panhado por Lygia Bezerra de Melo (“Noturno”, F. Chopin), Nany 
e Yara Bezerra de Melo (“Berceuse”, de J. Godard) e um trio com-
posto por Riva Axelband, Carlos Tavares e Nany (“Trio”, de C. 
Dancla). Encerrando a 1a parte, Berta Guilherme cantou uma das 
modinhas regionais em arranjo de Waldemar de Almeida, com 
acompanhamento de Lygia Bezerra de Melo. 

O evento comportou ainda uma 3a parte com músicas 
populares, com participação de Carlos Tavares, que iniciava sua 
carreira de cantor.308 

A 18 de abril, Luís da Câmara Cascudo volta ao tema 
das modinhas e publica a crônica “Waldemar de Almeida e as 
modinhas”. O pianista estava, na ocasião, dando continuidade 
ao trabalho que iniciara e que não parecia ser dos mais fáceis. A 
dificuldade máxima de Waldemar de Almeida reside em manter 
no piano, sob a exigência da escriturística musical, aquele infi-
xável e irreal acento romântico que haloa as nossas modinhas 
posto em relevo notável pelo violão. O sonho de Cascudo iria se 
tornar realidade e as velhas modinhas iriam ser grafadas na pauta 
musical, garantindo-lhes a permanência no tempo:

307 Os jornais não noticiaram esse evento como sendo a 21ª audição. Poderia ser 
assim considerado?

308 CARLOS Palma TAVARES (Natal, 20 de julho de 1923 – São Paulo, 31 de 
maio de 1985). Violinista, era irmão de Túlio e Mário Tavares.



292

Quando, publicado o álbum, for possível tocar e cantar as velhas 
modinhas, ressuscitando os perdidos acentos que os violões tan-
gidos por dedos que já se desfizeram enchiam de sonho e de 
lembrança, tenha-se presente o que de impossível foi vencido, o 
que de imponderável foi registrado, o que de fluido e vago pôde 
ser materializado no pentagrama. 

Mais uma crônica de Luís da Câmara Cascudo, a 26 de 
abril, enfocando o tema da modinha norte-rio-grandense é des-
tacado em “Acompanhamento de modinha”.309 O autor lamenta 
o desaparecimento dos acompanhadores ao piano e ao violão, 
figuras importantes e obrigatórias nos saraus e serenatas da velha 
Natal. Encerrando a crônica, volta a incentivar o trabalho de 
Waldemar de Almeida, que está salvando as modinhas. 

A próxima crônica310 sobre o assunto saiu a 5 de maio com 
o título “Fala Waldemar de Almeida”. Nela, Cascudo publica uma 
carta de Waldemar de Almeida que esclarece a origem e desen-
volvimento da pesquisa sobre as modinhas: o musicista credita 
a Cascudo a iniciativa do trabalho de coleta e grafia musical que 
realizava, sentindo-se na obrigação de revelar:

[...] por ninguém saber que, se vibrei a primeira picareta no 
túmulo em que dormem esquecidas as nossas modinhas, foi a 
“mando” teu que, neste caso, és o benemérito administrador 
do cemitério onde dormem “É belo ver dormir a natureza”, 
“Perdão, meu Deus, perdão”, “Longe, bem longe”, “Carregando 
a minha cruz” etc. 

Waldemar informa, ainda, haver concluído a primeira das 
modinhas pesquisadas: [...] a modinha n. 1 não é outra senão 

309 CASCUDO, Luís da Câmara. “Acompanhamento de Modinha” em A 
República, 26 de abril de 1940.

310 CASCUDO, Luís da Câmara. “Fala Waldemar de Almeida”, em A República, 
5 de maio de 1940.
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“Ser noivo”,311 de Antônio Soares, com música de D. Evangelina 
Barros312. Na verdade, a conclusão a que se refere não foi a sim-
ples coleta, mas o arranjo e harmonização para canto e piano, 
pois disse: Imagines que, pronto o acompanhamento da modinha 
n. 1, no qual faço aparecer três violões [...] Certamente foi esta a 
modinha cantada na 1ª Festa do Microfone, a 6 de abril. A suposi-
ção de que o trabalho feito foi uma harmonização e não somente 
a transcrição da melodia, é confirmada pelos comentários de 
Waldemar, em sua carta a Cascudo: A modinha n. 1 deu-me, na 
verdade, um trabalho bem maior do que o que tive em escrever 
“Dança de índios”. As divisões que se apresentam naqueles dese-
nhos que os bordões fazem, brincando com o Contraponto e man-
gando da síncope, exigem conhecimentos sérios de matemática... 
Só vendo. Desenho movimentado, de leitura difícil. É preciso ser 
pianista, com todas as letras, para traduzi-los.313 

Não pode haver dúvida que o trabalho de harmonização 
das modinhas era muito mais complexo e tomaria muito mais 
tempo que a simples coleta da melodia que objetivasse, unica-
mente, sua preservação. Deve ter sido esse o motivo que levou 
Waldemar a desistir do projeto, pois se efetivamente a ele se 
dedicasse, não teria mais tempo para nenhuma outra de suas 
atividades.

Após esse momento, um estranho silêncio afastou a maté-
ria da coleta das modinhas da temática das crônicas de Cascudo. 
Não se falou mais no assunto.

O trabalho da Waldemar de Almeida sobre as modinhas foi 
comentado até pelo musicólogo Renato Almeida que, dedicando-
-lhe um pequeno texto biográfico, diz: Prepara a transposição 

311 O poema se intitula “Noivos” e está publicado em ARAÚJO, Antônio Soares 
de. Lira de Poti, 1971.

312 Antônio Soares Filho (Açu, RN, 21/07/1879 – Natal, 24/07/1973) Evangelina 
Barros (18?? – 19??)

313 Cópia desse trabalho manuscrito de Waldemar de Almeida pertence ao acer-
vo da família de Antônio Soares de Araújo.
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para piano de vinte e cinco modinhas brasileiras, com os acom-
panhamentos típicos e publicou, sobre o ensino desse instru-
mento, de que é mestre abalizado, o livro Normas pianísticas.314 

Não há notícias de que Waldemar tenha concluído a pes-
quisa. Entretanto, o material colhido teve importante reflexo em 
algumas de suas composições, passando a fazer parte integrante 
de três de suas obras. 

Em “Acalanto e modinha” (datada de 21 de março de 
1948), o autor lançou mão da modinha “Primeiro amor”, melodia 
de Heronides de França315 com letra de Segundo Wanderley.316 A 
melodia da canção inicia no compasso 37 e é utilizada em todas 
as suas notas no restante da peça, incluindo as repetições origi-
nais, a partir do compasso 67 até o final. O canto é desenvolvido 
pelos graves, com a mão esquerda imitando a melodia dos bor-
dões do violão. Há na partitura duas indicações de que aqueles 
trechos devem ser executados imitando violão (compasso 78 e 
seguintes, e compasso 86 e seguintes).

Já a “Dança e canção da Rua dos Tocos” (composta no Recife 
em junho de 1958), a modinha utilizada foi “Carregando a minha 
cruz”, música e versos de autor não identificado, que se encontra 
de forma integral na composição de Waldemar de Almeida. A mão 
direita canta a melodia a partir do 52º compasso enquanto a mão 
esquerda procura reproduzir efeitos violonísticos. Mais adiante, 
no 66º compasso, a melodia passa para os graves, enquanto a mão 
esquerda apresenta um belo desenho melódico. 

Finalmente, “Paisagens de leque” n. 8 “Realejo”: 
Waldemar de Almeida utilizou a melodia folclórica “Senhora 

314 ALMEIDA, Renato. História da música brasileira, 1958. p. 503.

315 HERONIDES Álvares DE FRANÇA (Natal, 13/09/1860 – Recife, PE, 3/04/23). 
Violonista e compositor.

316 Manoel SEGUNDO WANDERLEY (Natal, 6/04/1860 – 14/01/1909). Médico, 
teatrólogo, poeta.
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dona viúva” e, ainda, trechos da modinha “Carmela”, de autor 
não identificado.317

Mais pianistas: Maria Luiza Vaz tocou no Teatro Carlos 
Gomes a 21 de maio. Mais modinhas: no dia 25 de junho, a can-
tora Lourdes Perlingeiro Gonçalves apresentou seu recital no 
mesmo Teatro Carlos Gomes cantando, entre outras, “Noivos”, 
indicada nos jornais como sendo componente da “Série 
Modinhas Regionais, n. 2” (não a n. 1) e “Palma da Ressurreição”, 
de Waldemar de Almeida; esse recital foi acompanhado ao piano 
por Lygia Bezerra de Mello. 

Em junho, o “Curso Waldemar de Almeida” apresentou 
mais um dos seus “meninos prodígios”: Moisés Roiz, nascido 
em Rokitino, Rússia, e filho de comerciantes emigrantes, com 8 
anos de idade, apresentou o seu recital no dia 5, no Teatro Carlos 
Gomes. Na oportunidade, foi-lhe oferecida uma corbeille de flores 
pela menina Hylza de Almeida, filha de Waldemar de Almeida, 
e o poeta Jaime Wanderley declamou, de um dos camarotes, um 
poema em sua homenagem. Seu programa constou de: 

1ª parte
L. Beethoven, “Nove Variações”

2ª parte
 F. Mendelssohn, “Barcarola”
E. Grieg, “Dança de Anitras”
F. Chopin, “Noturno opus 9 n. 2
J. Paderewsky, “Minueto”

3ª parte
W. Mozart, “Fantasia”
Chopin, “Valsa” 

317 Detalhes e partituras dessas modinhas em GALVÃO, Claudio, A modi-
nha Norte-Rio-Grandense (2000). Gravações em: LP “Realejo – Composições 
de Waldemar de Almeida”. Intérprete: Oriano de Almeida, 1969. LP “Marluze 
Romano interpreta Waldemar de Almeida”, S/D. A “Dança e canção da Rua dos 
Tocos” consta no CD, anexo a esta publicação.



296

F. Schubert, “Momento Musical”
F. Mendelssohn, “A Fiandeira”
F. Liszt, “Rapsódia Húngara”.

 
Moisés Roiz.

Para finalizar o mês, a “Escola de Piano Maurilo Lira” apre-
sentou, no dia 29, no Teatro Carlos Gomes, um recital, quando 
prestaram exames os alunos Nehama Palatinik (para o 6o ano) e 
Moisés Starec (para o 7o ano).

Em julho, mais um recital de Ziva Blatmann, dessa vez 
benefício da Escola e Ambulatório São José, do bairro de Anchieta 
(Rocas). O evento foi realizado no dia 4, no Teatro Carlos Gomes. 
Aos doze anos de idade, interpretou as seguintes obras: 
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W. Mozart: “Sonata” em ré maior
C. Weber: “Moto Perpetuo” 
A. Scriabin: “Noturno para a mão esquerda só”
I. Albeniz: “Córdoba” 
Heitor Vila- Lobos: “Cirandas” n. 8
M. Falla: “Dança ritual do fogo”
F. Lizst: “Tarantela” (Venecia e Napoli) 
F. Chopin: “Berceuse”, “Valsa” e “Estudo”
L. Gottschalk: “Fantasia sobre o Hino Nacional brasileiro” 

A coluna “Sociais”,318 de A República, assinada por 
Danilo, informa que foram impressas em São Paulo, pela edi-
tora Irmãos Vitalle, diversas composições da série “Paisagens 
de Leque”, como sejam “Valsa Nobre”, “Borboleta”, ‘Baronesa”, 
“Camundongo Mickey”, “Passeio às Rocas”, “Desfile de Quintal”, 
“Acalanto da Bela Infanta”, “Realejo” e “Caixinha de Música”.319 
Da série “Natalesas” foi impressa apenas a “Dança de Índios”, 
fora as modinhas – diz o cronista – melodias em número de 25, e 
a “Palma da Ressurreição”. Refere-se, ainda, a composições para 
orfeão: “Iara”, canção portuguesa, “Rasga Coração”,320 a 3 vozes e 
“Congadas”, inspirada nos nossos tradicionais congos. Refere-se, 
ainda, a composições de música sacra: um “Laudat et Gracie”, 
um “Tantun Ergo”, ouvidos nas missas da capela do Colégio 
Marista. Até a redação deste trabalho não havia, entre os fami-
liares do compositor, nenhuma notícia da partitura de “Palma da 

318 A República, 4 de outubro de 1940.

319 Não há certeza de que “Baronesa” tenha sido editada e não há informações 
sobre “Caixinha de música”.

320 Tudo indica que houve uma grave incorreção na informação do cronista. 
“Iara”, estranhamente referida como “canção portuguesa” – até por ser nome 
indígena brasileiro, é o mesmo nome de um xote – “Iara” – datado de 1896, 
da autoria do compositor carioca Anacleto de Medeiros, que tomou a denomi-
nação de “Rasga o coração” quando recebeu a letra que lhe foi adaptada por 
Catulo da Paixão Cearense. O melhor será considerar que foi apenas um arranjo 
de Waldemar para orfeão. Não seria essa a história da “Yara”, cantada em 1936, 
no centenário de Carlos Gomes?



298

ressurreição”, das “Congadas”, do arranjo para as 25 modinhas e 
das duas músicas sacras. 

No dia 5, no Teatro Carlos Gomes, realizou-se o recital do 
violinista Marcos Nissenson acompanhado por Lygia Bezerra de 
Melo; na 2a parte, foi executado integralmente o “Concerto para vio-
lino” de F. Mendelssohn, certamente pela primeira vez em Natal. 

A “Escola de Piano Maurilo Lira” apresentou o seu 5o exercício 
prático, no dia 10, no Teatro Carlos Gomes. Participaram os alunos Sérgio 
Tavares, Carmita Galvão, Norma Viana, Wanda Lira, Elione Barbosa, 
Paula Frassineti Bastos, Lúcia Viana, Lenira Ramos, Lúcia Lira, Maísa 
e Yeda Moura, Carmela Blatmann, Enid Silveira, Domitila Noronha. 
Ivone Fernandes, Josefina Borja, Ivaniza e Ivanosca Fernandes, Nehama 
Palatnik, Riva Mandel, Eunice Araújo e Ziva Blatmann. As músicas 
eram precedidas de uma explicação do professor. 

Mais uma perda para a música natalense ocorreu com 
a transferência do Maestro Thomaz Babini, mudando-se para 
Recife. Desde o ano de 1909 que estava em Natal e dera à cidade 
o melhor de seu trabalho. Criou sociedades musicais e organizou
orquestras. Graças a ele muitos alunos de piano, violino e, princi-
palmente, violoncelo – o seu instrumento -, tiveram a orientação
certa para suas vidas artísticas. Todos eles, infelizmente para a
cidade, foram buscar em centros mais evoluídos os meios indis-
pensáveis para o seu aperfeiçoamento que a pequenina Natal não
tinha condições de dar. De suas mãos saíram os violoncelistas
Aldo Parisot (seu enteado), Italo Babini (seu filho), Josélia Letieri,
Mário Tavares, Denise Albuquerque, Nany Bezerra de Melo,
Waldemar de Almeida Junior. Em Recife, outros alunos tomariam
sua orientação e se profissionalizariam tocando o difícil instru-
mento, como foi o caso de Waldemar de Almeida Junior. Babini,
italiano de nascimento, trabalhou muito mais pelo Rio Grande do
Norte que muitos dos próprios potiguares. Mesmo assim, o que se
convencionou chamar “Escola de Violoncelos de Natal” tornou-
-se referência nacional e sua falta não seria jamais suprida.
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Em fevereiro Waldemar de Almeida participou de uma 
comissão, juntamente com Maurilo Lira e Aderbal de 

França, e mais os tenentes Luís Gonzaga César da Silva (da 
banda da Polícia Militar) e José Porfírio da Silva (da banda do 
29º Batalhão de Caçadores), para julgar o “Concurso de Marchas 
Carnavalescas”, promovido pelo Diário de Natal e realizado no 
dia 12, no Teatro Carlos Gomes.  

O Instituto de Música diplomou, no ano anterior, os alunos 
Maria de Lourdes Guilherme, piano, e José Amâncio Cavalcanti 
(militar, compositor de músicas ligeiras), em teoria e solfejo. Sobre 
Lourdes Guilherme, disse Danilo: Concluindo o curso de piano, 
a senhorita Maria de Lourdes Guilherme deixou no Instituto um 
exemplo de dedicação que aprimorou as suas qualidades de inte-
ligência e as suas aspirações de cultura.321

Na tentativa de ampliação de seus horizontes musicais, 
pianista natalenses haviam-se matriculado no curso da famosa 
professora Magdalena Tagliaferro: Oriano de Almeida – o pri-
meiro deles – e mais Maria da Gloria Sigaud e Dulce Cicco, ex-
-diplomados do Instituto de Música. Era este, certamente, o curso
mais caro do país, porém um dos mais procurados, em vista do
prestígio da professora, catedrática do Conservatório de Paris.
Compreendia doze lições e custava 1.140$000 (um conto, cento
e quarenta mil-réis). A situação de Oriano de Almeida era bem
diferenciada: apresentara-se em teste entre os pretendentes a
aluno obtendo marcante sucesso. Entretanto, sem condições de

321 Danilo. “Cenário musical” em “Sociaes”. A República, 24 de abril de 1941.
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pagar o seu curso (vivia de mesadas que o padrinho Waldemar lhe 
enviava), foi acolhido gratuitamente por Magdalena Tagliaferro. 
Na verdade, as apresentações de Oriano nos recitais de alunos 
da professora eram a melhor prova de sua eficência e terminava 
sendo uma grande propaganda de seu curso.322

Uma notícia no jornal A República, 26 de maio, informa 
que Waldemar de Almeida estava musicando a peça teatral “As 
Três Datas” de Segundo Wanderley e pretendia encená-la com o 
orfeão do Colégio Marista. Não houve mais informações sobre o 
projeto.

No dia 30 de maio era lançado Normas Pianísticas, seu 
primeiro livro.323 A 11 de junho, Luís da Câmara Cascudo publi-
cou “Waldemar de Almeida – Normas Pianisticas”, em que foca-
lizava aspectos interessantes da vida e obra do pianista professor. 
O sr. Waldemar de Almeida é o primeiro norte riograndense que 
sistematizou o ensino da música em Natal, inicia sua crônica. 
Relembrando o primeiro professor que ambos tiveram, disse: 
Tivemos o mesmo professor, o mesmo e saudoso Alexandre 
Brandão, mártir de nossas vadiações. E faz uma revelação: Esse 
grave Maestro Waldemar de Almeida foi tocador e compositor de 
valsas e two-steps e um dos melhores assobiadores da cidade. 
Quanto à sua permanência em Natal: Instalou-se para ser útil, 
para servir à sua terra. Todos os homens sisudos perguntavam: 
– você quando volta? O sr. Waldemar, que nesse tempo tinha a
cabeleira do tamanho da de Kubelick, respondia, como respon-
deu D. Pedro I: – Fico! Para concluir, refere-se ao livro: Normas
pianísticas é uma série de observações e conselhos sobre os mais
diversos e necessários aspectos da técnica pianística. É um livro
indispensável e também insubstituível, o primeiro na espécie
para atender as curiosidades e também às necessidades do ensino

322 Pormenores da vida de Oriano de Almeida em GALVÃO, Claudio. O céu era 
o limite – uma biografia de Oriano de Almeida, 2010.

323 ALMEIDA, Waldemar de. Normas Pianísticas, 1941.
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dessa disciplina. [...] Está o Maestro Waldemar de Almeida com 
direito aos parabéns e nós com os deveres de apresentá-los a 
quem ficou, entre os filhos da cidade, para tentar fazê-la sonora, 
na beleza invisível da música.324 

Continuava o professor Maurilo Lira a fazer a sua parte 
na história do ensino de piano em Natal. A 30 de junho, no 
Teatro Carlos Gomes, realizou-se mais uma apresentação pública 
de seus alunos, o “6o Exercício Prático da Escola Maurilo Lira”. 
Participaram Ilka Lettieri Fulco, Maria Auxiliadora Bezerra, 
Norma Viana, Lenira Ramos, Paula Frassineti Bastos, Teresa 
Lamas, Lúcia Viana, Carmela Blatmann, Wanda Grandi, Domitila 
Noronha, Ivanoska Fernandes, Nehama Palatnik, Moisés Starec, 
Riva Mandel e Ziva Blatmann. 

Em julho circula mais um número da Revista Pedagógica 
trazendo um artigo de Maurilo Lira com o título “Normas 
pianísticas”. 

Mais uma jovem aluna de Waldemar de Almeida inicia 
suas apresentações musicais: Maria Nazareth Leitão de Almeida, 
considerada como “menina prodígio”, tocou em público pela pri-
meira vez a 19 de julho, no Teatro Carlos Gomes. Seu recital teve 
a renda revertida em benefício das vocações sacerdotais e o pro-
grama foi o seguinte:

1ª parte
L. Beethoven: “Nove Variações sobre um tema de Bressler”
2ª parte
W. Mozart: “Minueto”
Waldemar de Almeida: “Minueto”
L. Beethoven: “Minueto”
J. Paderewsky: “Minueto”
3ª parte
F. Schubert: “Momento Musical”

324 CASCUDO, Luís da Câmara. Acta Diurna. “Waldemar de Almeida – Normas 
Pianisticas”, A República, 11 de junho de 1941.
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F. Chopin: “Valsa” opus 64 n. 2
F. Chopin: “Mazurca” opus 7 n. 1 
Waldemar de Almeida: “Divertimento” n. 1
Waldemar de Almeida: “Divertimento” n. 4325

Em Belo Horizonte, o pianista potiguar Oswaldo de Souza, 
transferindo-se definitivamente para a área da composição, apre-
sentou um recital no auditório da Escola Normal, a 19 de junho, 
como sempre com trabalhos unicamente seus, cantados na oca-
sião pela cantora Mara Ferraz, acompanhada pelo próprio autor.

A 29, recital do pianista Oscar Silva, no Teatro Carlos 
Gomes. 

Três eventos em dias sucessivos: a 23 de agosto, o Grêmio 
Dramático de Natal encenou, no Teatro Carlos Gomes, a peça 
“Honra ao mérito”, do autor pernambucano Waldemar de Oliveira. 
Na ocasião, foi prestada uma homenagem ao autor falando vários 
oradores, entre eles seu amigo Waldemar de Almeida, em nome 
dos músicos. No dia seguinte pela manhã, foi celebrada uma 
missa cantada na capela do Colégio Santo Antônio, com a partici-
pação do orfeão do colégio, dirigido por Waldemar de Almeida. À 
noite, no Teatro Carlos Gomes, verificou-se a 22a audição “Curso 
Waldemar de Almeida”, em homenagem à esposa do intelectual 
pernambucano, Sra. Diná de Oliveira. É bom lembrar que o dia 
24 era, também, aniversário de Waldemar de Almeida. Da parte 
musical participaram:

Lygia Bezerra de Melo: Francisco Mignone, “Tango”, e F. 
Chopin: “Valsa” n. 14 Ethel Mandel: F. Mendelssohn, “Rondo 
caprichoso”, 
Onfália Tinoco: S. Rachmaninoff, “Prelúdio”, 
Yara Bezerra de Melo: F. Liszt, “Rapsódia” n. 11 
Avani de Paula e Riva Axelband: H. Soro: “A la sombra de los 
tilos” 

325 No verso do programa, o Instituto de Música do RN oferece cursos de Teoria 
e solfejo, violino, piano e História da Música.
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Berta Guilherme: F. Chopin “Mazurca” opus 7, n. 2
Leonor Gonçalves Dias: Cavelo, “Legenda montanhesa” 
Palmira Pinheiro e Avanir de Paula: Kuhlau, “Sonata” em sol 
maior, 1º tempo, a quatro mãos 
Maria Nazareth Leitão de Almeida: J. Paderewsky, “Minueto”, e 
Waldemar de Almeida, “Divertimento” n. 4 
Ann Tumblin: L. Beethoven, “Romance” 
Túlio Tavares: F. Liszt, “Rapsódia” n. 3 
Moisés Roiz: Daquin, “Le coucou” 

No dia seguinte, homenagem ao dia do soldado: o “Curso 
Waldemar de Almeida” apresentou, ainda no Teatro Carlos 
Gomes, a sua 23a audição, participando:

Isa Barbalho Filgueira: Waldemar de Almeida, “Minueto”
Maria Nazaré Leitão de Almeida: Waldemar de Almeida, 
“Dança de Mamulengos” Moisés Roiz: Waldemar de Almeida, 
“Divertimento” n. 1, 2, 3 e 4
Túlio Tavares: Waldemar de Almeida “Paisagens de leque”, n. 1, 
2, 5, 6, 7 e 8 
Lygia Bezerra de Melo: Waldemar de Almeida, “Noturno” e 
“Dança de índios”, e L. Gottschalk, “Fantasia sobre o Hino 
Nacional Brasileiro”.326 

A 12 de agosto, no Rio de Janeiro, realizou-se uma “Hora 
de arte”, promovida pela Associação Potiguar, no auditório da 
Associação Brasileira de Imprensa. Na ocasião, apresentou-se 
a pianista natalense Diva Lira: em seguida Oswaldo de Souza 
acompanhou a cantora Maria Sylvia Pinto em um recital de músi-
cas de sua autoria. Disse Danilo, em A República: As canções 
de Oswaldo de Souza se apresentam com a beleza dos motivos 
praianos, as cenas do sertão, os quadros da aridez nordestina, as 

326 Convites para as duas audições referidas estão conservados no arquivo do 
Teatro Alberto Maranhão, embora sem apresentar o programa, pelo o que se lan-
çou mão do noticiário de A República.
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evocações do ritmo folgazão das velhas danças, com o sentido de 
costumes que fixam o pitoresco de nossa formação social.327 

Em setembro, dia 7, A República publicou a crônica 
Filgueira Filho “Ensina-se piano e abre-se point-à-jour”, comen-
tando a publicação de Normas pianísticas. Refere-se à competên-
cia de Waldemar de Almeida e seu curso de piano, comparado 
com os antigos cursos ministrados por pessoas sem a devida 
preparação, ilustrando com exemplos de antigas professoras que 
ofereciam, junto com o piano, cursos os mais diversos, como o 
point-à-jour, tradicional procedimento do bordado em tecido 
usando linhas coloridas.328

No dia 13, A República publicou, na coluna “Aspectos”, 
a crônica “Felicidade e música”, da autoria de Aluízio Alves: 
Assim conceituou Waldemar de Almeida: O Maestro Waldemar 
de Almeida é um desses homens felizes. Encontrou um ideal, 
uma coisa viva, imponderável, dominadora, que lhe enche intei-
ramente as horas elevando-as sobre a humilhação das outras, 
comuns, indistintas, repetidas.329

No mesmo mês de setembro as apresentações do “Curso 
Waldemar de Almeida” tomaram nova feição: passaram a ser rea-
lizadas nas residências de suas alunas. Assim, a primeira audi-
ção da nova série se realizou no dia 14 e teve lugar na casa do 
Coronel Tavares Guerreiro, situada na Avenida Getúlio Vargas, 
pai da aluna Cordélia Guerreiro. Embora mais informais que as 
realizadas no Teatro Carlos Gomes, as audições íntimas tinham, 
além das famílias dos alunos, a presença de autoridades locais, 
como o Interventor Federal Rafael Fernandes e outros convidados. 

327 “Uma festa na Associação Potiguar”, em “Sociaes”. Danilo, A República, 19 
de agosto de 1941.

328 FILGUEIRA FILHO, Antônio. “Ensina-se piano e abre-se point-à-jour” (Em 
torno do livro “Normas pianísticas”). Jornal do Comércio, Recife, 10 de agosto de 
1941. Republicado em A República, 7 de setembro de 1941.

329 ALVES, Aluísio. “Aspectos – Felicidade e música.” A República, 13 de se-
tembro de 1941.
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Adotou-se o procedimento de ordenar, por sorteio, os nomes 
dos participantes. Pela ordem tocaram Cordélia Guerreiro, Riva 
Axelband, Isa Filgueira, Maria Nazareth Leitão de Almeida, Ethel 
Mandel, Aglaia Garcia, Lourdes Cunha, Leonor Gonçalves Dias, 
Teresinha Cunha, Ester Vainstein, Darli Couto. Extra programa, 
tocaram Nazareth Leitão e Túlio Tavares. Esta foi a 24ª audição 
do curso.

No dia 31, no Rio de Janeiro, o violoncelista Aldo Parisot, 
ex-aluno do Instituto de Música, tocou, em promoção da socie-
dade Rio-Música, o “Concerto para violoncelo” de E. Lalo, com 
orquestra sob a regência do Maestro Camargo Goarnieri. Entre 
os violoncelistas componentes da orquestra estava o seu pro-
fessor, Iberê Gomes Grosso. O concerto foi reallizado no audi-
tório da Escola Nacional de Música. Na plateia estava o Maestro 
Heitor Villa-Lobos (também violoncelista), que cumprimentou o 
solista.330

A segunda audição íntima do “Curso Waldemar de 
Almeida”, pela ordem sua 25a audição de alunos, realizou-se a 
30 de setembro na residência do casal Boanerges e Hermelinda 
Leitão de Almeida, pais de Maria Nazareth. Participaram Maria 
de Lourdes Cunha, Darli Couto, Berta Guilherme, Nazaré e 
Terezinha Cunha, Helena Tavares, Ethel Mandel, Maria Lourdes 
Guilherme e Wanda Mussi (a 4 mãos), Isa Filgueira, Ann Tumblin, 
Ester Vainstein, Hermosa Mendes, Hylza de Almeida e Maria 
Nazareth Leitão de Almeida (a 4 mãos). Essa audição marcou a 
estreia de Hylza, a caçula do curso e filha do professor, que tocou 
com Nazareth, a “Dança”, de M. Stewart.

Em sequência às audições íntimas do “Curso Waldemar de 
Almeida”, realizou-se, a 15 de outubro, a 3a audição íntima, dessa 
vez na residência do casal Carlos Filgueira. Era a 26a audição do 

330 Aldo Parisot gravou nos Estados Unidos o Concerto n. 2 para violoncelo e or-
questra, de Heitor Villa-Lobos e o Choro para violoncelo e orquestra, de Camargo 
Goarnieri. Ambas as composições são a ele dedicadas (Disco LP Westminster, 
1975).
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curso. Como de costume, teve a presença do Interventor Rafael 
Fernandes e de outras autoridades. Participaram Isa Filgueira, 
Maria Nazareth Leitão de Almeida, Riva Axelband, Onfália 
Tinoco, Ann Tumblin, Maria de Lourdes Cunha, Cordélia 
Guerreiro, Aglaia Garcia, Maria de Lourdes e Berta Guilherme (a 
4 mãos), Hylza de Almeida e Ione Varela (a 4 mãos), Teresinha 
Cunha, Wanda Mussi, Ester Vainstein, Leonor Gonçalves Dias, 
Túlio Tavares e Moisés Roiz.

O soprano natalense Nette Tavares, residente no Recife, 
realizou no dia 28, no Teatro Carlos Gomes, um recital com renda 
revertida em benefício da Escola de Aviação do Aero Club. Ao 
piano, Mabel Tavares, irmã da cantora. O programa teve início 
com uma conferência de Waldemar de Almeida sobre Francisco 
Mignone, e dele participaram alunos de seu curso: Ester Vainstein, 
“Sonata” em fá maior”, de W. Mozart; Helena Tavares, “Minueto” 
de F. Schubert e Wanda Mussi, “Valsa Elegante”, de Francisco 
Mignone.

A 29 de outubro nascia o quarto filho do casal, Clovis de 
Almeida Sobrinho.331 A família já residia na casa de n. 432 da 
Avenida Deodoro.

331 Dedicando-se incialmente ao piano, Clovis de Almeida Sobrinho optou pos-
teriormente pela Medicina.
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Waldemar, Hylza, Cussy e Clovis.

Em continuação às suas audições íntimas, o “Curso 
Waldemar de Almeida” realizou, a 29, na residência do casal 
Moisés e Augusta Vainstein, a 27a apresentação de seus alunos, 
a 4ª audição íntima. Presentes familiares dos alunos e mais o 
Interventor Rafael Fernandes e o prefeito Gentil Ferreira de 
Souza. Tocaram: 

Ethel Mandel: W. Mozart, “Sonata” em lá maior, 
Avany de Paula, Berta Guilherme, Helena Tavares e Laíse 
Cavalcanti, a oito mãos: F. Schubert “Marcha militar” 
Helena Tavares: F. Schubert, “Minueto” 
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Avany de Paula: F. Mendelssohn, “Romance sem palavras” 
Terezinha Cunha: “Minueto” em sol maior, de W. Mozart
Moisés Roiz: “Rondo” em lá maior, de W. Mozart
Ester Vainstein: (“Sonata” em fá maior, de W. Mozart
Riva Mandel: “Rapsódia” n. 5, de W. Liszt 
Cordélia Guerreiro e Ethel Mandel, a quatro mãos: “Reverie”, de 
R. Schumann
Ann Tumblin: Schmidt. “Rondo”
Wanda Mussi: J. S. Bach, “Tocata” em ré maior

Esse evento, além do teor musical, tinha também o seu lado 
social. A esposa do Interventor havia chegado atrasada; então, 
Waldemar pediu a repetição da “Marcha Militar”, de Schubert, 
pelas quatro alunas Avany de Paula, Berta Guilherme, Helena 
Tavares e Laíse Cavalcanti, em homenagem à primeira dama do 
estado... 

Novembro iniciou com a realização da 5ª audição íntima, 
dia 13 – 28a audição do “Curso Waldemar de Almeida”, realizada 
na residência do casal Davi Cunha-Elita Luz Cunha, pais da aluna 
Maria de Lourdes Cunha. Estiveram presentes o Interventor Rafael 
Fernandes332, o General Cordeiro de Farias333 e esposa. Essa audi-
ção teve a participação de Túlio Tavares, Onfália Tinoco, Ethel 
Mandel, Helena Tavares, Cordélia Guerreiro, Aglaia Garcia, Berta 
Guilherme, Teresinha Cunha, Eurídice Vilar Ribeiro Dantas e 
Lourdes Guilherme, Hermosa Mendes, Darli Couto, Moisés Roiz, 
Maria Nazareth Leitão de Almeida. Mário Tavares ao violoncelo, 
acompanhado de Maria de Lourdes Cunha tocaram “Bodas de 
Ouro”, de Gabriel Marie.

332 RAFAEL FERNANDES Gurjão (Pau dos Ferros, 24/10/1892 – Rio de Janeiro, 
11/06/1952). Governou o Estado em duas oportunidades: como governador, no 
período de 1935 a 1937 e, como Interventor Federal, de 1937 a 1943.

333 General Gustavo Cordeiro de Farias, comandante da Guarnição Federal no 
Estado e 2a Brigada de Infantaria, haveria de ter destacada participação na Itália, 
no final da Segunda Guerra Mundial.
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Notícias de Orianne de Almeida: a convite da pianista 
Magdalena Tagliaferro, participou de mais um de seus cursos de 
aperfeiçoamento pianístico realizado em São Paulo. Em soleni-
dade de encerramento realizada a 12 de novembro, a comissão 
julgadora dos participantes considerou-o como o aluno mais 
destacado, conferindo-lhe um diploma, o prêmio de uma turnê 
pelo Estado de São Paulo e mais um recital no Teatro Municipal. 
Não poderia haver mais dúvidas quanto ao futuro artístico do ex-
-aluno de Waldemar. 

No dia 30 de novembro, a cidade de Natal inaugurava a 
sua primeira estação de rádio, a Rádio Educadora de Natal. O 
constante trabalho de preparação – construção da sede, monta-
gem dos transmissores e, sobretudo, a preparação do pessoal, o 
cast, com se dizia na época – era, afinal, recompensado com uma 
vitoriosa realidade. Na parte artística há a se destacar a grande 
difusão da música, especialmente a música popular, através dos 
programas com discos gravados por intérpretes de fora. Um des-
taque especial para as atividades de seleção e emprego do pes-
soal artístico local, músicos de orquestra, de conjuntos regionais 
e cantores. Não se pode deixar de ressaltar o destaque que havia 
para a música erudita, através de programas especiais, tanto atra-
vés de gravações como por apresentações ao vivo. Como exem-
plo poderia ser citada a orquestra da emissora que, inicialmente 
sob a regência do pianista Maurilo Lira, congregava os melhores 
músicos populares e eruditos da cidade. O “Curso Waldemar de 
Almeida” haveria de aproveitar, como se verá em seguida, esse 
importante canal de comunicação popular. 
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Primeiras instalações da Radio Educadora de Natal. Avenida Deodoro, onde se 
encontravam as oficinas do extinto Diário de Natal. 

O encerramento das atividades do “Curso Waldemar de 

Almeida” para o ano de 1941 se realizou no dia 2 de dezem-

bro, sua 29ª audição – 6ª audição íntima, na residência do casal 

Francisco Nogueira do Couto e Diva Alencar do Couto, pais da 

pianista Darly Couto. Como de costume, a sequência de parti-

cipantes foi definida por sorteio, cabendo iniciar o programa 

às irmãs Berta e Lourdes Guilherme (“Sonata” em lá maior, de 

Kuhlan, a quatro mãos). Em seguida tocaram:

Darly Couto: Waldemar de Almeida, “Minueto” 
Maria Nazareth Leitão de Almeida: Waldemar de Almeida, 
“Divertimento” 
Hermosa Mendes: A. Borodine: “Mazurca” 
Isa Filgueira: J. Rameau: “Le tambourin” 
Ann Tumblin: J. Otaviano: “O dia do bebê”, n. 1, 2 e 6 
Onfália Tinoco: S. Rachmaninof , “Prelúdio”, 
Moisés Roiz: F. Bendel, “A fiandeira”, 
Ione Varela: M. Stewart, “A marcha dos anões” 
Teresinha Cunha: F. Chopin, “Mazurca” 
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Leonor Gonçalves Dias: Artur Napoleão, “Estudo” 
Aglaia Garcia: J. Massenet, “Aragonesa” 
Hylza de Almeida: G. Modona, “Valsa” 
Ester Vainstein: F. de Chopin, “Noturno 
Túlio Tavares: F. Chopin, “Scherzo” em si bemol menor 

Além da parte de piano, apresentou-se Mário Tavares 
ao violoncelo executando “As Bodas de Ouro”, de Gabriel 
Marie, acompanhado ao piano por Maria de Lourdes Cunha, e 
a “Berceuse” de J. Godard, acompanhada por seu irmão, Túlio 
Tavares. A festa foi encerrada com um discurso de Darly Cunha 
que, enaltecendo o trabalho de seu professor, afirmou: Toda a 
cidade acompanha a vossa dedicação, o vosso esforço honesto, 
o vosso trabalho grandioso. O curso de piano que aqui fundastes 
prossegue num ambiente de verdadeiro estudo, onde encontra-
mos os segredos de uma educação superior nos altos ensinamen-
tos que asseguram as emoções e as glórias da arte musical.334 

Para encerrar o ano musical, a “Escola de Piano Maurilo 
Lira” apresentou o recital de estreia da aluna Wanda Grandi, aos 
dez anos de idade, realizado no dia 20, no Teatro Carlos Gomes, 
com seguinte o programa: 

1ª parte
J. Haydn: “Sonata” em dó maior: Alegro, Adágio e Alegro Finale. 
2ª parte
Maurilo Lira: “Sarabanda” e “Minueto”, da Suite no estilo de 
Bach (“Minueto” dedicado a Wanda Grandi) 
Waldemar de Almeida: “Paisagens de Leque” n. 7
Henrique Oswald: “Barcarola” 
Heitor Villa-Lobos: “O cravo brigou com a rosa” 
3ª parte
F. Liszt-Souza Lima: “Sonho de Amor” 
M. Moscovsky: “Tarantela” 
F. Chopin: duas mazurcas
F. Schubert: “Marcha Militar”

334 Danilo: “Sociaes” – “A última audição do ano”, A República, 2 de dezembro 
de 1941.
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O movimento musical de Natal no ano de 1942 foi bastante 
fraco, comparado com os anos anteriores. Isso se deve ao 

ambiente menos propício proporcionado pelo agravamento da 
situação internacional decorrente do recrudescer da Segunda 
Guerra Mundial. Esse ambiente deveria se tornar ainda mais 
tenso nos anos seguintes; a partir do mês de fevereiro foram afun-
dados vários navios brasileiros, sendo que cinco deles postos a 
pique em águas do nosso litoral, o que levou o governo federal a 
declarar guerra aos chamados “países do eixo” – Alemanha, Itália 
e Japão – a 31 de agosto. 

Natal era uma pequena cidade com cerca de 50 mil habi-
tantes, mas pela sua situação geográfica – o ponto mais próximo 
da Europa – era local mais vulnerável e seria o primeiro a ser 
atacado, no caso de uma invasão. Por essa razão, foi instalada na 
cidade a mais importante base aérea da América do Sul e, junto 
a ela, montada uma base aérea brasileira. Iniciou-se, igualmente, 
a instalação de uma base naval. O prédio da maternidade da 
cidade, ainda em construção, foi transformado em hospital mili-
tar. Começaram as simulações de invasão e o necessário treina-
mento da população, praticando os famosos black-outs, quando 
aviões brasileiros sobrevoavam a cidade e toda a iluminação 
pública e particular era desligada, não circulavam automóveis, e 
os holofotes do 13o Regimento de Artilharia Antiaérea varriam os 
céus, procurando focalizar os aviões inimigos. 

A importância da posição estratégica da cidade foi inter-
nacionalmente evidenciada quando do encontro e conferência 
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secreta ali realizada, no dia 28 de janeiro de 1943, entre os presi-
dentes Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos, e Getúlio Vargas, 
do Brasil, que definiram a entrada do Brasil na guerra. 

No dia 2 de março houve o primeiro exercício de simula-
ção de ataque aéreo na cidade, realizado com êxito. No mesmo 
dia, o Presidente da República criava a Base Aérea de Natal e era 
inaugurado o primeiro abrigo antiaéreo, construído em uma resi-
dência particular. 

Mesmo assim, o “Curso Waldemar de Almeida” não sus-
pendeu suas atividades e vários eventos musicais foram rea-
lizados na cidade. As atividades do Instituto de Música foram 
reiniciadas a 15 de fevereiro.

É mais uma vez A República que possibilita a leitura da 
transcrição de um artigo do pianista paulistano João de Souza 
Lima, escrito após a leitura de “Normas pianísticas”, recente-
mente lançado. Entre numerosos e importantes comentários rela-
cionados com aspectos técnicos do ensino do piano Souza Lima 
– antigo colega de Waldemar nos tempos de estudos em Paris –, 
aborda a maneira pessoal como se conduz o escritor: “Normas 
pianísticas” faz-me constatar o carinho com que Waldemar de 
Almeida professsa a sua arte, pois, numa centena de paginas, 
mais ou menos, prevê, corrige, aconselha, orienta o estudante, 
proporcionando-lhe base onde construa solidamente sua carreira 
virtuosística, evitando-lhe os contratempos causados por vícios e 
defeitos, que retardam um desenvolvimento que deve ser sempre 
progressivo.335

O Curso Waldemar de Almeida reiniciou suas atividades 
a 7 de março, apresentando no Teatro Carlos Gomes sua 30ª audi-
ção – em homenagem às classes armadas de terra, mar e ar – 
sendo a renda arrecadada destinada à Escola e Ambulatório São 
José, do bairro de Anchieta (Rocas). Participaram: 

335 LIMA, João de Souza, “Edições musicais”, publicado na revista Resenha 
Musical, de São Paulo e republicado em A República, 15 de fevereiro de 1942.
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Riva Axelband: L. Gottschalk “Fantasia sobre o Hino Nacional 
Brasileiro”
Wanda Mussi: A. Rubinstein, “Estudo Transcendente”
Ethel Mandel: Artur Napoleão “Dança dos fantoches”
Cordélia Guerreiro: Henrique Oswald, “Barcarola’
Darly Couto, J. Massenet, “Aragonaise”
Isa Barbalho Filgueira: J. Brahms, “Valsa”
Ester Vainstein: F. Liszt, “Rapsódia n. 8”
Maria Nazareth Leitão de Almeida: Waldemar de Almeida, 
“Divertimento n. 4”
Riva Mandel: F. Liszt, “Rapsódia n. 2”
Moysés Roiz: W. Mozart, “Rondo”
Lygia e Yara Bezerra de Melo: F. Liszt “Concerto”

Novidades de Mário de Andrade: em carta a Cascudo – 6 
de junho – um recado para Waldemar: Não sei si lhe mandei é a 
[conferência] sobre música dos Estados Unidos que vai aqui pro 
Waldemar de Almeida. Si não mandei avise pra eu postar uma 
pra você.

No dia 4 de julho A República publicou uma entrevista 
com Waldemar de Almeida em que abordava aspectos de sua ati-
vidade como professor de piano e diretor do Instituto de Música 
do Rio Grande do Norte. Reconhecendo a mudança de compor-
tamento musical, tanto dos musicistas como do público, lamenta 
que não haja uma boa programação musical nas estações de rádio, 
já naquele tempo dedicada quase exclusivamente à música popu-
lar de qualidade duvidosa: 

Isto de se dizer que não se gosta de música clássica é, por assim 
dizer, desculpa do povo. Pois se esse mesmo povo não ouve a 
boa música, como é que poderá apreciá-la? Só ouvimos sambas 
e choros. Abrem-se os rádios e não há outro tempero. Se, pelo 
contrário, ligássemos o receptor e as estações nos transmitis-
sem, com a mesmo frequência, programas de boa música, cola-
boravam para mais facilmente educar as massas na apreciação 
das obras dos grandes mestres. 
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Em seguida, relata como surgiu a ideia e foram iniciadas 
as “audições íntimas”, informais, realizadas na residência dos 
alunos, e que tiveram início com uma reunião na casa da aluna 
Cordélia Guerreiro.

O entrevistador perguntou sobre a participação do Governo 
do Estado na manutenção do Instituto de Música. Waldemar relata 
detalhes do seu encontro com o Interventor Rafael Fernandes, 
quando lhe perguntou: Então, posso abrir as portas do Instituto 
de Música este ano? A resposta do Governador foi por demais 
animadora: Seguramente. Pode contar com a mesma subvenção 
que o Estado vem dispensando ao Instituto de Música. Não só 
o Estado apoiará o movimento de educação musical entre nós, 
como, pessoalmente me interesso por essa modalidade de cul-
tura de nosssa terra.336

No mesmo dia 4 de julho, realizou-se a 7ª audição íntima, 
a 31ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”. Tocaram na resi-
dência do casal Aldo Fernandes-Sétima Rosado Fernandes, pais 
da aluna Ivaneide Fernandes. Participaram:

Darly Couto: W. Mozart, Fantasia” em ré menor
Maria Teresa Rocha: J. S. Bach, “Le petit savoyard” 
Leda Aires: Henrique Oswald, “Barcarola” 
Ethel Mandel: F. Liszt, “Rapsódia húngara” n. 11, 
Yolanda Bandeira: W. Mozart, “Minueto” 
Isa Barbalho Filgueira: W. Mozart, “Marcha turca” 
Moisés Roiz: W. Mozart, “Sonata” em lá maior
Riva Mandel: L. Beethoven, “Sonata” em ré menor
Dinah Monte: F. Mendelssohn, “Rondo caprichoso”
Nazaré Leitão: E. Granados, “Dança espanhola” 
Ivaneide Fernandes: L. Stairs, “The mail man” 
Yara Bezerra de Melo: M. Moskowsky, “Schrzo-valsa” 
Lygia Bezerra de Melo: Ricardo Costa, “Valsa-capricho” 
Ester Vainstein: C. Chaminade, “Minueto” 

336 “As atividades do Instituto de Música do Rio Grande do Norte”. Entrevista 
de Waldemar de Almeida ao jornal A República, 4 de julho de 1942.
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Cordélia Guerreiro: C. Sinding, “A primavera” 
Ann Tumblin: F. Schubert, “Serenata” 

O pianista Orianne de Almeida, em plena fase de ascensão 
e destaque nos meios musicais do Rio Janeiro, resolveu adotar o 
nome artístico de Oriano de Almeida. 

Volta o Instituto de Música a concentrar as atenções da 
cidade. A 18 de julho entregou os diplomas aos concluintes do 
seu curso de Teoria e Solfejo. Foram eles Maria da Conceição B. 
Wanderley, Leonor Gonçalves Dias, Riva Axelband, Ethel Mandel 
e José Jacinto de Carvalho, este regente da banda de música do 16o 
Regimento de Infantaria. Participou da festa o orfeão da banda de 
música daquele quartel que, entre outros números interpretou, a 
três vozes, o “Canto da Raça”, de Waldemar de Almeida. 

A partir de 30 de julho as audições da Escola de Piano 
Maurilo Lira passaram a se realizar nos estúdios da Rádio 
Educadora de Natal, onde Maurilo se tornara regente da orques-
tra desde a inauguração da nova emissora. Tal iniciativa iria ser 
imitada por Waldemar de Almeida, pouco tempo depois. 

A 9 de agosto o jornal A República publicou a crônica 
“Musicaleria”, assinada por Sieg, pseudônimo de Waldemar de 
Almeida, sobre o violinista José Monteiro Galvão, professor do 
Instituto de Música. O musicista, que estudara no Rio de Janeiro 
com Mário Caminha até 1918 e, depois, com Paulina D’Ambrosio 
na Escola Nacional de Música, retornara à sua cidade e queixava-
-se da instabilidade dos seus alunos...

Os comentários feitos sobre a presença de Waldemar de 
Almeida na correspondência entre Luís da Câmara Cascudo e 
Mário de Andrade demonstra o enquadramento do pianista nata-
lense no movimento de pesquisa, estudo e revalorização do fol-
clore sustentado pelo movimento modernista brasileiro, que teve 
no Rio Grande do Norte – e por que não dizer, no Brasil? – o 
reforço do monumental trabalho de Câmara Cascudo. Em carta ao 
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colega paulistano, datada de 13 de agosto de 1942, diz o intelec-
tual natalense: 

A SBF 337 está recolhendo a letra e a música de todos esses autos 
para publicar em volume, sem comentários (apenas notas expli-
cativas) como material para estudo. O estudo seria diagnóstico. 
Melhor é oferecer tudo às partes. [...] Waldemar de Almeida 
recolhe modinhas populares e seu acompanhamento típico 
de sereneiros338. Eu mastigo uma “Etnografia Tradicional do 
Brasil”, com vagar e teima, amor e medo.

Esta é a última menção a Waldemar de Almeida encon-
trada na correspondência dos dois amigos intelectuais. Mario de 
Andrade faleceria em São Paulo, a 25 de fevereiro de 1945.

A 32a audição do “Curso Waldemar de Almeida”– 8ª audi-
ção íntima – realizou-se a 19, na residência do casal Joaquim 
Dias-Leonor Gonçalves Dias. No intervalo da primeira para a 
segunda parte do programa, Waldemar fez entrega a Leonor de 
seu diploma do curso de Teoria e Solfejo que havia concluído. 
Participaram os seguintes alunos: 

1ª parte
Aglaia Garcia e Maria Bezerra de Melo: (a 4 mãos) “Córdoba” e 
“Astúrias”, de I. Albeniz 
Ann Tumblin: F. Schubert, “Serenata”, 
Darly Couto: F. Mendelssohn, “Barcarola” 
Ester Vainstein: Henrique Soro, “Passionato” 
Yara Bezerra de Melo: J. Brahms, “Rapsódia” 
Ivany de Paula: Henrique Soro, “Zamacueca” 
Leonor Gonçalves Dias: Waldemar de Almeida, “Desfile de 
Quintal”, 
2ª parte
Isa Barbalho Filgueira: A. Borodine, “No convento” 

337 Sociedade Brasileira de Folclore, fundada em Natal por Luís da Câmara 
Cascudo, a 30 de abril de 1942.

338 Trabalho não concluído, conforme já comentado.
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Tereza Rocha: E. Toselli, “Serenata” 
Iolanda Bandeira: W. Mozart, “Minueto” em dó menor 
Maria Nazareth Leitão de Almeida: F. Mendelssohn, “A 
Fiandeira” 
Moisés Roiz: L. Beethoven, “Nove variações em dó menor” 
Leda Aires de Melo: Tárrega “Serenata Árabe”339

Riva Mandel: F. Chopin, “Estudo” n. 9

A “Escola de Piano Maurilo Lira” realizou no dia 22, um 
programa com seus alunos, transmitido pela Rádio Educadora 
de Natal, dele participando Donatila Noronha, Lenira Ramos e 
Maísa Cavalcanti Moura.

A 21 de outubro realizou-se a 33a audição do “Curso 
Waldemar de Almeida” na residência do casal Mário e Inês 
Bandeira, pais de Iolanda Bandeira. Naquela 9ª audição íntima 
tocaram os alunos: 

Ivanoska Fernandes: I. Albeniz, “Asturias”, 
Hermosa Mendes: J. J. Gomes, “Minueto” 
Ethel Mandel L. Beethoven, “Sonata ao luar” 
Tereza Rocha: A. Beunet, “Chatterbos” 
Iolanda Bandeira: Diet, “Dia de Festa” 
Maria Bezerra de Melo: E. Grieg, “Eu te amo” 
Riva Mandel: F. Chopin, dois prelúdios 
Darly Couto: F. Thomé, “Mandoline” 
Dinah Monte: F. Chopin, “Valsa” 
Aglaia Garcia: Sinding, “Gorgeio da Primavera” 
Maria Nazareth Leitão de Almeida: L. Beethoven, 2a parte da 
“Sonata” opus 2 n. 1 
Ester Vainstein: M. de Falla, “Dança do Fogo”, 
Onfália Tinoco: F, Chopin, “Prelúdio” 
Lygia Bezerra de Melo: Ricardo Costa, “Valsa” 
Ann Tumblin: F. Chopin, “Valsa” 
Cordélia Gueirreiro: F. Chopin, “Valsa” 

339 O programa está reproduzido como foi publicado em A República. F. Tarrega, 
autor de música para violão, consta dele certamente por engano pois o título da 
música indicada não consta entre as suas composições.
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Ivoneide Fernandes: B. Wagness, “Sonj” 
Moisés Roiz: F. Chopin,“Mazurca” 

Mais uma audição – a 34ª – do “Curso Waldemar de 
Almeida” se realizou no dia 25 de outubro, no Colégio da 
Conceição, patrocinado pela Juventude Feminina Católica, em 
benefício da Legião Brasileira de Assistência. O programa teve 
a participação da alunas Maria Tereza Rocha, Iolanda Bezerra, 
Marta Bezerra de Melo, Helena Tavares, Onfália Tinoco, Hermosa 
Mendes, Cordélia Guerreiro, Maria Nazareth Leitão de Almeida, 
Yara Bezerra de Melo, Diná Monte e Lygia Bezerra de Melo.

A “Escola de Piano Maurilo Lira” apresentou-se no 
domingo, dia 1o de novembro, das 11 às 12h, na Rádio Educadora 
de Natal, tocando os estudantes Gelza Bezerra, Yeda Moura e o 
menino Moisés Starec.

No mês de novembro, recital da pianista Lucília Nelson, 
dia 5. A 18, realizou-se um Festival Artístico, promovido pela 
Escola Doméstica, em benefício da Marinha de Guerra. Na parte 
musical a Orquestra de Salão da Rádio Educadora de Natal, regida 
por Maurilo Lira. Ambos os eventos foram realizados no Teatro 
Carlos Gomes.

No Rio de Janeiro, o último concerto do ano – 44º da série 
– promovido no auditório da Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI) pela Sociedade Pró-Música, foi realizado Aldo Parisot 
acompanhado ao piano pelo também potiguar Túlio Tavares. 
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Janeiro de 1943: o pianista Maurilo Lira continua à frente da 
orquestra da Rádio Educadora de Natal (REN), que tocou, em 

primeira audição, o seu “Prelúdio patético”. 

No dia 2 afastava-se da Rádio Educadora de Natal o seu 
cantor Jacinto Maia, que passava a fazer parte da Rádio Mayrink 
Veiga, do Rio de Janeiro. Durante uma homenagem no Teatro 
Carlos Gomes, foi cantada por Teresinha Maia (irmã de Jacinto), a 
canção “Natal”, letra de José Maia da Rosa e Silva (pai de Jacinto 
e Teresinha) com música de Waldemar de Almeida. 

A 31 comemorou-se o 10o aniversário do Instituto de 
Música, que teve a data festejada com um recital de seus alunos. 
Na oportunidade, foram entregues os diplomas dos que conclu-
íram o curso de piano no ano anterior, Ziva Blatmann e Wanda 
Wanderley Mussi. Na oportunidade, Ziva tocou “São Francisco 
de Paula caminhando sobre as ondas” de F. Liszt, e os números 
n. 1, 2, 5, 6, 7, 8 da série “Paisagem de Leque”, de Waldemar de 
Almeida. Wanda, por sua vez, tocou a “Rapsódia” n. 2 de F. Liszt, 
o “Noturno” e “Divertimento” n. 4 de Waldemar de Almeida. O 
evento, realizado no foyer do Teatro Carlos Gomes, teve a partici-
pação de Cussy e Hylza, filhos de Waldemar de Almeida, que se 
iniciavam na vida artística.

Depois de 25 anos de ausência do Estado, chegaram a Natal, 
a 11 de março, o ex-Governador Alberto Maranhão – a quem tanto 
deve a música no Estado –, e sua esposa Ignez Barreto Maranhão. 
A 24, comemorava-se a data aniversária do Teatro Carlos Gomes, 
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que ele inaugurara em 1904, e receberia o seu nome em 23 de 
agosto de 1957.340

Entre as homenagens que lhe foram prestadas havia sempre 
uma parte musical. No dia 17, no estúdio da Rádio Educadora de 
Natal, o ex-Governador teve a oportunidade de ouvir o Quinteto 
Alberto Maranhão.341 Na visita à Associação de Professores, dia 
27, Maurilo Lira executou peças ao piano. A 29, Waldemar de 
Almeida recebeu Alberto Maranhão e esposa em sua residência, 
tocando para o homenageado as suas alunas Ziva Blatmann, Lygia 
Bezerra de Melo, Wanda Mussi, Moisés Roiz, Nazareth Leitão, 
Carlos Tavares, Cussy e Hylza de Almeida. O poeta pernambu-
cano Ascenço Ferreira, em visita à cidade, declamou alguns de 
seus poemas. 

A homenagem do “Curso Waldemar de Almeida” se rea-
lizou com a apresentação da sua 37a audição,342 a 12 de maio, 
no Teatro Carlos Gomes, quando se homenageou o 41o aniver-
sário da morte de Augusto Severo, tendo a presença do irmão 
do aeronauta, Alberto Maranhão e esposa, senhora Inês Barreto 
Maranhão, a quem homenageavam. Alberto Maranhão apresen-
tou a palestra “Augusto Severo e o problema dos dirigíveis”. 

O programa foi iniciado pelo duo (filhos de Waldemar) 
Cussy de Almeida Neto (com oito anos e aluno do 6º ano de 
violino do Instituto de Música) e Hylza de Almeida (aluna de 
piano), tocaram “Biliga”,343 romance para violino de Waldemar de 
Almeida, escrita para o solista e mais R. W. Cave, “Romance” e E. 
Mack, “A valsa do papai”. 

340 ALBERTO Frederico de Albuquerque MARANHÃO, (Macaíba, RN, 
2/10/1872 – Angra dos Reis, RJ, a 1º/02/1944). Governou o Rio Grande do Norte 
nos períodos de 1900 a 1904, e de 1908 a 1914.

341 O Quinteto Alberto Maranhão era composto, inicialmente, por Raimundo 
Ferreira, Heider Furtado (violinos), Mario Tavares (violoncelo) e Pedro Duarte 
(piano).

342 Não há informação sobre as 35ª e 36ª audições.

343 “Biliga” era como Waldemar chamava o filho Waldemar Junior, depois co-
nhecido como Juninho.
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Em seguida, apresentaram-se: 

Terezinha Cunha: L. Beethoven, “Bagatela”
Maria Tereza Rocha: F. Chopin, “Valsa do adeus”
Leda Ayres de Melo: E. Grieg, “A primavera”
Aglaia Garcia: I. Albeniz, “Asturias”
Ethel Mandel: F. Liszt, “Rapsódia” n. 2 
Mário Tavares: (ao violoncelo, acompanhado por Yara Bezerra 
de Melo) F. Voss, “Solo de concurso”
Riva Mandel: Frutuoso Viana, “Dança de negros”
Onfália Tinoco: F. Chopin, “Polonaise”
Marta Bezerra de Melo: I. Albeniz, “Cordoba”
Maria Nazareth Leitão: W. Mozart, “Fantasia” em ré menor
Cordélia Guerreiro: F. Chopin, “Valsa”
Ivanoska Fernandes: S. Rachmaninoff, “Prelúdio”
Yara Bezerra de Melo: Artur Napoleão, “Valsa”
Ziva Blatmann: F. Chopin, “Scherzo” em si bemol 

Em pleno evoluir de sua carreira artística, Orianne, agora 
Oriano de Almeida, recebia a segunda parte do prêmio que rece-
bera em 1941, como aluno mais destacado do curso Magdalena 
Tagliferro daquele ano: a 6 de maio entrava sozinho no palco do 
Teatro Municipal de São Paulo. Em meio aos grandes nomes do 
repertório pianístico internacional, uma homenagem, tão mere-
cida como emocional: executou “Acalanto e da Bela Infanta” e 
“Realejo”, de seu mestre Waldemar de Almeida. 

 Uma boa notícia é trasmitida pelo cronista Danilo: 
Waldemar de Almeida, que publicava suas composições pela 
Editora Irmãos Vitalle, de São Paulo, passaria a ser editado pela 
Ricordi. Atribui o interesse da grande editora à divulgação feita 
por Oriano de Almeida, ao incluir composições de seu primeiro 
professor, em recitais no Estado do São Paulo. Até o presente não 
foi localizada nenhuma composição de Waldemar publicada pela 
Ricordi.344 

344 Danilo, em “Coluna Social”. “Waldemar de Almeida tem editor...”. A 
República, 12 de maio de 1943.
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A Congregação dos Irmãos Maristas de Natal promoveu, a 
15 de agosto, a sua Festa Patronal. O evento começou com missa 
celebrada pelo bispo D. Marcolino Dantas, com participação do 
orfeão do Colégio Marista, regido por Waldemar de Almeida. À 
noite, a parte recreativa constou dos seguintes números musicais, 
ainda pelo orfeão da instituição:

1ª parte
“Hino Nacional Brasileiro”
“Sonho de um tenorino”, arranjo a 4 vozes de Waldemar de 
Almeida
“Yaiquexé”, a 6 vozes, letra e música de Waldemar de Almeida
“Heranças de nossa raça”, arranjo a 7 vozes de Waldemar de 
Almeida “Hino do Colégio”, letra e música de D. Marcolino 
Dantas

 A 2a parte esteve a cargo do duo Cussy-Hylza de Almeida, 
que executou 1 – R. Cave, “Romance”; 2 – De Lock, “Valsa do 
Papai”; 3 – Waldemar de Almeida, “Invocação”. Na ocasião, foram 
arrecadados fundos para a “Campanha pro Bônus de Guerra.”345

A 24 de agosto, o jornal A República noticiou a venda do 
imóvel e consequente pedido de devolução do prédio da Rua 
Vigário Bartolomeu, onde funcionava o Instituto de Música. 
Pode-se imaginar o quanto de transtorno poderia causar uma 
situação como essa. “Maus dias para o Instituto de Música” foi o 
título da crônica de Danilo, abordando o assunto: A obra cultural 
de Waldemar de Almeida , conduzida com sacrifício e auxiliada 
por uma subvenção que ainda é a mesma do início, está pericli-
tante em pleno fervor dos fenômenos de nossa evolução social. 
Não é de crer-se que por falta de uma casa se paralisem os traba-
lhos do Instituto. 

345 Bônus de guerra eram títulos emitidos pelo governo federal a serem adquiri-
dos pela população, objetivando a ajuda financeira para as despesas enfrentadas 
pelo país durante a Segunda Guerra Mundial.
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Definida a mudança de localização do Instituto de Música, 
o seu diretor Waldemar de Almeida recebeu, em sua residência, 
homenagem prestada pela Juventude Feminina Católica por haver 
cedido salas do Instituto, onde funcionava a Escola-Instituto 
Jocista Pio XI. Na ocasião falou o cônego Luís Monte.

O professor Severino Bezerra de Melo, considerado o prin-
cipal responsável pela criação do Instituto de Música, foi home-
nageado pelos alunos daquela escola, a 28 de agosto, por haver 
sido nomeado Diretor do Departamento de Educação. Em soleni-
dade realizada no Teatro Carlos Gomes falou o professor Edgar 
Ferreira Barbosa e tocaram os alunos do Instituto de Música:

Donaldo Garcia: F. Drdla, “Souvenir”, (violino) acompanhado 
por Aglaia Garcia 
Aglaia Garcia: S. Rachmaninoff, “Prelúdio” 
Darly Alencar do Couto: J. Paderewsky, “Minueto” 
Maria Tereza Rocha: F. Mendelssohnn, “Barcarola” 
Nadir Tavares: C. Sinding, “Primavera” 
Moisés Roiz: Waldemar de Almeida, “Divertimento” n. 4 
Carmela Blatmann: G. B. Viotti, (violino), acompanhada por 
Ziva Blatmann: “Concerto”, 1o tempo, 
Ziva Blatmann: F. Chopin, “Scherzo” em si bemol 
Cordélia Guerreiro: F. Chopin, “Valsa” n. 7 
Maria Nazareth Leitão de Almeida: F. Mendelssohnn, “A 
Fiandeira” 
Teresa de Jesus Cunha: F. Chopin, “Valsa Brilhante” 
Mário Tavares: d’Ambrosio, “Cançoneta” (violoncelo) acompa-
nhado por Wanda Mussi 
Ethel Mandel: F. Mendelssohnn, “Preludio” 
Riva Mandel: “F. Liszt, Rapsódia” n. 8 
Carlos Tavares: N. Rimsky-Korsakov, (violino) acompanhado por 
Onfália Tinoco “Hino ao Sol” 
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Professor Severino Bezerra de Melo.

O Instituto de Música, que também havia adotado a prática 
dos recitais informais em ambientes pequenos, foi a notícia musi-
cal do mês de setembro, quando seus alunos apresentaram, no dia 
29, em suas dependências, o “Exercício do Mês”. Anunciados pela 
professora Dulce Wanderley, tocaram os alunos de piano do 1o ano 
preparatório Nieli Coelho Leal, Elza Coelho, Marise Nesi e Jaira 
Duarte; do 2o preparatório, Edi Fernandes e Virgínia Fiúza; do 1o 
ano seriado, Onier Soares, Nara de Oliveira, Irma Terezinha Galvão, 
Irani Moura, Júlia Pegado Cortez, Maria Nesi e Aglaia Garcia; do 7o 
ano seriado, Maria Bezerra de Melo, Ethel Mandel e, do 9o ano 
seriado, Leda Ayres de Melo. Apresentaram-se, ainda, alunos de 
violino do professor José Monteiro Galvão: Moisés Mandel, acom-
panhado por Ethel Mandel, Elme Garcia, acompanhado por Aglaia 
Garcia, Carmela Blatmann, acompanhada por Ziva Blatmann e 
Donaldo Garcia, acompanhado por Aglaia Garcia. 



327

A 27, A República publicou que o proprietário do pré-
dio onde se instalara o Instituto de Música havia sido vendido 
e o proprietário pedira a devolução do imóvel. Problemas se 
anunciavam...

Pela Rádio Educadora de Natal mais um programa com 
Maurilo Lira, no dia 24 de novembro, que tocou o “Minueto em 
ré”, de W. Mozart, as valsas n. 15 e 16, de J. Brahms, e o “Prelúdio” 
n. 16, de F. Chopin.

Ainda em novembro viajava para Rio de Janeiro a pianista 
Maria de Lourdes Guilherme, professora do Atheneu Norte-Rio-
Grandense que, como representante do Estado, iria participar de 
curso ministrado no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, 
sob a direção do Maestro Heitor Villa-Lobos. 

A crise que ameaçava o Instituto de Música ao ser ven-
dido o prédio onde funcionava, foi definitivamente afastada. O 
professor Severino Bezerra de Melo, que em fins de agosto assu-
mira a Diretoria do Departamento de Educação,346 entrou em 
contato com o Interventor Federal, General Antônio Fernandes 
Dantas, encarecendo-lhe uma resolução para o problema que se 
avizinhava. Num gesto digno dos bons governos, autorizava ele o 
aumento da subvenção anual e providenciara sobre a permanên-
cia do Instituto no antigo prédio e doação de um piano de cauda. 
Dessa maneira, está solucionada a questão. É o que o cronista 
Danilo informa em “A nova fase do Instituto de Música”.347

Sobre o mesmo assunto já se pronunciara o cronista 
Veríssimo de Melo em “O Instituto de Música está de parabéns”,348 
destacando a importância da instituição e da intermediação do 
professor Severino Bezerra de Melo na resolução do problema. 

346 Os departamentos estaduais tinham, na época, os encargos das atuais secre-
tarias de estado.

347 “A nova fase do Instituto de Música”. Danilo, em A República, 18 de dezem-
bro de 1943.

348 MELO, Veríssimo de. “O Instituto de Música está de parabéns”. A República, 
25 de novembro de 1943.
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Sobre a importância daquele ato do Interventor Federal e numa 
previsão da perpetuação da memória do fato, escreveu: Esse gesto 
do General Fernandes Dantas é daqueles que não se apagam 
através dos anos. Pelo contrário, algum dia, quando o historiador 
do nosso movimento musical fixá-lo no tempo, em sua essência 
ele se tornará bem mais amplo, pois é sabido que os fatos de hoje 
só serão devidamente pesados e julgados no dia de amanhã. 

A última notícia musical de dezembro foi a chegada em 
gozo de férias, no dia 1o, do ex-aluno do Instituto de Música, vio-
loncelista Aldo Parisot. Integrando, no Rio de Janeiro, a Orquestra 
Sinfônica da Rádio Nacional, Orquestra Sinfônica Brasileira e 
Quarteto de Cordas Pró-Música, havia iniciado os estudos musi-
cais com o seu padrasto Thomaz Babini, no Instituto de Música, 
onde estudou matérias teóricas com Waldemar de Almeida e José 
Galvão. Mudando-se para o Recife em princípios de 1938, logo 
se transferiu para o Rio de Janeiro. Destacando-se como solista, 
já havia tocado oito concertos com orquestra sinfônica, entre eles 
o “Duplo Concerto para violino e violoncelo” de Brahms, com a
participação do famoso violinista Ricardo Odonoposoff.

A 17, com o patrocínio da Rádio Educadora de Natal, 
Aldo Parisot apresentou-se em concerto no Teatro Carlos Gomes, 
quando foi ouvido o seguinte programa:

1ª parte
Couperin-Kreisler: “Chanson Luis XIII” e “Pavane”
Bach-Casals: “Adagio” da Tocata em dó maior para órgão
Heccles: Sonata em Sol menor: “Prelúdio”, “Courante”, 
“Sarabande” e “Giga”
2ª parte
E. Lalo: “Introdução” e “Alegro” do Concerto em ré maior
Fauré-Casals: “Aprés un rêve”
Granados-Casals: “Intermezzo” da Goyescas
Heitor Villa-Lobos: “Capricho”
M. Ravel: “Peça em forma de habanera”
Popper: “Rapsódia Húngara”.
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Acompanhamento pelo pianista Alberto de Figueiredo, do 
Conservatório de Música de Pernambuco. 

Aldo Parisot apresentou-se, ainda, em várias oportuni-
dades, ao microfone da Rádio Educadora de Natal. No próximo 
ano estaria se transferindo para os Estados Unidos, onde deveria 
estudar na Universidade de Música da Filadélfia. Permaneceria 
naquele país, pois o Brasil estava ficando pequeno para ele...

Para Waldemar de Almeida mais uma atribuição, talvez 
uma função de honra: era presidente do Grêmio Dramático de 
Natal. 
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Iniciou o ano musical o recital da pianista Ziva Blatmann, 
promovido pelo Instituto de Música – que a havia diplo-

mado no ano anterior –, realizado no Teatro Carlos Gomes, a 31 de 
janeiro. Filha de família judia (Samuel e Chenda Blatmann) anun-
ciava-se, na ocasião, sua mudança para o Sul do país. A renda dos 
ingressos vendidos foi revertida em benefício do Lactário Darcy 
Vargas, da Cruz Vermelha de Natal. Ziva viajou para o Rio de 
Janeiro a 24 de fevereiro. Seu programa constou de:

1ª parte
Bach-Tausig: “Tocata e Fuga” em ré menor
Gluck-Brahms: “Gavota”
C. M. Webber: “Movimento perpétuo” 
2ª parte
F. Chopin: “Mazurca” opus 33 n. 4; “Valsa” opus 70 n. 1; 
“Noturno” opus 48 n. 1;  “Prelúdio” opus 28 n. 24; “Polonaise” 
opus 53 n. 12 
3ª parte
Waldemar de Almeida: “Paisagens de leque”: “Valsa nobre”, 
“Borboleta”, “Passeio às Rocas”, “Desfile de quintal”, “Acalanto 
da Bela Infanta” e “Realejo”
C. Debussy: “Arabesque”
I. Albeniz: “Castilha”
M. de Falla: “Dança do fogo”
F. Liszt: “Rapsódia húngara” n. 12
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Sobre a partida de Ziva Blattman, a poetisa Palmira 
Wanderley publicou emotivo artigo.349

De luto a música no Rio Grande do Norte: no dia 1º de 
fevereiro falecia em Angra dos Reis, Estado do Rio, o ex-Gover-
nador Alberto Maranhão. Pelo que dele foi dito em páginas ante-
riores, Alberto Maranhão foi o Governador que mais beneficiou 
a área musical do Estado e, pode-se afirmar, nenhum outro ocu-
pou o lugar de destaque que ele sempre ocupou. Suas exéquias 
foram realizadas na Matriz da cidade, no primeiro dia do mês de 
março. À porta da igreja tocou a banda da Força Policial Militar 
e, durante a missa solene, cantou o Orfeão do Colégio Marista, 
regido por Waldemar de Almeida. Pareceu pouco para quem 
tanto fez pela música no Estado.350 

A 15 de fevereiro, a pioneira Rádio Educadora de Natal, 
iniciativa e exaustivo trabalho de um grupo de abnegados locais, 
era adquirida pela empresa “Diários e Rádios Associados”, pas-
sando a integrar um cadeia de estações de rádio que cobria todo 
o território nacional.

O pesquisador e violinista Gumercindo Saraiva, amigo 
e admirador de Waldemar de Almeida publicou no “Resenha 
Musical”, uma crônica intitulada “A escola nacionalista de 
Waldemar de Almeida”.351 

Mais um nome começava a se destacar ao violoncelo no 
Estado: Ana Bezerra de Melo, que ficaria conhecida nos meios 
artísticos como Nany Bezerra, havia alguns anos começava seus 
estudos ao instrumento. Iniciando-se no Instituto de Música com 
o professor Thomaz Babini, desde agosto de 1937 apresentava-
-se em audições de estudantes e demonstrava o talento de que 

349 WANDERLEY, Palmira. “O adeus de Ziva Blattman”. A República, 30 de 
janeiro de 1944.

350 Sobre Alberto Maranhão veja-se GALVÃO, Claudio. Teatro Carlos Gomes – 
Teatro Alberto Maranhão, um século de arte e cultura, 2004.

351 Notícia do Diário de Natal publicada a 2 de março de 1944, sem maiores 
detalhes.
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era dotada. Com a transferência de Babini para o Recife, Nany 
decidiu buscar a continuação de seu aprendizado e mudou-se 
para aquela cidade. Retornando a Natal em 1944, apresentou o 
seu primeiro recital no Teatro Carlos Gomes a 18 de março, acom-
panhada ao piano por sua irmã, Lygia Bezerra de Melo. A renda 
da bilheteria foi destinada às obras da Policlínica do Alecrim. 
Apresentada por Waldemar de Almeida, recebeu os agradecimen-
tos do professor Luís Soares de Araújo, que liderava o movimento 
para a construção daquele hospital.352 

A 12 de março estreava na Rádio Educadora de Natal mais 
um conjunto erudito: o Trio Poti, composto por José Galvão, vio-
lino, Mário Tavares, violoncelo (ligados ao Instituto de Música) 
e Garibaldi Romano, piano, iniciava suas audições na emissora 
local e era constantemente requisitado para apresentações para os 
militares da Base Aérea de Natal. 

Na solenidade de instalação do Círculo Militar, a 3 de 
maio, no Teatro Carlos Gomes, ouviu-se a banda de música do 16o 
Regimento de Infantaria que, entre outras peças, tocou um arranjo 
do “Minueto”, de Waldemar de Almeida.

No dia 14, realizou-se, no Teatro Carlos Gomes, o con-
curso denominado “A canção guerreira do 16º R. I.”, visando 
premiar a melhor melodia composta para o poema do mesmo 
nome, escrito pela poetisa Palmira Wanderley. A comissão jul-
gadora esteve a cargo de Maurilo Lira, Waldemar de Almeida e 
Garibaldi Romano. As músicas concorrentes foram apresentadas 
pela banda de música do 16º Regimento de Infantaria, mas os jor-
nais nada informaram sobre o resultado.

Moisés Roiz, um dos “meninos-prodígio” natalenses con-
tinuava sua evolução ao piano. A 19, prestou exame executando 
numerosas e difíceis peças do repertório pianístico, sendo apro-
vado com distinção para o 8º ano do Curso Waldemar Almeida. 

352 A Policlínica do Alecrim é o atual Hospital Professor Luís Soares.
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Para que se tenha uma ideia do rigor e seriedade de tal exame, 
considere-se o programa a que se submeteu: seis “Prelúdios” e 
seis “Fugas” de J. S. Bach; seis “Estudos” de M. Clementti; três 
“Estudos” de R. Kleinmichel; três “Estudos” de Niostowsky; 
“Sonata” em si bemol maior, de L. Beethoven; “Dança de negros”, 
de Sílvio Fróes; “Sevilha” de I. Albeniz; “Moto Perpétuo”, de C. 
M. Webber; “Rapsódia” n. 5, F. Liszt; “Burrinho branco”, de J. 
Ibert.

Durante o mês de maio o pianista-compositor Oswaldo 
de Souza realizou turnê pelo Estado de São Paulo, promovida 
pela Instrução Artística do Brasil de São Paulo, acompanhando 
suas canções interpretadas pelo cantor paulista Marino Gouveia. 
Apresentaram-se em Marília, Pirajuí, Araçatuba, Lins e Bauru. 

No começo de julho chegavam notícias do Rio de Janeiro 
informando que Nany Bezerra havia sido aprovada no teste a que 
se submeteu frente a Iberê Gomes Grosso, conhecido professor de 
violoncelo. Com ele já estudava Aldo Parisot e, brevemente, seria 
a vez de Mário Tavares e Italo Babini. 

Mais um desfalque para a música do Estado: o pianista 
Maurilo Lira, depois de cinco anos de trabalho após seu retorno, 
decidiu mudar-se para o Sul do país. A cidade perdia um grande 
pianista e um dedicado professor que muito contribuiu para a 
cultura local. Para seu lugar na Escola Normal foi nomeada a pro-
fessora Dulce Wanderley. 

A 11 comemorou-se o 108o aniversário de nascimento do 
compositor Carlos Gomes; na Rádio Educadora de Natal Waldemar 
de Almeida apresentou palestra sobre o assunto e na Praça Pio 
X353 uma retreta com as bandas de música do 16o Regimento de 
Infantaria e Força Policial Militar lembraram o acontecimento. 

Mais uma aluna de Waldemar de Almeida dava continui-
dade à sua carreira artística: Maria Nazareth Leitão de Almeida, 

353 Local onde foi construída a Catedral de Natal.
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que já realizara um recital a 19 de julho de 1941 e vinha partici-
pando das audições de alunos, apresentou novo recital no Teatro 
Carlos Gomes, a 4 de agosto, patrocinado pela Liga Feminina 
de Ação Católica e em benefício da “Bolsa de Estudos Cônego 
Monte”. De seu programa constaram:

1ª parte
L. Beethoven, “Sonata” opus 10, n° 1
2ª parte
F. Chopin: “Mazurca” opus 7 n° 3; “Valsa” n° 14; “Noturno” opus
15 n° 2; “Improviso” opus 66 n° 1; “Polonaise” opus 26 n° 1
3ª parte
F. Mendelsshon, “A Fiandeira”
Waldemar de Almeida, “Divertimento” n° 4
Ole Olsen, “Papillons” opus 50 n. 5
S. Rachmaninoff, “Prelúdio” opus 3, n. 2
M. Moskovsky, “Scherzo-Valsa” opus 40

Por sua vez, Ziva Blatmann, residindo no Rio de Janeiro, 
tocou em aula pública do curso de interpretação da professora 
Magdalena Tagliaferro.

Havendo-se tornado obrigatória a frequência às aulas de 
canto orfeônico mediante portaria do Departamento Nacional 
de Educação em junho de 1944, o professor Severino Bezerra de 
Melo, diretor do Departamento de Educação do Estado, implan-
tou o ensino obrigatório dessa atividade nos estabelecimentos de 
ensino do Estado. Para reforçar o movimento que buscava educar 
e estimular a cidadania através do canto em conjunto, retornara 
do Rio de Janeiro a professora Maria de Lourdes Guilherme, que 
participara de curso diretamente com o Maestro Villa-Lobos, res-
ponsável pelo início do trabalho no âmbito nacional. Em Natal, o 
Departamento de Educação criou um Curso de Aperfeiçoamento, 
cabendo a sua direção a Waldemar de Almeida, que desde há 
muitos anos fazia a sua parte na cidade. O curso destinava-
-se à preparação de professores primários para a responsabili-
dade de desenvolverem o canto coral em suas escolas. Do curso
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participavam, também, as professoras Dulce Wanderley e Maria 
de Lourdes Guilherme. Os conjuntos orfeônicos começaram a 
surgir e apresentar resultados positivos no plano educativo e cul-
tural de seus alunos. Pena é que tal prática tenha sido descartada, 
em tempo mais adiante.

Outra iniciativa do professor Severino Bezerra de Melo 
no Departamento de Educação foi a criação e instalação de uma 
discoteca pública. Como consequência, um programa com gra-
vações de músicas eruditas passou a ser transmitido pela Rádio 
Educadora de Natal, aos domingos, contando com a orientação de 
Waldemar de Almeida. 

Nos difíceis anos em que o Brasil se viu ameaçado pela 
guerra que se alastrava pela Europa e estando o país participando 
das ações em pleno cenário local, as celebrações de datas patrió-
ticas se revestiam de especial importância. Nas comemorações da 
Semana da Pátria do presente ano, junto às solenidades promo-
vidas, registrou-se a participação do Instituto de Música, através 
de seus alunos Nadir Tavares (F. Chopin, “Valsa”), Marta Bezerra 
de Melo (I. Albeniz, “Cordoba”) e Moisés Roiz (Waldemar de 
Almeida, “Divertimento” n. 4). Ouviram-se, ainda, os orfeões da 
Escola Normal e dos professores que, na ocasião, frequentavam 
um curso de aperfeiçoamento promovido pelo Departamento 
de Educação, sob a direção das professoras Dulce Wanderley e 
Lourdes Guilherme. O evento se realizou no dia 1º, no Teatro 
Carlos Gomes.

A 12, uma audição especial do Curso Waldemar de Almeida 
(38ª) homenageou a pianista Nise Obino Boekel. Tocaram Nadir 
Tavares, Marta Bezerra de Melo, Ethel Mandel, Ann Tumblin, 
Yara Bezerra, Aglaia Garcia e Moisés Roiz.354 No dia seguinte, no 
Teatro Carlos Gomes, a própria Nise Obino Boekel apresentou seu 
recital.

354 Embora não identificada pelos jornais, esta pode ter sido a 45ª audição. 
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Em 29 de setembro, Luís da Câmara Cascudo publicou 
a “Acta Diurna” intitulada “O Maestro Waldemar de Almeida”. 
Nela recorda os velhos tempos do início da amizade entre os dois. 
É o texto utilizado como abertura deste trabalho.355

Em dezembro, dia 20, no mesmo dia, realizava-se, no 
Teatro Carlos Gomes, o recital da pianista Ethel Mandel, aluna do 
Curso Waldemar de Almeida, que executou:

1ª parte
L. Beethoven: “Sonata” opus 27 n. 2
L. Beethoven: “Ruínas de Atenas”
2ª parte
F. Chopin: “Prelúdio” n.15, “Mazurca” opus 63 n. 3, “Estudo”
opus 10 n. 3, “Grande valsa” opus 42, “Polonaise” opus 51
3ª parte
C. Debussy: “Segunda arabesque”
F. Mendelssohn: “Prelúdio” opus 35
I. Albeniz: “Sevilha”
Waldemar de Almeida: “Dança de índios”
F. Liszt: “Rapsódia” n. 12

No último dia do ano, retornava a Natal o pianista Oriano 
de Almeida, a primeira vez depois de sua transferência para o 
Rio de Janeiro. Desembarcava na Base Aérea de Parnamirim a 
bordo de um avião militar, em companhia do violinista polonês 
Henryk Szeryng. Vinham em turnê, apresentando-se para os sol-
dados americanos sediados no Brasil durante a Segunda Guerra. 
Haviam tocado em Salvador e tocariam em Natal, Recife e Belém. 

355 CASCUDO, Luís da Câmara. “Acta Diurna” “O Maestro Waldemar”, publica-
da em A República, 29 de setembro de 1944.
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A grande novidade do começo de 1945 em Natal foi a chegada 
de Oriano de Almeida, depois de cinco anos de ausência. 

O Duo Henryk Szeryng-Oriano de Almeida apresentou seu primeiro 
recital, para o pessoal do Exército e Marinha americanos aquartela-
dos em Natal. O ponto alto da passagem do Oriano por Natal foi o 
recital que apresentou no Teatro Carlos Gomes, a 22 de janeiro. 

O Instituto de Música era a única escola oficial de música 
da cidade e se mantinha mais pela dedicação e empenho pessoal 
de Waldemar de Almeida. A renda do pagamento dos alunos cer-
tamente não dava para manter a instituição, principalmente por-
que os professores e funcionários não eram vinculados ao Estado, 
recebendo seus salários graças aos recursos da instituição. Entre 
estes, havia uma subvenção paga pelo Estado. A 24 de janeiro, o 
Interventor Federal General Antônio Fernandes Dantas aumen-
tava para vinte e cinco contos de réis a subvenção da instituição.

A 2 de fevereiro o professor Severino Bezerra de Melo 
diretor do Departamento de Educação, promoveu um recital de 
Oriano de Almeida para os estudantes das escolas primárias e 
secundárias da cidade. No mesmo dia o pianista tocou outra vez 
para os militares americanos. Continuando suas férias em Natal, 
Oriano de Almeida apresentou novo recital, dessa vez, no Aero 
Clube, no dia 13 de março. 

Mais um membro da família ingressou oficialmente no 
meio musical: Garibaldi Romano, musicista conceituado na 
cidade e casado com Maria (Bibi), irmã de Waldemar, foi nome-
ado professor de música do Atheneu, a 30 de março.
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Enfim, o momento esperado por tantos: a 5 de maio dava-
-se a queda de Berlim e a 8 a Alemanha rendia-se. Terminava
a Segunda Guerra Mundial, que tanto prejuízo deu ao mundo e
tantas modificações trouxe à vida da pequena Natal. No dia 5
houve missa campal, visitas aos túmulos dos soldados ameri-
canos no cemitério do Alecrim e sessão solene no Teatro Carlos
Gomes. O dia 8 foi feriado nacional. No dia 10, outra sessão
solene realizou-se no Teatro Carlos Gomes. Entre cada discurso
ouvido, pianistas da cidade tocaram os hinos nacionais dos
países vencedores: Lygia Bezerra de Melo (“Fantasia sobre o
Hino Nacional Brasileiro”, de Gottschalk), Moisés Roiz, (“Hino
Nacional Polonês”), Ethel Mandel (“Estados Unidos”), Maria
Célia Pereira (“Inglaterra”), Yara Bezerra de Melo (“França”). A
banda de música do Regimento Polícial Militar finalizou com o
“Hino Nacional Brasileiro”. Faltou ser tocado o hino nacional da
Rússia, país que desempenhou importantissimo papel na vitória
dos aliados. Waldemar de Almeida, organizador do evento, não
incluiu o hino russo por falta da sua partitura.Talvez fosse mais
certo considerar-se que Waldemar havia propositalmente exclu-
ído a Rússia dos festejos. Seus princípios religiosos católicos não
combinariam com uma homenagem a um país comunista.

O Professor Severino Bezerra de Mello, diretor do 
Departamento de Educação visitou, no dia 17, de surpresa, o 
Instituto de Música levando o sr. Charles T Stwart, membro da 
Divisão de Educação dos Estados Unidos. Recebido por Waldemar 
de Almeida, os alunos tocaram diversas peças.

 Decreto do dia 14, do Interventor Federal, nomeou a 
Professora Maria de Lourdes Guilherme, ex-aluna do Instituto de 
Música, para a função de Professora de Canto Orfeônico do Atheneu. 

A 16 de julho, o “Curso Waldemar de Almeida” apresentou 
no Teatro Carlos Gomes, a sua 46a audição356 de alunos, em home-
nagem ao 30o aniversário do América F. C. Tocaram os alunos: 

356 Não foi possível encontrar informações sobre as audições 39ª a 45ª.
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Maria Edy Acioly de Souza: V. Billi, “Minueto da boneca”
Ann Tumblin: A. Rubinstein, “Melodia
Miriam Guerreiro: M. Moskovsky, “Serenata”
Darly Couto: J. Brams, “Valsa”
Domitila Noronha: A. Borodin, “No convento”
Palmira Pinheiro: J. Paderewsky, “Minueto”
Wanda Pignataro: Francisco Mignone, “Valsa de esquina”
Aglaia Garcia: F. Liszt, “Sonho de amor”
Moisés Roiz: F. Mendelssohn, “Ouverture”
Riva Mandel: F. Chopin, “Estudo” n. 3
Yara Bezerra de Melo: Francisco Mignone, “Congada”
Ethel Mandel: I. Albeniz, “Sevilha” 

Em agosto, Waldemar de Almeida recebeu um ofício 
da direção da Escola Nacional de Música comunicando que o 
Conselho Técnico Administrativo daquela escola havia indicado 
o seu nome para, juntamente com os professores Fernando Coelho
(Minas Gerais) e Manoel Augusto dos Santos (Pernambuco), com-
por a banca examinadora do concurso para preencher duas vagas
de professor de piano daquela escola.

Mais uma mudança da sede do Instituto de Música: em 
fins de agosto instalava-se no prédio da Avenida Rio Branco357, 
esquina com a Rua Heitor Carrilho, lado direito de quem olha 
para a igreja de Santo Antônio. 

No dia de seu aniversário – 24 de agosto – Waldemar de 
Almeida foi homenageado por seus alunos, que transformaram a 
reunião em uma audição musical (a 47ª). Falou a aluna Aglae Garcia 
e tocaram Isa Filgueira, Miriam Guerreiro, Ilvaíta Carvalho, Ethel 
Mandel, Aglae Garcia, Darly Couto, Moisés Roiz e Wanda Mussi.

A Casa Carlos Lamas, representante da fábrica de pia-
nos Essenfelder, promoveu no dia 9 de setembro uma exposição 
daqueles instrumentos. Na ocasião realizou-se a 48a audição de 
alunos do “Curso Waldemar de Almeida”, transmitida pela Rádio 

357 Atual número 692.
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Educadora de Natal, quando tocaram Mércia Varela, Rosinha 
Lamas, Cléa Nóbrega Vale, Maria Teixeira Brandão, Reanete 
Mesquita, Miriam Guerreiro, Darly Couto, Ilvaita Carvalho, 
Palmira Pinheiro, Isa Filgueira, Wanda Pignataro, Wanda Mussi, 
Wanda Grandi e Marta Bezerra de Melo. 

No dia 16, o “Curso Waldemar de Almeida” apresentou, no 
Teatro Carlos Gomes, sua 49a audição de alunos, em homenagem 
ao conjunto teatral “Grêmio Dramático de Natal”, do qual o pró-
prio Waldemar de Almeida era presidente. Tocaram na ocasião 
Rosinha Lamas, Cerly Fernandes, Cussy de Almeida, Hylza de 
Almeida, Miriam Guerreiro, Iolanda Bandeira, Reanete Mesquita, 
Darly Couto, Mércia Varela, Wanda Grandi, Domitila Noronha, 
Isa Filgueira, Ilvaita de Carvalho, Marta Bezerra de Melo. Como 
novidade, nessa apresentação todos os alunos permaneciam no 
palco durante o recital. 

O único recital de artista de fora do Estado a registrar 
no ano parece ter sido o realizado pela pianista Monique de la 
Bruchollerie, no dia 3 de outubro, no Teatro Carlos Gomes. 

A 16 de novembro nascia o quinto e último dos filhos de 
Waldemar e Hylda: o nome de Ana Corintha era uma homenagem à 
avó paterna.358 A famíllia já residia na casa da Avenida Deodoro, n. 432.

Em novembro, a Rádio Educadora de Natal anunciou as ati-
vidades de sua nova orquestra, a partir daquele momento sob a 
direção do violinista José Galvão, professor do Instituto de Música, 
apresentando semanalmente programas de música selecionada. 

No dia 13, Waldemar de Almeida e família tomaram um 
“Ita” – o navio de passageiros “Itaimbé” – com destino ao Rio de 
Janeiro. O professor deveria participar de uma banca de exames 
do Instituto Nacional de Música.

358 Viúva de um americano, reside em Atlanta, Estados Unidos.



1946

A 4 de janeiro, Waldemar de Almeida regressou de sua via-
gem ao Sul, onde participou de banca examinadora do 

concurso para preenchimento de uma vaga de professor de piano 
no Instituto Nacional de Música, do Rio de Janeiro. Liberado por 
decreto do Interventor, aproveitou a oportunidade para observa-
ções sobre o que se fazia na área do Canto Orfeônico que, sob 
a liderança de Villa-Lobos, andava em franco progresso. Vários 
amigos, tendo à frente Gumercindo Saraiva, organizaram-se para 
homenageá-lo.

Ainda em janeiro, mais uma pianista natalense, aluna do 
“Curso Waldemar de Almeida”, ingressava em uma nova área 
que a obrigava a ausentar-se de Natal: Berta Guilherme, muitas 
vezes citada como cantora e apresentando-se nas audições de alu-
nos, era aprovada em primeiro lugar no vestibular do curso de 
Filosofia da Faculdade Católica do Rio de Janeiro. 

Uma boa notícia para os amantes da música foi a autori-
zação de reformas no velho Teatro Carlos Gomes. Edital de con-
corrência publicado a 11 de fevereiro no Diário Oficial objetivava 
a aquisição de poltronas em couro, cadeiras para os camarotes e 
para as frisas. 

O pessoal do Instituto de Música continuava participando 
da nova Rádio Educadora de Natal; a sua Orquestra de Salão 
estava sob a regência do professor José Galvão. Entre suas atrações 
maiores, o Quinteto Alberto Maranhão passava por uma modifi-
cação, tornando-se um quarteto, continuando Mário Tavares ao 
violoncelo e mais Raimundo Ferreira (violino), Pedro Duarte 
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(piano) e Calazans Carneiro (contrabaixo), não pertencentes ao 
Instituto. Pouco tempo de atividade ainda teria o conjunto, pois 
nesse mesmo ano Mário Tavares transferia-se para o Recife, dali 
passando para o Rio de Janeiro, onde seguiria brilhante carreira.

Passando férias na cidade, a violoncelista Nany Bezerra 
de Melo, ex-aluna do Instituto de Música, apresentou um reci-
tal íntimo na residência de seus pais, tocando Bach, César Cui, 
Villa-Lobos e Hoffmann, dedicado à imprensa local. Presente 
o pianista americano Rowland G. Sturges, que tocou Chopin e 
Waldemar de Almeida. A 15 de fevereiro apresentou-se no Teatro 
Carlos Gomes, em benefício das obras da capela de Areia Preta e 
do Ambulatório São José, das Rocas.

No dia seguinte, 16 de fevereiro, realizou-se a homenagem 
a Waldemar de Almeida: um jantar no Clube Hípico, com ônibus 
saindo do Grande Ponto. Sua participação na banca examinadora 
do concurso realizado no Instituto Nacional de Música teve voto 
de louvor constado em ata comunicado em ofício, ao Interventor. 
Discursos de Rômulo Wanderley, Veríssimo de Melo (represen-
tando a Secretaria Geral do Estado) e do novo prefeito, Sylvio 
Pedroza.359 

Reforçando a equipe que, com Waldemar de Almeida, 
implantava o canto em grupo na rede escolar, a pianista Maria 
Célia Pereira (ex-aluna do Instituto de Música) era nomeada, a 21 
de fevereiro, Professora Auxiliar da Cadeira de Canto Orfeônico 
do Colégio Estadual do Rio Grande do Norte.

O pianista americano Rowland G. Sturges, a convite do 
Departamento Estadual de Educação, apresentou um recital no 
Teatro Carlos Gomes, a 20 de fevereiro, dedicado aos alunos 
dos Grupos Escolares da capital. Incluiu no programa músicas 

359 SYLVIO Piza PEDROZA (Natal, 12/07/1918 – Rio de Janeiro, 19/08/1998). 
Prefeito de Natal no período de 13/02/1946 a 08/10/1951. Governou o Estado de 
16 de julho de 1951 a 31 de janeiro de 1956.
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de Waldemar de Almeida (“Valsa Nobre”, “Desfile de Quintal” e 
“Divertimento” n. 4). 

O pessoal do Instituto de Música continuava partici-
pando ativamente da vida sociocultural da cidade. A 7 de março, 
quando se comemorou no Grande Hotel o aniversário do Rotary 
Club, tocaram as irmãs Nany e Lygia Bezerra de Melo.

No Teatro Carlos Gomes apresentavam-se, no dia 14, as 
irmãs pianistas baianas Margarida e Zelita Valente, com patrocí-
nio do Governo do Estado. 

A 20 de março chegava Oriano de Almeida. Vinha com 
uma ideia a por em prática. O grande sucesso cinematográfico 
no momento era o filme “À noite sonhamos”, baseado na vida de 
Chopin e que incluía muitas músicas do mestre polonês. Oriano 
havia imaginado que um recital só com músicas do filme pode-
ria ser uma atração para o público, no que acertou em cheio. No 
dia 27 apresentou seu “Recital Chopin”: o Teatro Carlos Gomes 
ficou superlotado e, a partir dessa época, abria-se nova fase para 
a vida artística de Oriano, com maior ênfase para a vida e a obra 
de Chopin. 

Da amizade entre Oriano de Almeida e o prefeito Sylvio 
Pedroza resultaria um projeto baseado em uma estratégia inusi-
tada: a realização de recitais em locais especiais onde ocorres-
sem trabalhos sociais. Começaram a 6 de abril no Hospital Miguel 
Couto, no Educandário Oswaldo Cruz e no Instituto Padre João 
Maria. Na ausência de um bom piano nos locais escolhidos, a 
solução encontrada foi colocar-se um instrumento sobre a car-
roçaria de um caminhão e levá-lo ao local dos recitais. Assim, 
foram realizados os primeiros recitais, ao ar livre e na própria 
instituição carente de eventos assim, como hospitais e escolas. 
Foi, decerto, uma das primeiras experiências no país, lamentavel-
mente não continuada. 

No dia 8 de maio, na comemoração do primeiro aniver-
sário da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, Oriano 
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participou do programa “Dia da Vitória”, transmitido pela Rádio 
Educadora de Natal. A 11, recital no Aero Clube; a 13, recital 
para os militares da Base Aérea, no prédio da Cruz Vermelha. A 
16, tocou no auditório da Rádio Educadora de Natal, patrocinado 
por M. Martins e Cia. Ltda. Depois dessa maratona, Oriano tomou 
um avião militar americano e seguiu para Belém no dia 24, onde 
enfrentaria novos compromissos. O ex-aluno de Waldemar estava 
completamente integrado no meio artístico nacional e gozava de 
grande prestígio.

A pioneira Rádio Educadora de Natal, que tão bons ser-
viços vinha prestando à cultura local e desde fevereiro de 1944 
integrava os “Diários e Rádios Associados”, passou a se denomi-
nar Rádio Poti, a partir de 15 daquele mês. 

 No dia 14 de julho, o duo Cussy-Hylza de Almeida apre-
sentou-se no Teatro Carlos Gomes, em benefício dos órfãos do 
Instituto Padre João Maria.

 E, a 29, ouviu-se, no Aero Clube, o recital do violinista 
gaúcho Fernando Herrmann, acompanhado pelos alunos de 
Waldemar de Almeida, Marta Bezerra de Melo, Aglae Garcia, 
Moisés Roiz.

Em setembro, as costumeiras comemorações da Semana 
da Pátria. No dia 1o, um programa transmitido pela Rádio Poti 
apresentou o Orfeão dos Professores, cantando o “Canto do Pajé”, 
de Villa-Lobos e o “Canto da Raça”, de Waldemar de Almeida. 
Tocaram, ainda, os alunos do curso Waldemar de Almeida, Yeda 
Cavalcanti Moura, Isa Filgueira, Wanda Grandi e Marta Bezerra 
de Melo (50ª audição). Uma concentração orfeônica com esco-
las públicas e particulares, realizada no dia 7, teve discurso de 
Waldemar de Almeida e encerrou as festividades.

Notícias chegadas a Natal informavam que o violoncelista 
natalense Italo Babini, spala da Orquestra Sinfônica do Recife, 
havia sido convidado pelo Maestro José Siqueira para tocar no Rio 
de Janeiro, nos “Concertos para a Juventude”, com a Orquestra 
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Sinfônica Brasileira. Iniciando seus estudos com seu pai, Thomaz 
Babini, e residindo no Recife desde 1940, o jovem Italo iniciava o 
voo que o elevaria a grandes alturas. 

Ainda em setembro, o pianista Júlio Braga se apresentou, 
no dia 13, no Aero Club e dia 21, na Rádio Poti; no repertório, o 
“Noturno”, de Waldemar de Almeida. 

Grandes novidades musicais na cidade de Natal: a 17 de 
setembro estreava no Teatro Carlos Gomes a Cia. Brasileira de 
Operetas, trazendo muito equipamento e cantores e orquestra 
com 15 membros. Foram apresentadas muitas operetas interna-
cionais, iniciando com a “A Viúva Alegre” e terminando a tem-
porada a 1o de outubro, com Frasquita.

Waldemar de Almeida viajou a João Pessoa a 3 de outu-
bro, convidado pela Sociedade de Cultura Musical da Paraíba, 
em companhia de seus filhos Hylza e Cussy. Comemorava-se, 
naquela cidade, o 3o aniversário da Sociedade de Cultura Musical 
da Paraíba e inaugurava-se o Conservatório de Música de João 
Pessoa. Os pequenos musicistas, de 10 e 11 anos, respectiva-
mente, realizaram um recital no Instituto de Educação; Waldemar 
apresentou conferência no Hotel Plaza sob o título “A música, sua 
função educativa, cultural e econômica”. A seguir, tocou obras 
de J. S. Bach, L. Beethoven, C. Debussy, F. Monpou, Francisco 
Mignone, S. Rachmaninoff, I. Albeniz, M. Moskovsky e de sua 
autoria. 

Nada aconteceu na área musical da cidade no mês de outu-
bro, a não ser o concerto do pianista Arnaldo Rabelo, realizado 
no dia 15 no Aero Clube e promovido por Waldemar de Almeida, 
diretor artístico da instituição. 

Preparava-se Oriano de Almeida para o seu primeiro voo 
internacional. Estava em férias em Natal quando Magadalena 
Tagliaferro o convocou por telegrama para participar, em Paris, 
no mês de agosto, do Concurso Internacional Marguerite Long-
Jacques Tibaut, que havia-se interrompido durante a Segunda 
Guerra Mundial, com a ocupação nazista na cidade. Um furúnculo 
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no cotovelo prejudicou sua classificação. Oriano aproveitou a 
oportunidade para tentar vivenciar o ambiente musical da cidade, 
principalmente os locais ligados à vida de Chopin. E foi ficando, 
até acabar todo o dinheiro que levara, curtindo a Europa durante 
sete meses...

O pequeno violinista Cussy de Almeida apresentou o seu 
primeiro recital, já que nos anteriores aparecia como componente 
de um duo com sua irmã. A 3 de dezembro, no Teatro Carlos 
Gomes, acompanhado ao piano por sua irmã Hylza de Almeida, 
o recital aconteceu em benefício do Ambulatório “Padre Monte” 
e constou, inicialmente, da mesma conferência que Waldemar 
de Almeida fizera em João Pessoa. Em seguida, o recitalista 
tocou: 1 – “Momento Musical”, de F. Schubert; 2 – “Minueto”, 
de L. Beethoven; 3 – “Berceuse”, de Herman”; 4 – “Gavota”, de 
Gesseca; 5 – “Dansa Húngara”, de J. Brahms; 6 – “Humoresque”, 
de A. Dvorak; 7 – “Bodas de Ouro”, de G. Marie; 8 – “Fur Elise”, 
de L. Beethoven; 9 – “Gavote”, de J. B. Lully; 9 – “Mazurca”, de 
H. Wieniawski. 

O último acontecimento musical do ano no campo erudito 
deu-se a 14 de dezembro, durante a colação de grau da Escola 
Técnica de Comércio de Natal, no Teatro Carlos Gomes. Na 
oportunidade foi apresentada a 51a audição do curso Waldemar 
de Almeida, participando Miriam Guerreiro, Nazareth Leitão, 
Ivanoska Fernandes, Wanda Grandi, Moisés Roiz, Yara Bezerra 
de Melo.360 

360 Não foi publicado o programa do recital.
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Oriano de Almeida continuava na Europa. A primeira boa 
notícia do ano foi sua apresentação às 20h30 – hora local 

do dia 2 de janeiro, na Radio-Difusion-Television Française. A 
15 de abril apresentou um recital na Salle Chopin-Pleyel, em que 
tocou autores internacionais, brasileiros, e o “Prelúdio, sobre um 
tema brasileiro”, de Waldemar de Almeida. Aproveitando sua 
permanência naquela cidade, frequentou um curso de Harmonia 
e Composição com o professor Georges Dandolot. Na ocasião, 
compôs o Prelúdio Potiguar n. 14, que batizou como “Xarias 
e Canguleiros”. No dia 9, em Roma, no salão da Associazione 
Artistica Internazionale, apresentou novo recital.

Ainda no mês de abril foi lançada a publicação Luís 
da Câmara Cascudo – depoimentos, e nela se insere “Luís da 
Câmara Cascudo no meio da música”, texto em que Waldemar de 
Almeida comenta importantes detalhes sobre a vida musical do 
conceituado escritor.

No dia 21 de junho apresentou-se no Teatro Carlos Gomes 
a pianista pernambucana Josefina Aguiar (10 anos de idade), em 
benefício da construção do Centro Social Leão XIII, das Rocas.

Depois de uma permanência de cerca de sete meses na 
Europa, retornou a Natal, a 21 de julho, o pianista Oriano de 
Almeida; nenhum recital, nessa oportunidade. Retornaria ao Rio 
de Janeiro em setembro.  

Em meados de julho esteve em Natal, em visita a Waldemar 
de Almeida, o músico paraibano Afonso Pereira que, em João 
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Pessoa, liderava iniciativas musicais de sucesso. Fundara a 
Sociedade de Cultura Musical da Paraíba, o Conservatório 
Paraibano de Música e a Casa do Músico Paraibano. A Orquestra 
Sinfônica da Paraíba já estreara a 29 de maio e, desde aquela data, 
mantinha-se sob a regência do Maestro Francisco Picado.361

Os alunos de Waldemar de Almeida comemoram, a 24 de 
agosto, o aniversário de seu professor, nesse ano com uma mani-
festação de caráter íntimo realizada na residência do próprio 
“Maestro”, quando falou sua aluna Berta Guilherme.362

Em setembro, esteve em Natal, hóspede do prefeito Sylvio 
Pedroza, a pianista Isabel Mourão. Apresentou-se no Club dos 
Oficiais da Base Naval (dia 12) e na Rádio Poti (dia 18).

Regressaram da Baía os pequenos musicistas Hylza e Cussy 
de Almeida. Depois de sua atuação no ano anterior, apresenta-
ram-se em Salvador, na Associação Atlética, a 14 de setembro.

Reapareceu a revista Som, cuja circulação estava sus-
pensa desde 15 de fevereiro de 1940, quando foi publicado o nº 
13. Reiniciava-se com o nº 14, em setembro, a tentativa de conti-
nuar uma revista musical em Natal, tão entusiasticamente man-
tida desde o seu primeiro número publicado a 11 de julho de 
1936. Essa segunda fase estava sob a responsabilidade de Luís da 
Câmara Cascudo (diretor), Waldemar de Almeida (diretor artís-
tico) e Gumercindo Saraiva (diretor técnico). O editorial da pri-
meira página do nº 14 tem como título “Severino Bezerra, o gande 
animador do ensino artistico- musical do Rio Grande do Norte” 
e traz revelações esclarecedoras e definitivas sobre a origem do 
Instituto de Música. Afirma claramente: Foi assim, Severino 
Bezerra de Melo, quando diretor do Departamento de Educação 
do Estado, no governo do Comandante Bertino Dutra da Silva, 

361 FRANCISCO Gomes PICADO nasceu em Macau, a 10 de fevereiro de 1896, 
falecendo em João Pessoa, em 1980. Maiores detalhes em GALVÃO, Claudio. 
Música e músicos do Rio Grande do Norte, em preparo.

362 Texto publicado na revista Som, n. 14, 27 de setembro de 1947.



351

quem estimulou, quem ofereceu o necessário ambiente, quem 
convidou Waldemar de Almeida a colaborar com o Interventor 
de então e com o Departamento de Educação daquela época, a 
fundar o atual Instituto de Música do Rio Grande do Norte. Com 
mais clareza ainda, afirma: De Severino Bezerra de Melo, pode-
mos assim, dizer que fundou o Instituto de Música do Rio Grande 
do Norte três vezes, pois, que, das três lutas sem proporção entre 
os acima citados governantes e os dirigentes do único estabele-
cimento de cultura musical entre nós. Severino Bezerra de Melo 
sempre esteve do nosso lado, vindo pessoalmente escancarar 
com as suas próprias mãos as portas semi-cerradas do Instituto 
de Música. Conclui, afirmando: Som não faz assim, outra coisa 
senão repetir com vaidade e excepcional carinho: Honra ao 
Mérito. 

Som nº 14 traz, ainda, a crônica de Waldemar de Almeida, 
“Piano não assenta bem pra homem”. 

Vale a pena registrar que o nº 14 traz em sua apresentação: 
“Órgão do Instituto de Música do Rio Grande do Norte” e não 
mais “Órgão da Sociedade de Cultura Musical”, como se encontra 
no nº 13 e anteriores.

O último evento do mês foi a excursão do Curso Waldemar 
de Almeida à cidade de Mossoró, onde apresentou a sua 55a audi-
ção363 de alunos a 30 de setembro, data da libertação dos escravos 
naquela cidade. Noticiou-se que a prefeitura de Mossoró iria fun-
dar, também, um Instituto de Música. 

Esteve em Natal o violinista suíço Jean-Pierre Chabloz. 
Permaneceu na cidade por alguns dias e tocou para a imprensa, 
no dia 10, na residência de Gumercindo Saraiva. Trazia como 
acompanhador o jovem pianista cearense Gerardo Parente, que 
se notabilizaria naquela difícil função musical e muitos bons 

363 O jornais não mencionaram as audições 52ª, 53ª e 54ª.
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serviços ainda haveria de prestar ao Rio Grande do Norte.364 O duo 
apresentou-se mais três vezes: no recital (dia 17) no Teatro Carlos 
Gomes, tocou o “Divertimento n. 4”, de Waldemar de Almeida, 
transcrito para violino pelo concertista. A 20, o Departamento de 
Educação prestou uma homenagem ao violinista, com uma audi-
ção de alunos de piano do Instituto de Música. No saguão do 
Teatro Carlos Gomes, tocou a Banda de Música Infantil daquele 
departamento. A 22, Jean-Pierre Chabloz tocou para os alunos da 
Escola Industrial365 e nos estúdios da Rádio Poti.

No dia 16 de novembro, Waldemar de Almeida reuniu 
amigos em sua residência, quando seus alunos apresentaram um 
Ciclo Beethoveniano, dedicado a audição de sonatas do mestre 
alemão – 56a audição. Homenageou-se o prefeito Sylvio Pedroza e 
foram ouvidas cinco de suas sonatas. Participaram Aglaia Garcia 
(“Sonata” opus 2 n. 1), Marta Bezerra de Melo (opus 90), Wanda 
Grandi (opus 10), Isa Filgueira (opus 10 n. 2), Moisés Roiz (“Ao 
Luar”). Presente à reunião, o violinista Jean Pierre Chabloz tam-
bém tocou.

O último acontecimento musical do ano foi a 58a audição 
do “Curso Waldemar de Almeida”, apresentada por ocasião da 
solenidade de transferência do Teatro Carlos Gomes, que passava 
a sua administração do Estado para a Prefeitura Municipal de 
Natal. A audição, realizada naquele teatro no dia 12 de dezembro 
teve a participação dos alunos: 

Nara de Oliveira: A. Rubinstein, “Melodia”, e “Dança de mamu-
lengos”, de Waldemar de Almeida 
Miriam Guerreiro: S. Rachmaninoff, “Prelúdio” 
Ilsa Filgueira: C. Debussy, “Arabesque”; Waldemar de Almeida 
“Divertimento” n. 4

364 GERARDO Juaçaba PARENTE (Ceará, 15/06/1925 – Paraíba, 04/07/2003). 
Pianista, exímio acompanhador, professor da futura Escola de Música da UFRN.

365 Atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte.
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Aglaia Garcia: F. Liszt “Sonho de amor”; E. Granados, “Dansa 
espanhola” 
Marta Bezerra de Melo: F. Chopin, “Estudo” e “Noturno” 
Moisés Roiz: Waldemar de Almeida, Dança de índios”; F. 
Mendelssohn366 “Ouverture” 

Nestes fins de 1947, Yara Bezerra de Melo diplomava-se 
em piano pelo Instituto de Música. Filha do Professor Severino 
Bezerra de Melo, criador do Instituto de Música, tinha vários 
irmãos musicistas: Lygia, Yara, Creusa e Marta (piano), Geraldo 
(violão) e Nany (violoncelo).

Waldemar de Almeida foi homenageado, juntamente com 
o professor Alcides Cicco, diretor do Teatro Carlos Gomes, o pro-
fessor Severino Bezerra de Melo, diretor do Departamento de
Educação e do professor Luiz Soares, diretor do Grupo Escolar
Frei Miguelinho, por ocasião da 100ª apresentação do “Conjunto
teatral potiguar”. Foi encenada a peça “Hás de ser minha”, do
teatrólogo potiguar José Wanderley, com apresentações nos dias
16 e 18 de dezembro.

366 A 52ª audição do curso Waldemar de Almeida foi realizada a 14 de dezembro 
de 1946. Das audições 53 a 57, apenas a n° 55 e a excursão de Mossoró foram 
noticiadas pelo Diário de Natal e A Ordem, únicos periódicos disponíveis para 
aquele ano.
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Iniciou-se o ano com uma promoção bem ao seu estilo 
Waldemar de Almeida: a 1o de janeiro seus alunos apre-

sentaram um recital – a 59a audição de seu curso –, na residên-
cia da Sra. Beatriz Wanderley Mussi, mãe de sua aluna Wanda 
Mussi. Participaram Alvair Navarro, Yeda Cavalcanti Moura, 
Nilo Ramalho, Miriam Guerreiro, Valderez de Oliveira, Nara de 
Oliveira, Moisés Roiz, Wanda Grandi e Wanda Mussi. A cantora 
Etelvina Silva esteve presente com dois números. 

O Departamento de Educação promoveu, com início no 
dia 10, um curso de férias para seus professores. Recebia os dire-
tores de Grupos Escolares do interior para atividades de atua-
lização, nas quais a área musical era sempre visada. No Grupo 
Escolar Isabel Gondim, o musicista Garibaldi Romano ministrou 
uma palestra sobre música e falou sobre a organização de orfeões 
escolares. Na Associação de Professores, Waldemar de Almeida 
ministrou palestra sobre a importância da música na escola 
primária.

Janeiro trouxe, também, o nº 15 da revista Som. Waldemar 
de Almeida aparece com a parte inicial da crônica “Mignone – 
ligeiros traços biográficos”, a continuar no próximo número.367 
Em matéria que homenageia o Prefeito Sylvio Pedroza destaca 
sua ação cultural e destaca: Som tem a mais justa satisfação de 
registrar neste número 15, o gesto inteligente e verdadeiramente 
denunciador da alta compreensão administrativa do Dr. Sylvio 

367 O autor não teve acesso ao n. 16 da revista Som.
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Pedroza, aumentando a subvenção que a Prefeitura de Natal, 
na administração do Dr. José Varela consignou ao Instituto de 
Música do Rio Grande do Norte.

Revista SOM.

A apresentação do tenor Eduardo Garcés no dia 13, no 
Teatro Carlos Gomes, acompanhado pela pianista Lélia Petrovich, 
foi o único evento musical do fevereiro. Cumprindo disposi-
tivo legal incluiu um autor brasileiro, escolhendo Waldemar 
de Almeida (“Palma da Ressurreição”, com letra de Palmira 
Wanderley). Cantou, ainda, na Rádio Poti, em programas dos dias 
25, 26 e 27.
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Em maio, a firma Casa Carlos Lamas publicou um texto 
publicitário no qual informava o seu recorde de vendas de pianos 
em Natal. Foram cinquenta e nove instrumentos vendidos, sendo 
onze deles de cauda. Garibaldi Romano comprou dois; Waldemar 
de Almeida, dois de cauda. Outros particulares também adqui-
riram pianos de cauda, como também instituições como a Rádio 
Educadora de Natal, o Ginásio N. Sra. das Neves e o Teatro Carlos 
Gomes. Embora não se informe em que período foram feitas essas 
aquisições, esse fato não pode deixar de ser considerado como 
indicador da expansão da atividade musical na cidade. 

No dia 8 houve retreta da banda do 16o Regimento de 
Infantaria, na Praça Pio X, com peças eruditas e outras da auto-
ria do regente José Jacinto de Carvalho. Na retreta do dia 22, 
no mesmo local, foram tocadas composições de Waldemar 
de Almeida, adaptadas para banda: “Palma da Ressurreição”, 
“Canção dos Caças” e “Canto da Raça”. 

A República publicou, no dia 4, uma crônica de Waldemar 
de Almeida intitulada “Meia hora com Furtwängler em Natal”. 
Estava na cidade, em trânsito para a Argentina, o famoso Maestro 
alemão Wilhelm Furtwängler;368 ia cumprir temporada de regên-
cia no Teatro Colón de Buenos Aires. Passageiro de um avião 
da FAMA (Flota Aerea Mercante Argentina), vinha da Europa e 
fazia escala em Natal. Vivia-se, na ocasião, o tempo em que pra-
ticamente todos os voos internacionais faziam escala obrigatória 
em Natal, por conta de sua proximidade com o velho continente. 
As grandes companhias aéreas tinham casas alugadas na cidade, 
onde recebiam e alojavam os passageiros que esperavam a conti-
nuação das viagens. 

Era um domingo à tarde: Waldemar relata em sua crônica 
que estava em casa, com a barba por fazer, tentando concluir o 

368 Wilhelm Furtwängler (Berlim, 1886 – Ebersteinburg, 1954), regente e com-
positor alemão. Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, o Maestro foi julgado 
das acusações de que teria recebido favores do governo nazista e participado da 
ação que proibia a execução de obras de autores judeus, do que foi inocentado.
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“Acalanto e modinha”, quando lhe telefonou o alemão respon-
sável pela casa de trânsito da FAMA. Dizia-lhe que, se quisesse 
conversar com o Maestro alemão era só ir até onde ele estava. Era 
uma oportunidade rara para rever o maior regente alemão daquela 
época, e que ele conhecera durante sua estadia na Alemanha. Há 
vinte anos que não víamos o Furtwängler. Vimo-lo diversas vezes 
na Beethovensaal regendo com aquela segurança e aquela ele-
gância que lhe são tão peculiares. Era o regente mais discutido 
por todos os centros musicais não só da Alemanha como de todo 
resto da Europa.

Waldemar morava na Avenida Deodoro, bem perto da casa 
onde estava o Maestro: [...] podemos sair a pé, dobrar a esquina 
da Deodoro, passar pela Praça Pedro Velho e entrar numa casa 
da Seridó onde um dos maiores regentes de orquestra do mundo 
aguardava o transporte para continuar o voo para Buenos Aires. 
O Maestro já havia feito um passeio pela cidade e visto as suas 
praias. O pianista natalense, sempre apaixonado pela sua cidade, 
revelou, com uma ponta de orgulho: E nós que jamais pensamos 
que aquele homem um dia pudesse falar de Areia Preta, Praia 
do Meio e rio Potengi, ouvimos com ciúmes que ele tinha ficado 
encantado com esses retratos, que nós, um dia, lá longe, nos lem-
brando deles e vendo o Spree,369 gritamos para dentro de nós: Se 
este rio visse o Potengi ficava seco de despeito.370 

Já de volta de seus concertos em Buenos Aires, voltou o 
Maestro Furtwängler a transitar por Natal, à espera de embar-
car de volta para a Alemanha. Concedendo uma entrevista à A 
República, disse que antes da guerra morava em Potsdam e dirigia 
a orquestra Filarmônica de Berlim, tendo assumido, por diversas 
vezes, também a regência de algumas orquestras em Bayreuth por 

369 O rio Spree nasce perto da fronteira tcheca, tem 400 km de comprimento, 
dentre estes 182 km navegáveis, atravessando a cidade de Berlim. Era mesmo 
preciso muito bairrismo de Waldemar para compará-lo ao Potengi...

370 ALMEIDA, Waldemar. “Meia hora com Furtwängler em Natal”. A República, 
4 de maio de 1948.
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ocasião dos Festivais de Bayreuth. Residia em S. Moritz, Suíça, 
desde que terminou a guerra. Em Buenos Aires regeu dez concer-
tos com a assistência de mais de três mil pessoas. Sobre Natal, 
relatou: Passeei de automóvel pelas praias e bairros. Natal é uma 
cidade de clima adorável e de panoramas atraentes. Informou, 
ainda: Pretendo, quando voltar a Buenos Aires, em 1949 de 
passagem por esta capital retribuir as gentilezas que me foram 
proporcionadas, oferecendo ao público natalense um concerto 
gratuito. Não sabia ele que Natal não tinha uma só orquestra que 
pudesse receber um regente de renome mundial.

Esteve em Natal um cantor ucraniano – Miguel Nemolowsky 
–, que cantou na Rádio Poti, por iniciativa da Sociedade de 
Cultura Musical no dia 12, e no Teatro Carlos Gomes, no dia 14, 
acompanhado pelas irmãs Nara e Walderez de Oliveira alunas de 
Waldemar de Almeida. 

 Duas crônicas de sua autoria são publicadas em A 
República: “O segredo infinito dos contemporâneos” (22 de maio) 
e “Quem tem boca vai a Berlim” (4 de junho).

 A Sociedade de Cultura Musical, que já havia algum 
tempo passava por uma situação de quase inatividade, recebeu 
um novo alento com a realização de uma reunião destinada a 
proceder à sua reorganização. A  reunião foi realizada a 11 de 
junho, na Associação dos Professores, com a presença do pre-
feito Sylvio Pedroza, do diretor do Departamento de Educação, 
Professor Severino Bezerra de Melo, do escritor Luís da Câmara 
Cascudo, Waldemar de Almeida e do padre Eimar Monteiro, 
representando o bispo D. Marcolino Dantas. Convidado pela dire-
toria provisória, assumiu a direção dos trabalhos Luís da Câmara 
Cascudo, que exercia a presidência desde o término do biênio 
do primeiro presidente, o bispo D. Marcolino Dantas. Procedida 
a eleição, foi passada a direção ao novo presidente. A direto-
ria para o biênio de 1948-1950 estava assim constituída: presi-
dente, Carlos Lamas; 1o vice-presidente, Creso Bezerra de Melo; 
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2o vice-presidente, Aderbal de França; 1o secretário, Ell Brandão 
Vilar; 2o secretário, Nany Bezerra de Melo; tesoureiro, Carlos 
Tavares; adjunto de tesoureiro, Gumercindo Saraiva; bibliotecá-
rio, Wanda Mussi; diretor técnico, Waldemar de Almeida; orador, 
padre Eimar Monteiro. Comissão de finanças: Luís Olsen Correia, 
Carlos Filgueira, Garibaldi Romano e Sérgio Severo; comissão de 
propaganda e divulgação: Jaime Wanderley, Fernando Cascudo e 
Veríssimo de Melo. O Conselho de Honra estava formado por D. 
Marcolino Dantas, Luís da Câmara Cascudo, Severino Bezerra de 
Melo e Sylvio Pisa Pedroza. 

No dia 15 junho, a violoncelista Nany Bezerra apresentou 
um recital no Teatro Carlos Gomes, acompanhada por sua irmã 
Lygia Bezerra de Melo, com renda em benefício da Campanha 
em Favor dos Detentos e promovido pela Escola Industrial. 

1ª parte
J. B. Loeillet, “Alamande”, “Minueto”, “Sarabande” e “Giga”, 
F. Kreisler, “Chanson et Pavane”
J. S. Bach, “Sarabande” e “Bourrée” (violoncelo solo)
2ª parte
J. Rameau, “Minueto”
J. S. Bach-Casals, “Adágio” da “Tocata” em dó, para órgão
J. Hollmman, “Petite Valse”
F. Chopin-Bazelaire, “Prelúdio” opus 28 n. 4
S. Rachimaninoff, “Romance” (In the silence of the nigth)
M. Ravel, “Peça em forma de habanera”
Heitor Villa-Lobos, “Canto do cisne negro” e “Capricho”
F. Mendelssohn, “Nas azas de uma canção”

Apresentada por Waldemar de Almeida tocou, como 
extra, o “Minueto” desse compositor. A 23 de julho, mais um 
texto publicado em A República: “Fale, professor”. 

Durante os meses de junho e julho, o pianista e composi-
tor Oswaldo de Souza realizou uma turnê pelo Estado da Bahia, 
acompanhando o cantor paulista Marino Gouveia, e apresen-
tando-se em Salvador, Itabuna e Ilhéus. 
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Convidada pela Sociedade Pró-Arte de Fortaleza, Nany 
Bezerra Melo apresentou um recital no dia 29, no Teatro José de 
Alencar, acompanhada ao piano por sua irmã Marta. O programa 
apresentado foi o mesmo da apresentação de 15 de junho, em 
Natal. A imprensa cearense comentou: A concertista de ante-
ontem, srta. Nany Bezerra, que se fez acompanhar por sua jovem 
irmã, srta. Martha Bezerra, aluna do professor Waldemar de 
Almeida, do Instituto de Música do Rio Grande do Norte, se 
saiu maravilhosamente em seus números.371

No mesmo dia 11 de julho – aniversário de Carlos Gomes 
– a Rádio Poti transmitiu um programa organizado por Waldemar 
de Almeida. Pianistas da cidade tocaram autores nacionais e o 
Padre Eimar Monteiro falou sobre o evento.

Nesse mesmo dia circulou o nº 17 da revista Som, que traz 
a continuação da crônica de Waldemar de Almeida, “Mignone – 
ligeiros traços biográficos”. O editorial “Um gesto nobre” destaca 
a atitude do comerciante João Bezerra, que doou um violino ao 
Instituto de Música, destinado aos estudantes pobres. O Instituto 
de Música mantinha quinze vagas gratuitas, e mais, se necessá-
rio, para alunos que não tinham condições de pagar a matrícula 
e mensalidades. 

Faleceu no Rio de Janeiro, a 31 de julho, o pianista Paulino 
Chaves. Nascido em Natal (25/06/1883), porém criado no Pará, ali 
teve sua iniciação musical. Professor de Teoria Musical e Solfejo 
da Escola Nacional de Música desde 1928, é patrono da cadeira nº 
37 da Academia Nacional de Música. Paulino Chaves havia sido 
indicado pelo Maestro Heitor Villa-Lobos para ocupar a cadeira 
nº 10 da Academia Brasileira de Música, não havendo tomado 
posse.

371 “Coroou-se de êxito o concerto da violoncelista Nany Bezerra”. O Estado, 
Fortaleza-CE, 1º de julho de 1948.
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Pianista Paulino Chaves.

Dando início à programação de eventos de sua segunda 
fase de atividades, a Sociedade de Cultura Musical apresentou seu 
primeiro concerto a cargo da pianista Wanda Grandi. Realizado 
no dia 31 de julho, teve o seguinte programa:

1ª parte
L. Beethoven, “Sonata” em ré menor
2ª parte
Waldemar de Almeida, “Realejo”, “Prelúdio”, “Acalanto e modi-
nha”, e “Tocata” (em primeira audição)
3ª parte
C. Debussy, “Arabesque”
M. de Falla, “Dança do fogo”
R. Mangiagali, “Tocata”
I. Albeniz, “Sevilha”
F. Liszt, “Rapsódia”n. 8.

Como número extra foi tocada a “Zamacueca”, de Henrique 
Soro, em homenagem ao presidente da Sociedade de Cultura 
Musical, Carlos Lamas, Cônsul do Chile em Natal.
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Ainda a registrar que a pianista Isabel Mourão estava outra 
vez em Natal, hóspede do prefeito Sylvio Pedroza, e que o profes-
sor Amaro Siqueira iniciava seu curso particular de violão.

Volta o Instituto de Música a apresentar, no dia 14 de 
agosto, um importante recital em benefício da Boa Imprensa. O 
evento, realizado no Teatro Carlos Gomes, foi iniciado com uma 
apresentação a cargo de Luís da Câmara Cascudo. Em seguida, 
tocaram as pianistas: 

Maísa Cavalcanti: F. Mendelssohn, “Rondo Caprichoso” 
Wanda Pignataro: R. Schumann, “Improviso”
Onfália Tinoco: S. Rachmaninoff, “Polichinelo”
Wanda Grandi: M. de Falla, “Dança Ritual do Fogo”
Marta Bezerra de Melo: Artur Napoleão, “Estudo”

Em seguida, apresentaram-se os alunos de instrumentos 
de corda. Cussy de Almeida, acompanhado de Hylza de Almeida, 
tocou “Czardas”, de V. Monti. Um trio de cordas fez sua primeira 
apresentação: os irmãos Amélia e João Ramires Pinheiro da Silva 
(piano e violino) e Waldemar de Almeida Junior, aos 9 anos de 
idade, aluno de Nany Bezerra de Melo. Tocaram o “Minueto”, de 
L. Beethoven. O público aplaudiu vibrantemente as três crian-
ças. Depois, foi a vez do duo de violoncelo e piano com as irmãs 
Nany e Marta Bezerra de Melo, tocando a “Serenata Brasileira”, 
de Viana de Almeida e “Nas Asas da Canção”, de F. Mendelssohn. 
Encerrou o programa o violonista Amaro Siqueira, tocando peças 
de R. Schumann e F. Tarrega. 

Waldemar de Almeida recebeu homenagem por seu ani-
versário a 24 de agosto através do 2º concerto oficial da Sociedade 
de Cultura Musical. O evento constou apenas de composições de 
sua autoria. Com grande presença de público e autoridades e a 
Banda de Música Infantil do Departamento de Educação tocando 
à porta do Teatro Carlos Gomes, ouviu-se o seguinte programa:
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1ª parte
Nara de Oliveira: “Valsa Nobre” 
Wanda Lamas Grandi: “Borboleta” e “Acalanto da Bela Infanta” 
Berta Guilherme (canto), acompanhada ao piano por Lygia 
Bezerra de Melo: “Palma da Ressurreição” (letra de Palmira 
Wanderley) 
Marta Bezerra de Melo: “Desfile de Quintal” e “Realejo” 
Nara de Oliveira: “Dança dos Mamulengos” e “Prelúdio n. 1” 
2ª parte
 Carlos Tavares: (canto) companhado ao piano por Marta Bezerra 
de Melo: “Minha Canção Auriverde”, 
Maria Nazareth Leitão de Almeida: “Divertimento” n. 1, 2, 3 e 4 
Moisés Roiz: “Noturno” e “Dança de Índios” 
Wanda Lamas Grandi: “Prelúdio n. 2”, “Acalanto e Modinha” e 
“Tocata” 
Carlos Tavares (violino), Nany (violoncelo) e Marta Bezerra de 
Melo (piano): “Minueto” (arranjo para trio por Garibaldi Romano) 

Antes da 2a parte, cerca de vinte professoras do curso de 
aperfeiçoamento cantaram o “Canto da Raça”. 

Havia muito tempo que o público natalense não dispunha 
de uma crítica musical que comentasse o que se ouvia na cidade. 
Passaram-se anos sem que Eutiquiano Reis voltasse a escrever 
e o próprio Waldemar de Almeida, ocultando-se sob o pseudô-
nimo de Sieg, aparecia muito pouco. Restava a “Crônica Social” 
de Danilo (Aderbal de França), fazendo sempre comentários elo-
giosos aos esforços dos artistas locais. Desde o mês de junho o 
escritor Antônio Pinto de Medeiros havia iniciado, no Diário de 
Natal, uma coluna com o título “Motivos”. Mesmo não sendo um 
cronista musical, a 28 de agosto sua crônica versou sobre o con-
certo do aniversário de Waldemar de Almeida. Usando do estilo 
franco e até agressivo que o caracterizava, o cronista não se res-
tringiu a apenas elogiar. Indicou falhas e criticou maus momen-
tos. Elogiou, também, no que achou cabível, embora considerasse 
que quem esteve presente não saiu com uma ideia correta do 
compositor Waldemar de Almeida, a quem descreveu como 
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[...] pés fincados no solo de sua terra, dedicar ao ensino da 
música toda a vida, o que criou entre nós uma mentalidade 
musical, amarrada a circunstâncias as mais estranhas e graves, 
debatendo-se contra a torrente, vencendo a maré, violentando 
caminhos, quebrando empecilhos, comendo mel silvestre e 
gafanhotos, só no deserto, clamando voz única sem eco quase 
sempre, ante o desinteresse de muitos, o riso dos outros e a bur-
rice de tantos, chega.372

O 3º concerto oficial da Sociedade de Cultura Musical 
ficou a cargo da pianista Isabel Mourão, no dia 15 de setembro, 
no Teatro Carlos Gomes. “Acalanto” e “Realejo” de Waldemar 
de Almeida estavam no programa. A 17 tocou na Rádio Poti e 
a 22, para estudantes, num vesperal no Teatro Carlos Gomes, 
promovido pela Sociedade e patrocinado pelo Departamento de 
Educação, com entrada franca.

No dia 26 de setembro, um fato de grande importância 
para a vida musical da cidade: no salão Alberto Maranhão do 
Teatro Carlos Gomes, fundava-se o Clube do Violão do Rio Grande 
do Norte. A iniciativa se deveu ao violonista Amaro Siqueira,373 
professor de violão do Instituto de Música e que, retornando à 
sua terra já havia, em várias oportunidades, demonstrado o seu 
propósito de divulgar o instrumento. 

O nº 18 da revista Som circulou no dia 22 – dia de Santa 
Cecília, padroeira da música. Trouxe um curioso depoimento do 
intelectual pernambucano Waldemar de Oliveira: Lendo Som, 
ocorre-me perguntar: – Por que não tem outras revistas iguais a 
essa, no Brasil? Alguem poderá responder: – Já teve... E essa res-
posta, provará que Natal não é, como dizem as más línguas, a 
terra do “Já teve...” – Em matéria de revista musical – tem. 

372 Medeiros, ANTÔNIO PINTO de. Coluna “Motivos” no Diário de Natal,  28 
de agosto de 1948. 

373 AMARO Carvalho de SIQUEIRA (Areia Branca/RN, 21/09/1908-Recife/PE, 
30/10/1970).
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Essa declaração parece ter funcionado como um mau pres-
ságio: esse seria o antepenúltimo número de Som. A revista traz 
a conclusão do artigo de Waldemar de Almeida “Mignone – ligei-
ros traços musicais”. 

Movimentaram-se os meios musicais, esportivos e empre-
sariais da cidade para comemorar, a 6 de outubro, os 25 anos da 
chegada de Carlos Lamas ao Brasil. Nascido no Chile, aportou no 
Recife com pais e irmãos em 1923 e se estabeleceu em Natal, em 
1924. Exercendo o cargo de Cônsul do Chile, Natal é devedora 
de sua atividade empreendedora e seu amor pela terra, a inicia-
tiva da primeira estação de rádio – a Rádio Educadora de Natal 
-, que dirigiu até 1944, além de um dedicado trabalho frente à 
Sociedade de Cultura Musical. Pela manhã foi celebrada missa 
em ação de graças na catedral e, à noite, a Sociedade de Cultura 
Musical lhe ofereceu, durante a recepção em sua residência, a 60a 
audição dos alunos do Curso Waldemar de Almeida.374

Cônsul Carlos Lamas.

374 Não foi publicado o programa apresentado. Maiores detalhes sobre Carlos 
Lamas em GALVÃO, Claudio. Música e músicos do RN, em preparo.
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A Universidade Popular, criada por Luís da Câmara 
Cascudo, era uma instituição muito peculiar. Não possuía pré-
dios, cursos, alunos e professores. Figuras destacadas da inte-
lectualidade local apresentavam, periodicamente, conferências 
abertas ao público sob temas os mais variados. A “aula” do dia 7 
de outubro esteve a cargo de Waldemar de Almeida; o musicista 
falou sobre o tema “Canto Coral”, no Salão Alberto Maranhão do 
Teatro Carlos Gomes. Como ilustração utilizou um orfeão formado 
por professoras que participavam do Curso de Aperfeiçoamento, 
que era ministrado pelo Departamento de Educação. Auditório 
lotado, falou sobre a história e o valor educativo do orfeão; foi 
cantado o “Hino Nacional” e o “Canto da Raça” de sua auto-
ria. Convidado por Cascudo, Waldemar participou do Conselho 
Diretor da Universidade Popular. 

Depois de seu concerto de 31 de julho, momento em que 
abriu as atividades da Sociedade de Cultura Musical, foi a vez da 
primeira atuação de Wanda Grandi fora de Natal. Convidada pela 
Sociedade Pró-Arte de Fortaleza, apresentou-se no Teatro José de 
Alencar a 14 de outubro. Apresentou-se, ainda, no dia 15, no pro-
grama “Sala de Concertos” da Ceará Rádio Club.375 Era mais uma 
aluna do curso Waldemar de Almeida que obtinha destaque fora 
dos limites do Estado.

A 19 de outubro publicou em A República a crônica 
“Claude Debussy e o folclore do Rio Grande do Norte”, em que 
relata curiosa versão sobre o “Clair de lume”, do compositor fran-
cês, relacionando a gênese da obra com um fato presumidamente 
acontecido em uma tribo indígena do seu Estado.

A 25 de outubro realizou-se o 4o concerto da Sociedade 
de Cultura Musical, a cargo da pianista Maria Nazareth Leitão de 
Almeida. Aluna do Curso Waldemar de Almeida, apresentou seu 
recital no Teatro Carlos Gomes tocando:

375 WANDA Lamas GRANDI é filha de Amadeu (Cônsul da Itália) e Emilia 
Lamas Grandi, sobrinha de Carlos Lamas.
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1ª parte
L. Beethoven, “Sonata” em dó sustenido menor
2ª parte
F. Chopin, “Valsa” n. 13, “Valsa” n. 5, “Noturno”, “Improviso”, 
“Polonaise” e “Scherzo”
3ª parte
Maria Nazareth Leitão de Almeida, “Romance”
C. Debussy, “Clair de lune”
F. Mendelssohn, “A fiandeira”
M. de Falla, “Dança ritual do fogo”
I. Albeniz, “Sevilha”
Waldemar de Almeida, “Dansa de índios”

A Sociedade de Cultura Musical iniciou a apresentação, 
no dia 1o de novembro, de uma série de programas musicais 
transmitidos todas as semanas pela Rádio Poti, às 20h das segun-
das-feiras. Com o título “Ilustração Musical”, teve em sua aber-
tura a participação do jovem pianista Moisés Roiz. Waldemar de 
Almeida encarregou-se da parte ilustrativa. Na semana seguinte 
foi a vez de Wanda Grandi.

A 18 de novembro a Sociedade de Cultura Musical era 
reconhecida de utilidade pública pela Lei n. 57. 

Mais uma vez, alunos e ex-alunos do Instituto de Música 
e “Curso Waldemar de Almeida” tomam parte efetiva em even-
tos musicais. O Departamento de Educação promoveu diversos 
eventos em homenagem ao dia de Santa Cecília, transcorrido 
a 22. Antes foram realizadas diversas retretas pelas bandas de 
música da Base Aérea, Polícia Militar, 16o Batalhão de Infantaria, 
Escoteiros do Alecrim e Banda Infantil daquele Departamento. 
No dia 24 circulou o nº 19 da revista Som. À noite, no Teatro 
Carlos Gomes, numa promoção do Departamento de Educação, 
foi apresentado um recital em benefício dos alunos pobres das 
escolas primárias de Natal. A festa teve a participação de Amaro 
Siqueira, Maísa Cavalcanti Moura, Carlos Tavares, e Yara Bezerra 
de Melo. Em duo tocaram Nany (violoncelo) e Yara Bezerra de 
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Melo (piano). Motivo de registro especial foi a primeira apresen-
tação, na segunda parte, o Trio Alberto Nepomuceno, composto 
por Carlos Tavares, Nany e Yara, executando o “Trio em si bemol 
maior” de Beethoven. Era o primeiro trio de cordas a se formar na 
cidade; pena que tenha tido vida tão curta.

Prosseguindo a sua trajetória artística, a pianista Maria 
Nazareth Leitão de Almeida tocou em dezembro, no Recife, no 
Teatro Santa Isabel e na Rádio Clube de Pernambuco. 



1949

A primeira apresentação musical do ano de 1949 esteve a 
cargo do violoncelista Mário Tavares, um dos ex-alunos 

de Thomaz Babini no Instituto de Música que saíra do Estado em 
busca de mais largos horizontes. Estudou no Instituto de Música 
a partir de 1939, tomou parte na orquestra e no “Quinteto Alberto 
Maranhão”, ambos da Rádio Educadora de Natal. Transferindo-se 
para o Recife, integrou a orquestra sinfônica daquela cidade. Em 
1947, entrava para a Escola de Música da Universidade do Brasil, 
no Rio de Janeiro e tocava na Orquestra Sinfônica Brasileira. 
Seu primeiro e único concerto em Natal, acompanhado por 
Lygia Bezerra de Melo, realizou-se no Teatro Carlos Gomes, a 2 
de janeiro. No Rio de Janeiro e em países do exterior haveria de 
seguir vitoriosa carreira como solista, regente e compositor.376 
Sua apresentação abria a temporada de recitais da Sociedade de 
Cultura Musical. 

O trio de crianças que vinha despertando a atenção da 
cidade – eram filhos de Waldemar de Almeida – passou a ser 
denominado “Trio Cussy de Almeida”377. Era composto por Cussy 
(violino), Waldemar de Almeida Júnior (violoncelo) – o menor 
violoncelista do Brasil 378 e Hylza (piano). Excursionou a Mossoró 
tocando no Cine Pax a 19 de janeiro, em homenagem às crianças 
mossoroenses.

376 MÁRIO Palma TAVARES (Natal, 18/04/1928 – Rio de Janeiro, 5/02/2003).

377 Homenagem ao pai de Waldemar de Almeida. O pequeno violinista se cha-
mava Cussy de Almeida Neto.

378 A República, Natal, 19 de janeiro de 1949.
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Trio Cussy de Almeida. Hylda, Cussy (Neto) e Waldemar Junior.

No Instituto de Música crescia o novo conjunto de câmera, 
o “Trio Alberto Nepomuceno”, composto por Carlos Tavares (vio-
lino), Nany Bezerra (violoncelo) e Yara Bezerra (piano). Uma 
excursão a Fortaleza – terra do seu patrono – tocando no Teatro 
José de Alencar, a 28, no intercâmbio entre a Sociedade de Cultura 
Musical e a Pró-Arte daquela cidade era o segundo passo em sua 
vida artística.

O programa “Ilustração Musical”, promovido pela 
Sociedade de Cultura Musical sob a direção de Waldemar de 
Almeida, continuava a ser apresentado na Rádio Poti. Dele parti-
ciparam jovens pianistas, como Wanda Grandi, Maísa Cavalcanti 
Moura, Iracema de Oliveira, Nilo Ramalho, Marilda Barbosa, 
Moisés Roiz, Aglae Garcia, Onfália Tinoco, Nara de Oliveira, 
Benigna Meireles e o Trio Cussy de Almeida. A 24 de janeiro 
apresentou-se Isa Barbalho Filgueira e, a 31, foi a vez de Wanda 
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Grandi e Josefina Aguiar, pianista-mirim pernambucana, em reci-
tal de solos e a dois pianos. 

Com a excursão do Trio Alberto Nepomuceno a Fortaleza, 
registram-se dois eventos importantes no início de fevereiro. 
Voltando Carlos Tavares e Yara Bezerra de Melo para Natal, 
ficou Nany Bezerra de Melo que, a convite da Ceará Rádio Club, 
apresentou uma audição naquela emissora, a 3 de fevereiro. Em 
seguida apresentou, no dia 8, um recital no Teatro José de Alencar. 
Acompanhou-a Gerardo Parente ao piano. 

A 8 chegava a Natal o casal de musicistas Maestro José 
Siqueira e sua esposa, cantora Alice Ribeiro. Por iniciativa própria 
e sem patrocínio oficial, José Siqueira,379 catedrático da Escola 
de Música da Universidade do Brasil, realizava uma viagem de 
um mês, do Espírito Santo ao Rio Grande do Norte, pesquisando 
a música da região. Nascido na Paraíba, liderava o movimento 
musical do Rio de Janeiro, havendo fundado, em 1940, a Orquestra 
Sinfônica Brasileira, a Sociedade Artística Internacional (1946) e 
a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro (1949). A Sociedade de 
Cultura Musical promoveu, no dia 10, no Teatro Carlos Gomes, 
uma homenagem ao visitante, com a 77ª apresentação dos alu-
nos do Curso Waldemar de Almeida. Falando aos presentes, José 
Siqueira relembrou detalhes de sua vida artística e o concerto 
de Waldemar de Almeida que assistira, tempos atrás, no Teatro 
Santa Roza, de João Pessoa. 

O grande acontecimento musical do mês de março foi o 
recital de Italo Babini. Aos vinte anos, o violoncelista conterrâ-
neo tocava na Orquestra Sinfônica do Recife e na Rádio Clube 
de Pernambuco. Seu recital foi apresentado no dia 24, no Teatro 
Carlos Gomes, acompanhado ao piano por Lygia Bezerra de 
Melo. A 28 tocou no programa “Ilustrações Musicais” da Rádio 
Poti, com a mesma acompanhadora. De Natal, Italo se dirigiu a 

379 JOSÉ de Lima SIQUEIRA (Conceição do Piancó, Paraíba, 24/06/1907 – Rio 
de Janeiro, 22/04/1985).
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Fortaleza para outro recital. Era a sua despedida do Brasil. Havia 
ganhado uma bolsa de estudos para a Europa; de lá passaria a 
estudar nos Estados Unidos e ali se fixou, ocupando importantes 
postos em grandes orquestras e realizando trabalhos no ensino do 
seu instrumento. 

A 26 de abril Waldemar de Almeida apresentou a 78ª audi-
ção de seu curso, realizada no Colégio da Imaculada Conceição, 
participando das festividades em homenagem à Bem-aventurada 
Paula Frassinetti. 

1949 foi um ano muito especial para os pianistas de todo 
o mundo, pois marcou o centenário do falecimento de Frédéric 
Chopin, a transcorrer no dia 17 de outubro. No Rio de Janeiro foi 
instituído um concurso nacional com o objetivo de selecionar o 
pianista que deveria representar o Brasil no concurso internacio-
nal a se realizar na Polônia. Inscrito para a seleção, Oriano de 
Almeida chegara a Natal desde fevereiro e se recolhera em casa 
de seus tios Bibi e Garibaldi Romano; longe dos compromissos do 
Rio de Janeiro preparava-se para enfrentar a difícil prova. A 24 de 
fevereiro apresentou um recital; em março, tocou no Ceará e no 
Maranhão e em maio estava se apresentando à seleção. 

 Natal viveu momentos de expectativa e seus admirado-
res esperavam ansiosamente pelas notícias das provas finais, 
que foram realizadas na noite do domingo, 8 de maio, no Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro, saindo o resultado na madrugada 
de 9: o primeiro lugar era de Oriano! A grande notícia se espa-
lhou rapidamente. É de se imaginar a felicidade de Waldemar de 
Almeida, seu professor, seus familiares e demais admiradores. A 
próxima etapa seria Varsóvia, em setembro.

 Para comemorar o aniversário do professor Severino 
Bezerra de Melo, diretor do Departamento de Educação, o 
Instituto de Música prestou-lhe homenagem no dia 20, com um 
recital no Salão Nobre do Teatro Carlos Gomes, do qual participa-
ram Estefânia Zieny Leandro, Maria Lúcia Bezerra, Leimar Leiros 
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Martins, Laís de Barros, Amélia Pinheiro, Iracema de Oliveira, 
Marilda Barbosa, Walderez de Oliveira, Nara de Oliveira, Wanda 
Lamas Grandi e Moisés Roiz.

 Mais uma turma de alunos do Instituto de Música rece-
beu seus diplomas, no domingo, dia 26 de junho, no Aero Clube. 
Os concluintes do curso de Teoria e Solfejo foram Valderez 
Vasconcelos de Oliveira, Wanda Pignataro, Dalva Stela Nogueira 
Freire (oradora), Isa Barbalho Filgueira e Napoleão Duarte Santos. 
Muitas foram as autoridades presentes e o homenageado da turma 
foi o professor José Monteiro Galvão, tendo como paraninfo o 
professor Severino Bezerra de Melo. Após a solenidade formal 
teve início a 80a audição380 do curso Waldemar de Almeida, par-
ticipando as alunas:

Laís Mendonça: F. Chopin, quatro “Prelúdios” 
Rianete Mesquita: F. Chopin, “Valsa do adeus”
Wanda Pignataro: F. Chopin, “Noturno” em dó sustenido menor
Magnólia Monteiro: F. Chopin, “Polonaise militar”
Yeda Moura: C. Debussy, “Clair de lune”
Maísa Moura: S. Rachmaninoff, “Prelúdio” em dó sustenido 
menor, Ivanoska Fernandes: M. de Falla, “Dança ritual o fogo”
Isa Filgueira: W. Mozart, “Sonata” n. 11, em lá maior
Nara e Valderez de Oliveira (irmãs): L. Beethoven, 1o movimento 
do concerto em dó menor para piano
Wanda Grandi e Nara de Oliveira: E. Grieg, 1o movimento do 
concerto em lá menor

O pianista Paulino Chaves teve uma história semelhante à 
de Oriano de Almeida: nascendo em Natal, viveu sempre no Pará 
e depois, no Rio de Janeiro. Oriano nasceu em Belém e teve sua 
vida artística iniciada em Natal. Havendo Paulino Chaves fale-
cido a 31 de julho do ano anterior, teve a Sociedade de Cultura 
Musical a iniciativa de homenagear o reconhecido músico, 

380 Sem informação sobre a 79ª audição.
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professor da Escola Nacional de Música.381 A homenagem cons-
tou da fixação, no dia 26 de junho, de uma placa na fachada da 
casa onde nasceu, à Rua Santo Antônio n° 665. A solenidade teve 
grande número de presentes, autoridades e sócios da Sociedade 
de Cultura Musical; o escritor Luís da Câmara Cascudo evocou a 
vida e a obra de Paulino Chaves.382 

Numa promoção da Sociedade de Cultura Musical apre-
sentou-se a 27, no Teatro Carlos Gomes, o Quarteto Italiano. 

A 29 de junho circulava o nº 20 da revista Som, sua última 
edição, encerrando a vida de uma feliz iniciativa de Waldemar 
de Almeida com o apoio de abnegados, como Luís da Câmara 
Cascudo e Gumercindo Saraiva. Sucumbia Som certamente sob 
o impacto da falta de apoio oficial e das dificuldades materiais.

Depois de seu reconhecimento pelos serviços que vinha 
prestando à música no Estado, chegou a vez de Waldemar de 
Almeida ser homenageado pelos trabalhos literários que vinha 
publicando em forma de livros e crônicas publicadas nos diver-
sos jornais da cidade. Assim, após haver sido eleito para uma 
cadeira da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, tomou 
posse solenemente a 13 de julho. O dia escolhido coincidia com a 
data de falecimento de Carlos Gomes, e o patrono de cadeira – de 
nº 20 – é o aeronauta Augusto Severo.383 A solenidade se realizou 
no Salão Nobre do Instituto Histórico e Geográfico. Waldemar de 
Almeida foi saudado pelo ex-Governador Juvenal Lamartine.384 

381 A Academia Nacional de Música, com sede no Rio de Janeiro e fundada a 
23 de fevereiro de 1967 atribuiu, à sua cadeira nº 37, o nome de Paulino Chaves.

382 A casa onde nasceu Paulino Chaves, um belo casarão antigo, de muitas ja-
nelas, foi demolido para dar lugar a um inexpressivo edifício onde se instalou o 
Natal Center Hotel. A placa... Havia, também, na galeria do Teatro Carlos Gomes, 
um retrato do musicista, também extraviado.

383 A atual sede da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras seria inaugurada 
em 1970.

384 O Discurso de posse na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras foi publi-
cado no Recife, em 1965. 
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A 14, a pianista Benigna Galvão da Cunha Meireles, aluna 
de Waldemar de Almeida, apresentou seu recital no Teatro Carlos 
Gomes. 

A 28 de maio chegava Oriano a Natal, para receber o calor 
das homenagens de seus familiares e admiradores. Como esta-
ria a emoção de seu professor?... Em seguida rumou para o Pará, 
onde residiam sua mãe e irmãos, apresentando vários recitais. 
Voltando a Natal, foi a vez das homenagens da cidade. No dia 16 
de junho, sessão solene da Sociedade de Cultura Musical, com 
formalidades e discursos. No dia seguinte, reunião informal na 
residência da pianista Wanda Mussi: tocaram muitos amigos e 
até Waldemar de Almeida, que há bastante tempo se dedicava 
apenas ao ensino, prestou sua homenagem ao piano. Mais uma 
homenagem no Aero Clube, com direito a discurso de Luís da 
Câmara Cascudo.

Oriano despediu-se de Natal com um recital – o 8o da 
Sociedade de Cultura Musical – no Teatro Carlos Gomes, reali-
zado no dia 27. Pela primeira vez um seu recital erudito em Natal 
foi transmitido ao vivo pela Rádio Poti. Seguiu para Salvador no 
dia seguinte.

Exercendo funções culturais na Secretaria de Educação e 
Saúde do Estado da Bahia, o pianista Oswaldo de Souza iniciou, 
a 2 de agosto, pesquisa que durou três meses, na região do médio 
Rio São Francisco. Recolheu valiosos exemplares do folclore 
local e entregou os textos e cópias das partituras ao governo da 
Bahia, que nunca os publicou. Seriam publicadas muito tempo 
depois.385

A 5 de agosto tocou no Teatro Carlos Gomes o pianista Eric 
Landerer, o 9º Concerto da Sociedade de Cultura Musical.

Estreitavam-se cada vez mais os laços de Waldemar 
de Almeida com a cidade do Recife; naquela cidade recebeu 

385 SOUZA, Oswaldo de. Música folclórica do médio Rio São Francisco. 
1979-1980.



378

homenagem, a 24 – seu aniversário –, na residência do casal Dr. 
Armando-Palmira Tavares. Entre outros eventos, destacou-se a 
parte artística, quando tocaram um quarteto de cordas amador 
e a pianista infantil Josefina Aguiar. Ao violino, apresentaram-
-se o dono da casa e Cussy de Almeida. O próprio Waldemar de
Almeida, que só raramente mostrava suas habilidades de solista,
também se fez ouvir. A 28, o jovem violinista Cussy de Almeida
apresentava uma audição no Recife, tocando na Rádio Club de
Pernambuco, acompanhado pela pianista Josefina Aguiar.

A 81a audição do “Curso Waldemar de Almeida” foi rea-
lizada no dia 24 de setembro, no Teatro Carlos Gomes, com par-
ticipação de alunos do Instituto de Música. Tocaram os alunos 
de piano Cerise Correia de Melo, Lenira Pinto Pereira, Laís de 
Barros, Marluze de Almeida Romano, Nilse Silveira Dias, Niely 
Leal, Mércia Varela, Leimar Martins, Wilma Grossman Fernandes, 
Leda de Souza Cortês, Gleide Nogueira Gurjão, Maria Lúcia 
Maia, Selma Dantas, Maria José de Figueiredo, Zieny Estefânia 
Leandro, Maria Lúcia Bezerra, Amélia Ramires Pinheiro e Clovis 
de Almeida Sobrinho.386 Ao violino apresentou-se João Ramires 
Pinheiro (aluno do professor José Galvão) e Carlos Ramires 
Pinheiro (violoncelo, aluno da professora Nany Bezerra de Melo). 
A quatro mãos tocaram Amélia Pinheiro-Clovis de Almeida e 
Gleide Gurjão-Maria Lúcia Bezerra. Em trio, tocaram os irmãos 
Amélia, João e Carlos Ramires Pinheiro.

Continuando em seus recitais fora do Estado, a pianista 
Wanda Grandi apresentou-se no dia 25, no Teatro Santa Isabel, do 
Recife. Acompanhada pela Orquestra Sinfônica do Recife, regida 
pelo Maestro Vicente Fitipaldi, a pianista conterrânea executou 
o “Concerto” em lá menor, de Grieg. Comissão da Sociedade
de Cultura Musical deslocou-se até aquela cidade, fazendo-se

386 É a primeira apresentação de Clovis de Almeida Sobrinho, que deixaria a 
música para se dedicar à medicina. O Diário de Natal e A República não publi-
caram o programa.
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presente ao evento. Registrou-se a presença do professor Thomaz 
Babini, já residente no Recife, na ocasião.

Em 28 de setembro, cantou no Teatro Carlos Gomes o 
soprano Julia Caparrós, em promoção da Sociedade de Cultura 
Musical. 

O fato musical mais importante do mês de setembro foi, 
sem dúvida, a participação de Oriano de Almeida como represen-
tante do Brasil no IV Concurso Internacional de Piano Frédéric 
Chopin, que deveria se realizar em Varsóvia, na Polônia. Depois 
de apresentar um concerto de despedidas no Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro a 1o de setembro, o jovem pianista viajou para a 
Europa para, aos 27 anos e juntamente com uma colega brasileira, 
participar do certame internacional da mais alta importância em 
sua área. As provas do Concurso Internacional Chopin se inicia-
ram a 15 de setembro e somente terminaram a 15 de outubro. 
Tomaram parte sessenta e cinco candidatos originários de treze 
nações. A vice-presidente do júri composto de vinte e três mem-
bros era a pianista Magdalena Tagliaferro, que participou daquele 
júri por diversas vezes desde o ano de 1937. Oriano tocou em 
Varsóvia o mesmo programa do recital do Teatro Municipal, inclu-
sive o “Concerto” em fá menor, com orquestra. O resultado deu os 
treze primeiros prêmios apenas a candidatos da raça eslava, seis 
poloneses e sete russos, todos originários de países da região inte-
grada por países componentes da então União Soviética. Entre 
os finalistas apenas três representaram as Américas: os brasilei-
ros Oriano de Almeida, Carmem Vitis Adnet e o mexicano Carlos 
Rivero. Nenhum país europeu classificou candidatos, além dos 
países comunistas Polônia e Rússia. 
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Waldemar e Oriano de Almeida.

 Um “Concurso Chopin” também se realizou no Ceará pro-
movido pelos Diários e Rádio Associados através da Ceará Rádio 
Clube, com o apoio da Sociedade de Cultura Artística e Sociedade 
Pró-Arte, encerrando-se a 7 de outubro. Convidado pelos organi-
zadores do evento, participou da banca examinadora o pianista 
Waldemar de Almeida. 
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Convidado pela Rádio Poti, o professor que há tanto tempo 
vinha dando o melhor de seus esforços em benefício da música 
local passou a apresentar as “Audições do Curso Waldemar de 
Almeida” ao microfone daquela emissora. Levado ao ar às segun-
das-feiras às 19h trazia sempre um aluno em um recital do piano. 
O programa foi iniciado no dia 17 de outubro, dia do falecimento 
de Chopin, tendo palavras alusivas à data pelo professor Severino 
Bezerra de Melo. Aquele primeiro programa (82ª audição) esteve 
a cargo da estudante Amélia Ramires Pinheiro387. No dia 24, o 
aluno Moisés Roiz executou: L. Beethoven, “Sonata ao luar”, 1º 
movimento; F. Chopin, “Estudo” n. 1; F. Liszt, “Prelúdio” em 
do maior; C. Debussy, “Clair de lune”; I. Albeniz, “Sevilha” (83ª 
audição). 

No mês do centenário de falecimento de Chopin (17 de 
outubro), a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras promo-
veu um “Festival Chopin”, realizado no dia 28, no Teatro Carlos 
Gomes. O evento teve a presença do teatrólogo Waldemar de 
Oliveira, da Academia Pernambucana de Letras, que apresentou 
uma conferência sobre a vida e a obra de Chopin, sendo saudado 
por Waldemar de Almeida. Em seguida, ouviu-se a 84a audição 
do “Curso Waldemar de Almeida”, apresentando-se Iracema de 
Oliveira (“Mazurca”), Magnólia Monteiro (“Noturno”), Nara de 
Oliveira (“Valsa Brilhante”), Maria Nazareth Leitão de Almeida 
(“Improviso”) e Moisés Roiz (“Polonaise”). No saguão, tocou a 
Banda de Música da Polícia Militar. No mesmo dia, a Rádio Poti 
transmitiu programas com músicas de Chopin e uma palestra 
com o Dr. Américo de Oliveira Costa.

Na noite do dia seguinte, a comitiva pernambucana foi 
homenageada com uma recepção na “boite” do América Futebol 
Clube. 

Waldemar de Oliveira, que era, também, diretor do Teatro 
Santa Isabel, do Recife, ficou hospedado, com a esposa e dois 

387 Os jornais não publicaram o programa de Amélia Ramires Pinheiro.
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filhos, na residência de Waldemar de Almeida. Com eles vie-
ram, também, os componentes do numeroso elenco do Teatro de 
Amadores do Recife, que encenaram três peças teatrais no Teatro 
Carlos Gomes. Era a primeira vez que a Sociedade de Cultura 
Musical promovia encenações teatrais.

Este momento do presente relato é decerto oportuno para 
se fazer uma previsão dos fatos que eclodiriam no ano seguinte. 
Não havia por que não sentir a influência de seu velho amigo, o 
pernambucano Waldemar de Oliveira, acenando-lhe com melho-
res dias e maiores horizontes de realização profissional no Recife, 
cidade maior e ambiente mais evoluído no campo musical. Um 
futuro descontentamento seria decisivo para novas decisões.

O mês se encerrou com o programa Audições do “Curso 
Waldemar de Almeida” (85ª), apresentado no dia 31, sob a res-
ponsabilidade de Wanda Pignataro. Seu programa constou de: F. 
Chopin, “Noturno”; Waldemar de Almeida, “Acalanto e modi-
nha”; F. Mignone, “Valsa elegante”. Na mesma ocasião, ouviu-se 
o Orfeão dos Professores do Curso de Aperfeiçoamento que, no 
momento, estava sendo mantido pelo Departamento de Educação, 
tendo a regência da professora Alzira Jales. 

Um telegrama do diretor da Escola Nacional de Música 
comunicou a Waldemar de Almeida que suas composições esti-
veram expostas na Exposição de Músicas Brasileiras, em Paris.

 Em continuação às “Audições do Curso Waldemar de 
Almeida”, a 6 de novembro (86ª), foi a vez de Mércia Varela, 
que tocou: F. Chopin, “Prelúdio” n. 4, 8, 7 e 20; Waldemar de 
Almeida, “Minueto”; L. Beethoven, “Sonatina” em sol maior. O 
programa seguinte (87ª), – dia 14 – esteve a cargo de Ivanosca 
Fernandes: F. Mignone: “Valsa de esquina” n. 2 e “Valsa” n. 13, 14 
e 7; F. Chopin, “Polonaise” em lá maior; M. de Falla, “Dança ritual 
do fogo”. Em seguida (88ª, dia 21) Wilma Grossman Fernandes 
apresentou: Waldemar de Almeida, “Acalanto da Bela Infanta”; 
Goussec, “Gavota”; F. Chopin, “Mazurca” opus 68 n. 2 e opus 7 
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n.1. No mesmo programa apresentou-se Orfeão dos Professores
Públicos do Estado. No dia 27 (89ª), foi a vez de Magnólia
Monteiro: Henrique Oswald, “Barcarola”; C. Sindig, “Gorgeio da
primavera”; F. Chopin, ‘Noturno” opus 32 n. 1 e opus 15 n. 2;
Waldemar de Almeida, “Acalanto e modinha”; F. Mendelssohn,
“Rondo caprichoso”.

Uma grande notícia no ano que terminava: a fundação da 
Sociedade Musical Santa Cecília. A iniciativa partiu de uma idéia 
surgida numa conversa entre os músicos militares reformados, 
capitão José Ferreira Marinho e tenente Enéas Araújo. Há muito 
que não se organizava uma orquestra na cidade onde havia músi-
cos civis e militares em quantidade para o intento. A reunião de 
fundação se realizou na sede dos Escoteiros do Alecrim, no dia 22 
de novembro, dia de Santa Cecília. 

Prosseguiam com êxito, na Rádio Poti, as apresentações 
dos alunos do “Curso Waldemar de Almeida”, realizadas às 19h 
das segundas-feiras. No dia 5 de dezembro (90ª), tocou a aluna 
Maria Lúcia Maia: F. Chopin, “Prelúdio” n. 7 e 20; “Mazurca”; 
“Valsa” n. 9 3 n. 4; L. Beethoven, “Para Elisa”; F. Schubert, 
“Marcha militar”. Em continuidade (91ª), foi a vez de Estefânia 
Zieny Leandro, com sete anos incompletos (dia 12): H. Gael, “A 
voz do coração”; F. Schubert, “Sinfonia inacabada” (sic388); T. 
Oesten, “Do I dream”; W. Smallwood, “The harebell”; O. Fischer, 
“Nyside rose”; Streaborg, “Oração da manhã”; L. Beethoven, 
“Valsa”; F. Schubert, “Momento musical”. Sérgio Tavares foi o 
aluno seguinte, apresentando-se no dia 19 (92ª): R. Schumann, 
“Primeira dor”; R. Schumann, “São Nicolau”; M. Clementti, 
“Sonatina”; L. Beethoven, “Para Elisa”; F. Chopin, “Mazurca” 
opus 68 n. 2; F. Chopin, “Valsa do adeus”. No dia 26 (93ª) tocou 
Eulália Zandra Cavalcanti: F. Chopin, dois “Prelúdios” e duas 

388 A indicação do erro se dá porque uma sinfonia não pode ser tocada por piano 
apenas.
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“Valsas”; L. Beethoven, “Para Elisa”; J. Massenet. “Aragonaise”; 
E. Granados, “Dança espanhola”.

Dando sequência à sua já auspiciosa carreira de concer-
tista, a pianista Wanda Grandi apresentou um recital no dia 1o de 
dezembro, na cidade de Mossoró. Em seguida, tocou no Teatro 
Artur Azevedo de São Luís, no dia 15. No seu programa, compo-
sições do professor Waldemar de Almeida, entre elas o “Noturno” 
e a “Dança de Índios”. Como extra, tocou “Realejo”. 

A 27 instalou-se a Comissão Censitária Regional, destinada 
a supervisionar o recenseamento a se realizar no ano seguinte. A 
solenidade teve lugar no Cine Rio Grande e, na oportunidade, 
ouviu-se mais uma audição do Curso Waldemar de Almeida 
– a 94a –, com a participação de Zélia Fernandes, Valderez de
Oliveira, Marilda Barbosa, Miriam Guerreiro, Onfália Tinoco,
Maísa Cavalcanti Moura, Isa Barbalho Filgueira, Moisés Roiz e
Nara de Oliveira.
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Continuavam as “Audições do Curso Waldemar de 
Almeida”, na Rádio Poti. No dia 1o de janeiro tocou a 

aluna Miriam Guerreiro (95ª audição): F. Chopin, “Mazurca”, 
“Prelúdio” e “Noturno”; E. Granados, “Dança espanhola”; C. 
Debussy, “Clair de lune”; Waldemar de Almeida, “Acalanto e 
modinha”; S. Rachmaninoff, “Prelúdio” n. 7. A 9 realizou-se a 
96ª audição, apresentando-se Maria José Figueiredo (com nove 
anos). Seu programa constou de: S. Callia, “Serenata branca”; J. L. 
Streabbog, “Carnaval de Veneza”; Ester Baby, “Oração da manhã”; 
P. Tchaikovsky, “Italian song”; L. Beethoven, “Romance”; G.
Lange, “Heather rose”; O. Fisher, “O caminho da rosa” e J. Brahms, 
“Dança húngara”. Ao encerrar o programa, o locutor informou:

A convite de diversos elementos da sociedade pernambucana, 
viajou até Recife o diretor de “Curso Waldemar de Almeida”, 
afim de ali dar um curso intensivo de piano.

Por esse motivo, somente no próximo mês de março serão rea-
bertas as matrículas do seu curso em Natal.

Não obstante uma ausência pequena, por nosso intermédio 
Waldemar de Almeida despede-se de todas as suas alunas, espe-
rando revê-las em março próximo. 

Lenira Pinto Pereira (97ª) (com 11 anos) teve sua audição no dia 
23, tocando: O. Fischer, “Caminho da rosa”; R. Kleinmichel, “Dança 
húngara”; J. L. Streabbog, “Canção da manhã”; Gossec, “Gavota”; M. 
Clementti, “Sonatina”n. 2 e n. 4; L. Beethoven, “Romance”. 
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Já havia algum tempo que circulavam notícias de que 
Waldemar de Almeida estaria inclinado a se transferir para o 
Recife. Seu amigo Waldemar de Oliveira, muito conceituado nos 
meios intelectuais daquela cidade, há muito que lhe mostrava as 
vantagens que poderia obter com a troca. A decisão é bem pos-
sível que tenha sido tomada durante a presença de Waldemar de 
Oliveira em Natal, quando da solenidade em homenagem ao cen-
tenário de Chopin, realizada a 28 de outubro de 1949. Waldemar 
de Oliveira esteve em Natal e apresentou conferência sobre o 
músico polonês, sendo saudado, na ocasião, por Waldemar de 
Almeida. Na oportunidade, a Sociedade de Cultura Musical tra-
zia a Natal e promovia uma temporada do Teatro de Amadores 
de Pernambuco, dirigido pelo amigo pernambucano, conforme já 
visto em capítulo anterior. 

No começo do ano, a má notícia que os meios musicais 
da cidade comentavam e temiam – a transferência de Waldemar 
de Almeida para o Recife – parecia na iminência de se tornar 
uma desagradável realidade. É o cronista Danilo quem comenta 
o clima vivido naquele decisivo mês de fevereiro. Seu escrito
começa com uma descrição suscinta e objetiva das atividades do
musicista desde o seu retorno a Natal, enfatizando o produto de
seu curso e sua direção frente ao Instituto de Música.

Formou uma belíssima plêiade de pianistas, alguns já hoje notá-
veis, que lhe tem honrado o nome e reafirmado as qualidades de 
educador. Fez um ambiente de cultura musical invejável, des-
pertando talentos, orientando vocações, incutindo confiança, 
divulgando, escrevendo, compondo, estimulando. Era o mestre 
consciente, que conseguia elevar e dignificar a nossa evolução 
social. 

Então, talvez sem o perceber, revela um ponto vital para 
a compreensão do momento: Waldemar de Oliveira, infatigável 
batalhador da cultura do povo pernambucano, é um desses entu-
siastas. Até que um dia, no fim do ano que acabou de passar, 



387

escreveu-lhe numa carta íntima: “Waldemar, espero-o aqui como 
quem espera uma noiva.” E Waldemar foi até Recife dar um curso 
rápido de piano durante as férias do seu Instituto. O contato obje-
tivo, direto com o ambiente musical maior, as possibilidades de 
ampliação de suas atividades, foram inevitáveis e irresistíveis 
durante aquela estadia no Recife. 

Mas o certo é que Natal está na iminência de perder o seu grande 
mestre, a notável figura de sua vida artística, porque ele está 
inclinado a aceitar os oferecimentos de lá. 

E se assim acontecer será porque não foi devidamente com-
preendido na sua terra e a sua obra inestimável não logrou a 
compreensão merecida. Será que vamos receber o castigo desse 
modo lastimável de nos tratarmos mal? 389

Alguns pontos devem ser considerados neste momento: 
o suporte financeiro do Instituto de Música era a renda do
pagamento dos alunos e, principalmente, a subvenção que era
lhe concedida pelo Governo do Estado, comforme já foi muitas
vezes mencionado neste livro. Uma subvenção concedida pela
Prefeitura foi registrada em 1948 por Som nº 15 e louvada pela
revista: [...] o gesto inteligente e verdadeiramente denuncia-
dor da alta compreensão administrativa do Dr. Sylvio Pedroza,
aumentando a subvenção que a Prefeitura de Natal, na admi-
nistração do Dr. José Varela consignou ao Instituto de Música do
Rio Grande do Norte. Por este texto conclui-se que a ajuda do
município foi atribuída pelo Prefeito José Varela (gestão de 1943
a 1945) e aumentada pelo Prefeito Sylvio Pedroza (gestão de 1946
a 1951).

O depoimento ao Diário de Natal prestado pelo violinista 
Cussy de Almeida390 relata, em tom maguado e até agressivo, que 

389 Danilo. “Waldemar de Almeida ficará no Recife?” Diário de Natal, 2 de fe-
vereiro de 1950.

390 Depoimento. Diário de Natal, 20 de janeiro de 2007.
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seu pai leu no Diário Oficial o texto do decreto do prefeito Sylvio 
Pedroza cortando a subvenção de 5 mil cruzeiros anuais dada 
ao Instituto de Música. Acreditando tratar-se de um equívoco, 
Waldemar procurou o prefeito, que lhe prometeu a imediata cor-
reção do problema. O tempo passou e o pretenso engano não foi 
corrigido. Além da falta que aquele recurso iria fazer ao paga-
mento dos professores e outras despesas do Instituto de Música, 
havia a agravante de grande peso: a decepção e o desprestígio que 
sofrera. O mais intrigante do fato é haver tido como responsável 
Sylvio Pedroza, pessoa da mais constante amizade com Waldemar 
de Almeida. Há que lembrar, ainda, que desde o início do “Curso 
Waldemar de Almeida” sua mãe, Branca Pedroza e dois de seus 
filhos, irmãos do prefeito, foram alunos e se apresentaram em 
vários recitais do curso. A quarta audição de alunos, realizada 
a 15 de junho de 1930, foi a ela dedicada. À esposa do amigo – 
Clotilde Predoza – foi igualmente dedicada (1948) a “Tocata a 
Clô”.391 Várias notas elogiosas e afetivas foram dirigidas ao amigo 
na revista Som. É, então, difícil imaginar-se que fato teria ocor-
rido para provocar a atitude do amigo Prefeito.

Há um fato que muito pesou na decisão. O professor era pai 
de cinco filhos, todos eles estudantes de música e se preocupava 
com o futuro musical de cada um. Disse Cussy de Almeida no 
depoimento citado: Mas o seu sonho de transformar os filhos em 
grandes concertistas passava, obrigatoriamente, por um empe-
cilho economicamente difícil de transpor; sair de Natal para 
um centro mais desenvolvido musicalmente. A filha mais velha, 
Hylza, poderia ter o pai como professor. Cussy, aos 14 anos já 
esgotara os recursos do professor José Galvão. Clovis ainda tinha 
muito que estudar com o próprio pai. Waldemar Junior estava sem 
professor de violoncelo, pois Babini já residia no Recife e Nany 
Bezerra se preparava para se transferir para o Rio de Janeiro. Ana 

391 A composição foi publicada por Irmãos Vitale em 1959 com o título modifi-
cado para “Toccata”. Indicaria a ocorrência do rompimento?
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Corintha ainda tinha cinco anos. Se ele quisesse para os filhos 
um futuro de musicistas era aquele o momento de tomar uma 
decisão e transferir-se para um centro maior, sob a ameaça de ver 
perder-se o talento já demonstrado, principalmente por Cussy e 
Junior.392

Waldemar de Almeida partiu no dia 2 março e nem mesmo 
ele poderia avaliar a repercussão daquele gesto. No Recife, o 
curso que haveria de ministrar já tinha cinquenta alunos inscri-
tos. Em Natal, haveriam de participar mais tarde, na 100ª audição 
do “Curso Waldemar de Almeida”, trinta alunas, com certeza as 
mais avançadas. Havia, certamente, outro tanto de alunos menos 
adiantados. Há de supor-se que era um número bem elevado, con-
siderando-se, que o professor deveria ter tempo disponível para 
seus alunos no Instituto de Música e, ainda, para as tarefas de 
direção daquela escola. Assim, a falta de alunos em Natal não foi 
o motivo de sua mudança para o Recife.

A explicação de Cussy de Almeida antes comentada 
parece tornar-se inconsistente ao considerar-se o teor da crônica 
que seu pai publicou no Diário da Noite do Recife, com o título 
de “Um governador de cidade digno de ser imitado”. Esse escrito 
está datado de 6 de abril, um mês e quatro dias após sua chegada 
àquela cidade. Nele se encontram comentários extremamente elo-
giosos sobre a administração do Prefeito Sylvio Piza Pedroza.393 
Teria a discórdia entre o Maestro e o prefeito sido pacificada em 
tão pouco tempo? A interpretação de Cussy, publicada cinquenta 
e sete anos mais tarde, parece haver sofrido modificações com o 
passar do tempo, tornanado-se difícil de ser aceita.

392 Essa preocupação e propósito de Waldemar de Almeida foram também 
confirmados pelos filhos Dr. Clovis de Almeida Sobrinho e pelo violoncelista 
Waldemar de Almeida Junior, em entrevista ao autor concedida no Recife, a 20 
janeiro de 2012.

393 Republicado em PEDROZA, Sylvio Piza. Pensamento e ação – Marcos de 
uma trajetória de governo. Natal: Fundação José Augusto, 1984.
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O Diário de Natal de 3 de março publicou em man-
chete: DEIXA O NOSSO ESTADO O MAESTRO WALDEMAR 
DE ALMEIDA. E detalha: Para a capital pernambucana viajou 
ontem, em avião da Aerovias Brasil, o Maestro Waldemar de 
Almeida, musicista conterrâneo e membro da Academia Norte-
Rio-grandense de Letras. O ilustre viajante, que se fazia acompa-
nhar de esposa e filhos, acaba de abrir na Mauricéia, um curso de 
música, já tendo conseguido nada menos de 50 alunos. 

Última residência de Waldemar de Almeida em Natal: Avenida Deodoro n. 432. 
Foto atual. Na época havia um banco na calçada.

E o Instituto de Música, que esteve sob sua direção desde 
a fundação, como ficaria?

Conforme fora planejado, Waldemar ficaria vindo perio-
dicamente a Natal e continuaria a dar assistência aos alunos que 
ainda lhe restavam. Enfrentava a estrada ainda não pavimentada 
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dirigindo sozinho o seu pequeno Ford Prefect e mantinha seu 
compromisso com os alunos de Natal. Mesmo com sua ausência 
continuaram as “Audições do Curso Waldemar de Almeida” com 
a apresentação de número 98, no dia 6 de fevereiro, recital de 
Isa Barbalho Filgueira, através da Rádio Poti de Natal. Constaram 
do programa: Scarlatti, “Pastoral” e “Capricho”; J. Brahms, 
“Rapsódia” n. 2; F. Chopin, “Balada” em lá bemol maior. Com 
essa audição encerraram-se as apresentações do curso através 
daquela emissora.             

Teriam sido mais difíceis os tempos de adaptação no Recife 
não fosse o apoio de Waldemar Oliveira que o hospedava em sua 
residência à Rua Miguel Couto nº 68, no Derby; ali mesmo rece-
bia seus primeiros alunos. Com o rápido crescimento do número 
de seus estudantes, passou a trabalhar em um estúdio na Rua do 
Aragão nº 77, 1º andar. Indicado pelo Maestro Vicente Fittipaldi, 
foi integrado na equipe de professores da Escola Normal, futuro 
Instituto de Educação de Pernambuco.  

Waldemar iniciou de imediato a tarefa de colocar os filhos 
nas mãos de profissionais capacitados a encaminhá-los na carreira 
musical já inciada. O primeiro a se posicionar foi Cussy, estudante 
de violino que começara sua vida musical em Natal como aluno 
do professor José Galvão, no Instituto de Música, conforme já foi 
comentado. No Recife foi entregue ao violinista Vicente Fittipaldi394 
que, na ocasião, ocupava a regência da Orquestra Sinfônica do 
Recife e o levou, de imediato, a ocupar uma cadeira da mesma 
orquestra, apesar de seus 14 anos e usar calças curtas...

Waldemar de Almeida Junior, por sua vez, passou a estudar 
violoncelo com Thomaz Babini e logo daria largos passos em dire-
ção à profissionalização, conforme será comentado mais adiante.

394 VICENTE Mário Ferrari FITTIPALDI (Uruguaiana, RS, 1900-Recife, 
13/02/1985). Vivendo no Recife desde 1925, fundou em 1930, com Walter Cox 
e Ernani Braga, a Orquestra Sinfônica do Recife, a primeira do Brasil, da qual 
foi seu regente entre 1930 e 1961. Era Doutor Honoris Causa da Universidade 
Federal de Pernambuco.
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Com continuação dos estudos de Cussy e Junior, Waldemar 
se liberava do compromisso que consigo mesmo assumira de lhes 
abrir os caminhos para suas carreiras musicais.

Suas ligações sentimentais com Natal o atormentavam e 
decerto provocavam sentimentos de culpa. Em carta datada de 12 
de novembro de 1951 à sua aluna Maria José Fiqueiredo, lastimava:

[...] Tenho que ir aí fazer as minhas despedidas, mas só de pen-
sar que vou sofrer muito com isto, tenho adiado o mais que 
posso. Enfim, temos que nos curvar ante a vontade de Deus, 
seja feita a vontade d’Ele e não a minha. Custou-me muito 
tomar esta resolução, mas o destino, como já disse anterior-
mente, empurra-me da minha terra, não me quer aí em Natal, 
colaborando com a educação artística da mocidade natalense. 
Enquanto isto se passa aí, o governo de Alagoas disse há poucos 
dias ao Dr. Waldemar de Oliveira, que ia mandar contratar um 
bom professor de piano no Rio de Janeiro, oferecendo-lhe todas 
as vantagens para vir morar em Maceió a fim de iniciar lá o 
movimento de Arte e Cultura. 

Paternalmente, recomendava:

Estude com Maria Nazareth Leitão. Foi minha aluna, é muito 
inteligente e poderá guiá-la na continuação dos seus estudos. 
Prepare-se para quando fizer aqui uma audição mandar pedir 
ao simpático amigo Oswaldo [pai de Maria José] para vir com 
você para tomar parte na mesma, aqui no Teatro Santa Isabel.

Em 13 de fevereiro, a Sociedade de Cultura Musical pro-
moveu, no Teatro Carlos Gomes, o recital da pianista Dea Orcioli.

Em abril, a Sociedade de Cultura Musical adquiria um 
piano de cauda da marca Essenfelder, no valor de 80 mil cruzei-
ros e iniciava os ensaios de sua orquestra. Parecia estar bem das 
finanças, mas cobrava a módica mensalidade de 20 cruzeiros aos 
associados. E já se movimentava para adquirir uma sede...

Ainda em abril, a cidade perdia mais um dos seus musi-
cistas quando Nany Bezerra, em teste realizado no dia 27, era 
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aprovada para uma vaga de violoncelista na Orquestra Sinfônica 
Brasileira, no Rio de Janeiro. Tomava outros rumos o último dos 
alunos de Thomaz Babini que ainda se prendera a Natal. A cidade 
ficaria sem professor de violoncelo durante muito tempo. Era o 
derradeiro capítulo da história memorável da “Escola de violon-
celos de Natal”, que tinha em Thomaz Babini o criador e sus-
tentáculo maior, também emigrado para o Recife, em busca de 
melhores condições de trabalho. 

Violoncelista Nany (Ana) Bezerra de Melo (depois Devos). Natal, 26/07/1925 – 
Rio de Janeiro, 27/04/1995.



394

Em inícios de 1949 apresentaram recitais em Natal os vio-
loncelistas Mário Tavares e Italo Babini, originários da mesma 
escola. Enquanto isso, nos Estados Unidos, outro violoncelista 
norte-rio-grandense já empreendia voos de grande altura. Aldo 
Parisot, aluno do mesmo Thomaz Babini (seu padrasto) no 
Instituto de Música, Já Aldo Parisot, ex-aluno de Thomaz Babini 
no Instituto de Música,  depois de passar pelo Recife e pelo Rio de 
Janeiro, encontrava-se desde 1946 nos Estados Unidos. A 31 de 
março apresentava-se num dos mais famosos templos da música 
mundial, o “Town Hall” de Nova Iorque.  

A pianista Wanda Grandi continuava em sua trajetória 
em busca de maiores aperfeiçoamentos. Durante um período de 
férias em São Paulo frequentou aulas com o Maestro Camargo 
Guarnieri. Recebendo convite do Departamento Municipal de 
Cultura daquela cidade, apresentou-se no dia 5 de maio, no Teatro 
Municipal. 

O recital teve, em sua primeira parte, a apresentação do 
Quarteto de Cordas daquele teatro. Na segunda parte Wanda 
Grandi executou

L. Beethoven, “Sonata” em dó menor
F. Chopin, “Mazurca” em si bemol
Villa-Lobos, “Ciranda” n. 5
Waldemar de Almeida, “Dança de índios”

Tendo de voltar ao palco para atender aos aplausos rece-
bidos pela execução da “Dança de Índios”, Wanda interpretou a 
“Valsa elegante”, de Francisco Mignone.

No mesmo mês tocou no Aero Clube, no dia 12, o pia-
nista Paulo Burgos, revertendo parte da renda para a aquisição 
de um órgão destinado à capela do Instituto Padre João Maria. 
Apresentou-se, ainda na Rádio Poti, a 13 e 14. A 22, realizou-se 
o 14º concerto da Sociedade de Cultura Musical, a cargo do pia-
nista francês Gilles Guilbert, no Aero Clube.
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A 99ª apresentação de alunos do Curso Waldemar de 
Almeida se realizou em uma homenagem a Carlos Gomes e teve 
lugar no Centro Social Divina Providência, no dia 31. 

Apresentaram-se as alunas: 

Maria José Figueiredo: J. Massenet, “Aragonaise”
Marly Gomes: Henrique Oswald, “Barcarola”
Magnólia Monteiro: Waldemar de Almeida, “Acalanto 
e modinha”
Wanda Pignataro: Francisco Mignone, “Valsa de esquina” n. 2 
Miriam Guerreiro: Waldemar de Almeida, “Divertimento” n. 4 
Maísa Cavalcanti Moura: Waldemar de Almeida, “Norturno” 
Nara de Oliveira: Waldemar de Almeida, “Passeio às Rocas” 
e “Dança dos mamulengos”
Waldemar de Almeida, já residindo no Recife, esteve presente 
ao evento.

Mesmo ausente da cidade continuava a funcionar em 
Natal o Curso Waldemar de Almeida. Suas alunas viajavam perio-
dicamente ao Recife e o professor vinha a Natal, mantendo ainda 
viva a chama que acendera. 

Embora distante de Natal, Waldemar de Almeida colheu 
outro valioso fruto de sua carreira de professor de piano: a 4 de 
julho, sua aluna Nara de Oliveira estreou em recital individual 
no Teatro Carlos Gomes. O público e seu professor ali presentes 
ouviram-na tocar a “Sonata” opus 10 n. 2, de L. Beethoven, e 
mais obras de Waldemar de Almeida, S. Rachmaninoff, Manoel 
de Falla e F. Liszt. Disse Danilo: Waldemar de Almeida, que assis-
tiu a estreia de Nara de Oliveira, deve estar muito contente com 
o sucesso de mais um dos seus alunos em contato com o grande
público.395

A Sociedade de Cultura Musical comemorou festiva-
mente, no dia 4 de agosto, o segundo aniversário da sua segunda 

395 Danilo. Crônica Social: “Nara de Oliveira e o seu concerto”. Diário de Natal, 
6 de julho de 1950.
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fase. Às 8h foi celebrada missa em ação de graças na catedral. Sua 
sede social foi inaugurada às 9h30, quando foi dada a bênção do 
prédio, hasteada a bandeira da instituição. Na oportunidade, foi 
empossada a nova diretoria, assim composta: presidente, Carlos 
Lamas; 1o vice-presidente, Creso Bezerra de Melo; 2o vice-presi-
dente, Aderbal de França; 1o secretário, João Brito Namorado; 2o 
secretário, Wanda Grandi; tesoureiro, Carlos Tavares; adjunto de 
tesoureiro, Amadeu Grandi; orador, padre Eimar Monteiro; dire-
tor artístico, Waldemar de Almeida; comissão de finanças: Carlos 
Filgueira, Garibaldi Romano, Sérgio Severo; comissão de divul-
gação e propaganda: Ell Brandão Vilar, Gumercindo Saraiva e 
Fernando Cascudo. Receberam títulos de sócios honorários Luís 
da Câmara Cascudo e Waldemar de Almeida.

À noite teve lugar o seu 15o concerto oficial. O evento teve 
a sua primeira parte a cargo de Wanda Grandi, inaugurando o 
piano de concerto recentemente adquirido. Em seguida, fez sua 
estreia a orquestra da instituição. Participou, ainda, o violinista 
Carlos Tavares. A falta de uma orquestra era sentida pela cidade 
desde há muitos anos. A iniciativa de Carlos Lamas era por tudo 
louvável. Pena que fosse destinada a ter curta duração, pois os 
recursos de que dispunha eram muito mais baseados no entu-
siasmo de amadores do que numa estrutura profissional, auto-
financiada ou financeiramente apoiada pelos poderes públicos.

A pianista Magdalena Tagliaferro encerrou o mês de 
agosto, com um recital promovido pela Sociedade de Cultura 
Musical, apresentado no Teatro Carlos Gomes, no dia 29. Na tarde 
do domingo, dia 10 de setembro, a pianista apresentou na sede da 
Sociedade de Cultura Musical, uma conferência ilustrada sobre 
o “Carnaval dos Animais”, de Schumann. Em seguida foi reali-
zada uma sessão solene em sua homenagem, havendo recebido
do presidente Carlos Lamas o título de Sócia Honorária, sendo
saudada pelo orador da instituição, o padre Eymar Monteiro. No
dia seguinte, Magdalena Tagliaferro apresentou recital de despe-
didas no Aero Clube.
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Para a maioria das pessoas, o piano tem uma vantagem: 
os sons estão pré-fixados nas suas estruturas e não é preciso 
encontrá-lo através de um ouvido apurado, como é o caso dos 
instrumentos de corda da família do violino. Entretanto, o piano 
exige a participação de um elemento essencial para o seu perfeito 
desempenho: o afinador. Assim, sempre foi importante a ativi-
dade de profissionais dessa indispensável especialidade. Eram 
muitos os afinadores de piano da velha Natal, mas dentre eles se 
destacava Antônio Paulino de Andrade, mais conhecido como 
Tota Andrade. Portador de uma longa folha de serviços presta-
dos, era, igualmente, dono de uma história que vinha do início 
do século. Professor de flauta desde os começos do Instituto de 
Música, havia inventado vários instrumentos musicais, como a 
flauta vertical, um aparelho rítimico para substituir as baquetas 
em tambor comum, um xilofone e um sistema moderno de tim-
bales. Era um dos poucos tocadores de serrote da cidade e até 
apresentara suas invenções em um recital.396 Sua esposa, pianista 
Amália Andrade, tinha seu nome ligado à participação em muitos 
recitais realizados na cidade. Em setembro do ano anterior, Danilo 
lhe dedicou emotiva crônica, depois de encontrá-lo na rua, já 
idoso e doente.397 A 17 de outubro falecia o velho Tota Andrade, 
em sua modesta casa de porta e janela, à Rua das Laranjeiras nº 
10. E o mesmo Danilo o homenageia com outra crônica, no dia da 
sua missa de 7º dia.398

A Sociedade de Cultura Musical promoveu, no dia 21 de 
novembro, no Teatro Carlos Gomes, a apresentação do Quarteto 
Húngaro. 

A Orquestra da Sociedade de Cultura Musical apresen-
tou seu segundo recital no dia 6, dezembro no Teatro Carlos 

396 Sobre Tota Andrade veja-se GALVÃO, Claudio. Música e músicos do RN.

397 Danilo. Crônica social. “Esquecido...” Diário de Natal, 8 de setembro de 
1949.

398 Danilo, Crônica Social. “Tota Andrade esquecido”. Diário de Natal, 31 de 
outubro de 1950.
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Gomes, integrando o seu 17º Concerto Oficial. No mesmo evento, 
apresentaram-se na primeira parte os cantores Niedja Nunes 
(soprano) e Fernando Bellani (tenor), acompanhados pelo pia-
nista Pedro Duarte Filho. Na segunda parte fez-se ouvir a orques-
tra da Sociedade de Cultura Musical, sob a regência de Garibaldi 
Romano.

No dia 18 a pianista Nara de Oliveira apresentou seu reci-
tal no Teatro Santa Isabel, do Recife. 



1951

No começo de janeiro estava Waldemar em Natal, cum-
prindo o seu compromisso de não abandonar seus alu-

nos. Em 1951, Oriano de Almeida tocou três vezes em Natal: a 9 
de março, no Teatro Carlos Gomes; a 9 de abril, no auditório da 
Rádio Poti; e a 9 de maio, no Teatro Carlos Gomes.

Programa da 100ª audição de alunos do Curso Waldemar de Almeida realizada a 
7 de abril de 1951.
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Mesmo com seu titular residindo fora do Estado, o Curso 
Waldemar de Almeida, alcançou uma marca dificilmente atin-
gida por outras instituições congêneres em todo o País: a sua 
100ª audição de alunos, realizada no dia 7 de abril, no Teatro 
Carlos Gomes. Foram mais de vinte anos de trabalho e muito 
êxito alcançado, desde a primeira audição do “Curso Waldemar 
de Almeida”, a 13 de fevereiro de 1930, no Aero Clube. Esta 100ª 
audição certamente foi planejada pelos alunos, pois se constituiu 
numa homenagem à mãe do professor, Sra. Corintha de Almeida. 
Entretando, não há por que se imaginar que, durante todo esse 
tempo, tudo tenha acontecido sem muito esforço, dedicação e 
obstinação pessoais. Não há por que não se imaginar o quanto de 
dificuldades tenha encontrado, e quantos obstáculos foi necessá-
rio superar para chegar a um êxito inquestionável e admirável. 
Foi apresentado o seguinte programa:

1. Denise Pereira: Smallwood, “The Harebell”,

2. Nilza Silveira Dias: Diet, “Barcarola”

3. Cerise Correia de Melo: J. L. Streabbog, “Valsa”

4. Zelia Maria de Araújo Lima: Offenbach, “Barcarola”

5. Laís de Barros: Behr, “Camp of the gypsies”

6. Sineide Medeiros: F. Mendelssohn, “Barcarola”

7. Maria José de Figueiredo: L. Beethoven, “Para Elisa”

8. Marluze de Almeida Romano: A. Rubinstein, “Melodia”

9. Djair Leite Silva: Gertrudes Dream, “Beethoven”

10. Estefânia Zieny Leandro: A. Clementti, “Sonatina”

11. Lúcia Bezerra de Melo: F. Chopin, “Mazurka”

12. Ana Madalena B. Filgueira, Pieczonka, “Tarantela”

13. Wilma Fernandes Grossman: I. Albeniz, “Granada”

14. Mércia Varela: F. Chopin, “Prelúdios” 4, 6, 7 e 20

15. Lenira Pinto Pereira: F. Schubert, “Marcha Militar”

16. Luiza Maria Dantas: F. Chopin, “Valsa”

17. Therezinha Yone Bezerra: F. Mendelssohn, “Barcarola”

18. Hilma Teixeira de Macedo: Henrique Oswald, “Barcarola”

19. Maria Lúcia Maia: I. Albeniz, “Asturias”

20. Leda de Souza Cortez: F. Chopin, “Valsa n. 10”
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21. Leimar Leiros Martins: F. Chopin, “Valsa n. 4”

22. Maria Marieta de Medeiros: J. Brahms,“Valsa”

23. Amélia Pinheiro: L. Beethoven, “Sonata”, 1º tempo

24. Yara Barros Bezerra: F. Chopin, “Valsa”

25. Wanda Pignataro: E. Lecuona, “Malaguenha”

26. Iracema de Oliveira: C. Debussy, “Clair de Lune”

27. Walderez de Oliveira: F. Mendelssohn, “Rondo Caprichoso”

28. Onfália Tinoco: S. Rachmaninoff, “Polichinelo”

29. Magnólia Monteiro: F. Chopin, “Scherzo n. 3”

30. Mirian Guerreiro: F. Chopin, “Scherzo n. 2”399

399 Os nomes das participantes estão citados conforme publicados no programa 
do evento.
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Participaram do evento mas não aparecem na foto: 
Marluze de Almeida Romano, Therezinha Yone Bezerra, Iracema 
de Oliveira, Onfália Tinoco e Magnólia Monteiro. 

Niele Coelho Leal aparece na foto e não tem o seu nome 
no programa.

A última apresentação de alunos do Curso Waldemar de 
Almeida – a 102ª da série – foi realizada em 20 de maio, numa 
promoção da Sociedade de Cultura Musical.400 Por coincidência, 
realizava-se no Aero Clube, assim acontecera com a 1ª audição, 
no já distante ano de 1930. O evento homenageava dois impor-
tantes nomes do jornalismo norte-rio-grandense, principais res-
ponsáveis pelo noticiário musical da época – Eutiquiano Reis e 
Aderbal de França (Danilo), informadores, críticos e, principal-
mente, incentivadores e estimuladores do movimento musical 
natalense, apoios indispensáveis na divulgação do trabalho rea-
lizado por Waldemar de Almeida.401 Foi o seguinte o programa 
apresentado:

Déa Fernandes: F. Schubert, “Momento musical”
Iris Ramalho Cortez: S. Callia, “Serenata branca”
Dula Siqueira Medeiros: A. Clementti, “Sonatina” n. 1
Denize Ribeiro Pereira: Gael, “A voz do coração”
Carlos Ramires Pinheiro: M. Clementti, “Sonatina” n. 3
Zélia Maria de Araújo Lima: F. Mendelssohn, “Barcarola”
Ana Madalena Filgueira: Waldemar de Almeida, “Acalanto da 
Bela Infanta”
Lenira Pinto Pereira: F. Chopin, “Mazurca”
Djair Leite: J. Brahms, “Valsa”
Maria José de Figueiredo: F. Chopin, “Mazurca” e Dussek, 
“Gavota”
Selma Dantas: F. Frontini, “Souvenir de Chopin”
Leimar Leiros Martins: F. Chopin. “Mazurca”

400 A 101ª audição do “Curso Waldemar de Almeida” foi realizada no Recife.

401 Ver WANDERLEY, Palmira. “A música, a pena, o jornal”. Diário de Natal, 10 
de junho de 1951.
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Niele Coelho Leal: Paderewski, “Minueto”
Leda de Souza Cortez: Luis Gamme, “A czarina”
Maria Lúcia Bezerra: F. Chopin, “Mazurca”
Therezinha Yone Bezerra: J. Massenet, “Aragonaise”
Mércia Varela: F. Chopin, “Valsa” n. 12 
Luíza Maria Dantas Cavalcanti: F. Schubert, “Marcha militar”
Amélia Pinheiro: Henrique Oswald, “Barcarolle”
Walderez de Oliveira: I. Albeniz, “Granada”
Yara Barros Bezerra: F. Chopin: “Valsa do adeus” e “Mazurca”
Marly Ferreira Gomes: A. Borodin: “No convento”
Magnólia Monteiro: F. Chopin, “Scherzo” n. 3

Durante o ano, muitos artistas se apresentaram na cidade 
graças ao trabalho da Sociedade de Cultura Musical: a 24 de abril, 
o violinista Fernando Hermann, acompanhado por Walderez de
Oliveira; a 30 de julho, o violoncelista Jacques Ripoche, acom-
panhado ao piano por Wanda Grandi; a 14 de agosto o pianista
Arnaldo Rebelo; a 30 de outubro, o pianista Aloísio Alencar
Pinto; a 21 de novembro o Quarteto Húngaro e a 22, a pianista
Magdalena Tagliaferro.

Waldemar de Almeida está em Natal. Os alunos do 
Instituto de Música e do Curso Waldemar de Almeida prestaram-
-lhe homenagem no dia de seu aniversário – 24 de agosto – rea-
lizada na residência de seu cunhado Garibaldi Romano, onde se
hospedava. Saudado pela aluna Maria José Figueiredo, agradeceu
comovido. A notícia veiculada pelo Diário de Natal informa a
presença do Governador Sylvio Pedroza.

Já a Sociedade de Cultura Musical, que estreou a sua 
orquestra a 29 de junho, apresentou seu segundo recital a 27 de 
dezembro, ambos sob a regência de Manoel Prudêncio Petit.

Em 1951, o poeta Victoriano de Medeiros publicou “Rimas 
de um sertanejo”, que teve seu prefácio escrito por Waldemar de 
Almeida. 



1952

A ausência de Waldemar de Almeida trouxe enormes 
transtornos ao Instituto de Música. Afastando-se, deixou 

a instituição sem designar um substituto. A velha escola pratica-
mente parou. 

Seus professores, aos poucos se reuniram e se mobiliza-
ram para que tudo pudesse voltar ao normal no período letivo 
seguinte. Em fevereiro, a Professora Maria de Lourdes Guilherme 
retornava do Rio de Janeiro e assumia a direção do Instituto. 
Assim, a 1º de março, a sua diretora liderava a abertura das aulas 
e início do retorno à normalidade. Instalado, na ocasião, à Rua 
Gonçalves Ledo402, anunciava novas atividades, como o curso de 
iniciação musical, bem como a instalação da biblioteca e disco-
teca. Contava com os professores: Maria de Lourdes Guilherme 
(piano e canto orfeônico); Dulce Wanderley, Lélia Petrovich, 
Alvina Câmara e Iracema de Oliveira (piano); José Monteiro 
Galvão (violino). Contava, também, com a prestigiosa colabora-
ção de Luís da Câmara Cascudo, continuava a lecionar História 
da Música, como acontecia desde a instalação do Instituto, em 
1933. É o próprio Cascudo que continua a insistente tarefa de 
incentivador maior da música no Estado: a 26 publicou, em A 
República, a crônica “O Instituto de Música viverá” e diz: 

Estou ouvindo Lourdes Guilherme e Dulce Wanderley. Não é pos-
sível que o Instituto de Música desapareça. Seria um elemento 
a menos na paisagem educacional do Estado. Seria, acima de 
tudo, um testumunho de nossa incapacidade de compreender 

402 Prédio demolido, localizava-se entre a antiga Rádio Nordeste e o Hotel Sol.
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e de manter, dentro da província e com as forças do ideal, uma 
casa de ensino de música.

O Instituto, resistindo, venceu a Morte. Viverá...

Já a 5 de setembro dava-se a inauguração da nova sede 
do Instituto de Música, situada na Avenida Jundiaí 388.403 No 
mesmo dia realizou-se a solenidade de diplomação da pianista 
Nara de Oliveira. 

Sede do Instituto de Música à Rua Jundiaí, 388. Demolida. Local onde foi 
construído o Instiuto de Previdência do Estado – IPE.

O plano idealizado por Waldemar de Almeida de, mesmo 
residindo no Recife, continuar mantendo o seu curso em Natal, 
dando assistência a seus alunos com viagens frequentes come-
çava a mostrar seus inconvenientes. Por mais boa vontade que 
tivesse e por maior que fosse a consideração de seus alunos, 
há que se considerar o custo dos trajetos de avião e o desgaste 
físico das viagens terrestres, percorrendo uma estrada ainda não 

403 Atual edifício do Instituto de Previdência do Estado.
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pavimentada, ele próprio dirigindo seu pequeno Ford Prefect, 
como tantas vezes fez. O cansaço e o desencanto foram, aos pou-
cos, minando seu entusiasmo e o seu projeto acabou modificado 
pela dura realidade. Tal situação pode bem ser evidenciada pelo 
que disse em carta à sua aluna Maria José de Figueiredo:

[...] As lutas com o ensino trazem esses problemas. Não tenho 
nada a dizer de minhas queridas alunas de Natal. De todas só 
tenho recebido muita atenção, muita prova de amizade e guardo 
com saudade a lembrança da convivência delas todas. 

O esforço que há quase dois anos, venho fazendo com as cons-
tantes idas a Natal não deixa de ser considerável e, isto tenho 
feito com gosto afim de, servindo à educação artística de Natal, 
continuar prestando minha colaboração ao Estado. 

Começo porém, a observar que apesar da melhor vontade que 
possua, o esforço que faço já se vem pronunciando.

Não sei mesmo quando será isto resolvido. 

É uma coisa que me tem preocupado muito. Vocês todas mere-
cem muito de minha amizade e dedicação, mas estou notando 
que o destino quer mesmo me distanciar da minha terra.404

O fato musical de maior evidência do ano foi, sem dúvida, 
a passagem por Natal do Maestro Heitor Villa-Lobos que, lide-
rando uma caravana de renomados artistas nacionais, apresen-
tou-se no Teatro Carlos Gomes, a 11 de outubro. 

404 Carta à aluna Maria José de Figueiredo, datada de 26 de outubro de 1952, 
publicada com sua autorização.



1953 

Não há notícia da vinda de Waldemar de Almeida a 
Natal em 1953: ao que parece, encerrava-se definitiva-

mente o seu curso de piano. Por outro lado, o Instituto de Música 
ampliava suas matrículas e parecia voltar à atividade dos seus 
primeiros anos. 

No encerramento do ano letivo, a instituição realizou a 
5 de dezembro, no Aero Clube, uma audição especial com seus 
alunos quando sua Diretora, Professora Lourdes Guilherme, 
fez entrega dos diplomas aos concluintes do curso de Iniciação 
Musical.
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Audição de alunos do Instituto de Música. Aero Clube, 5 de dezembro de 1953.
Atrás, da esquerda para a direita: Maria de Lourdes Freire, Nilda Guerra Cunha 
Lima, Wilder Ferreira, Maria da Salete Rebouças, Clotário de Oliveira, Maria 
de Lourdes Guilherme (diretora), Dante Barros Bezerra, José Monteiro Galvão 

(professor), Tarcísio Monte, Alix Cunha Lima, Jansen Leiros. 
Na frente: Maria José Figueiredo, Maria Lídia Albuquerque, Roberto Maranhão 
Pessoa, Maria das Neves Monte, Rosa Maria Barbosa, Luíza Maria Dantas Cavalcanti. 

A 2 de junho, a “Casa da música”, de Gumercindo Saraiva, que 
comemorava o seu 8ª aniversário, promoveu no Teatro Carlos Gomes 
o recital da pernambucana Elyanna Caldas, aluna de Waldemar de 
Almeida no Recife. Foi o primeiro recital da futura pianista. 



1954

A 15 de maio de 1954 tocou em Natal, no Teatro Carlos 
Gomes, a pianista polonesa Hallina Czerny-Stefanska, 

apresentando um recital Chopin. Era bisneta do famoso com-
positor e pedagogo musical Carl Czerny e havia dividido o 1º 
lugar com a russa Bela Davidovich no IV Concurso Internacional 
Chopin de Varsóvia, realizado entre 15 de setembro a 15 de outu-
bro de 1949, ano do centenário de morte de Chopin. Nesse con-
curso, que reiniciava a série interrompida pela Segunda Guerra 
Mundial em 1937, concorreu Oriano de Almeida que, juntamente 
com a carioca Carmen Vitis Adnet, chegou à grande final rece-
bendo o diploma de distinção. 

 Em seu livro Do Recife a Varsóvia, Waldemar de Almeida 
relata os fatos relacionados com a participação de sua aluna per-
nambucana, Elyanna Caldas Silveira, no V Concurso, realizado 
em 1955. 

Em sua passagem pelo Recife, Hallina Czerny Stefanska 
demonstrou interesse em conhecer Waldemar e ouvir seus alu-
nos, pois buscava encontrar pianistas brasileiros que pudessem 
concorrer ao V Concurso Internacional Chopin, a se realizar em 
1955. A reunião se realizou no Teatro Santa Isabel. Halina tocou 
e depois ouviu os alunos Ari Salem Duarte (mossoroense, resi-
dente no Recife), Carlos Ramires (natalense, também residente 
no Recife), Moriza Sucupira, Sarita Mutchnik Cremilda Pereira, 
Mary Nikolof e Elyanna Caldas Silveira, que recebeu a melhor 
recomendação da observadora. 
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Waldemar e Elyanna.

Elyanna, que também era aluna da Escola Normal, come-
çou a estudar o repertório, mas outras dificuldades, talvez até 
maiores, tinham que ser vencidas. A candidada deveria se sub-
meter a provas preliminares no Rio de Janeiro e, no caso de apro-
vação teria que adquirir, com recursos próprios, sua passagem de 
ida a Varsóvia, pois o concurso fornecia apenas a passagem de 
volta e estada na Polônia. As dificuldades começavam a aumen-
tar e, ainda mais, quando Waldemar foi convidado pelo governo 
da República Popular da Polônia a participar como observador do 
concurso, tendo igualmente de financiar seu bilhete de viagem. 

O professor descreve com desgosto o esforço que fez para 
conseguir a passagem de ida para sua aluna que, na realidade, 
não era apenas a candidata de Pernambuco e sim a única do 
Brasil. Uma verdadeira via-crucis de contatos, apelos ao Rotary 
e Lions, ao Reitor da Universidade, governo do Estado e até ao 
Presidente da República que, na época, era o seu conterrâneo João 
Café Filho. Surgiram comentários que a dificuldade estava em 
ser a Polônia um país comunista, embora houvessem conseguido 
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sem problemas os passaportes e o Brasil tivesse relações diplomá-
ticas com aquele país.

O tempo passava e nenhuma ajuda apareceu para a repre-
sentante do Brasil. Muito desgaste, expectativa e tensões abalaram 
a saúde do professor. Para aliviar os estresses, uma homenagem 
de seus alunos, comemorando uma importante data da vida de 
Waldemar de Almeida como professor. A 29 de setembro, As 
alunas do Curso Waldemar de Almeida, regozijando-se pela pas-
sagem do 25º aniversário de atividades educacionais do insigne 
mestre – Prof. Waldemar de Almeida – têm a subida honra de 
convidar V. Excia. e Exma. família paraa s solenidades com que 
pretendem homenageá-lo, dizia o convite. Comemorava-se o 
momento em que, em Natal, a 29 de agosto de 1929, nascia o 
Curso Waldemar de Almeida. As homenagens se iniciaram com 
uma missa em ação de graças celebrada na Basílica de Nossa 
Senhora do Carmo, tendo os cânticos sacros o acompanhamento 
do “Quarteto Waldemar de Almeida”. À noite realizou-se uma 
palestra a cargo de Waldemar de Oliveira, seguida de uma audi-
ção de seus alunos. Na 1ª parte, autores internacionais foram 
interpretados por Vera Lúcia Bezerra de Meneses, Silvie Ramos, 
Inês Lagreca, Clayde Lemos, Mariza Gomes, Maybe Fernandes, 
Eva Mendonça, Ruth Rosembaum, Madalena Monteiro e Tereza 
Cristina Jurema. A 2ª parte se compôs unicamente de composi-
ções de Waldemar de Almeida:

“Minueto”, por Glaucia Maria de Farias
“Acalanto da Bela Infanta”, Hylza de Almeida
“Desfile de quintal”, Carlos Pinheiro
“Acalanto e modinha”, Ary Salem Duarte
“Noturno”, Mary Nicoloff
“Realejo” e “Pastoral”, Môriza Sicupira
“Brincando com escalas”, Sarita Mutschinik
“Dança de índios” Sarita Mutschinik
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Homenagem dos alunos do Recife, 29 de setembro de 1954.

Waldemar e sua esposa Hylda.
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No fim do ano, momentos de festejos e comemorações: 
Waldemar de Almeida concluía o curso de Direito na Universidade 
do Recife, havendo colado grau no dia 10 de dezembro de 1954, 
em solenidade realizada no Teatro Santa Isabel. 

Notícias de Oriano de Almeida: prosseguiam suas apresen-
tações pelo país. Nos meses de março e abril realizou turnê pelos 
Estados Unidos. Notícias de Natal: em junho, dia 4, a pianista 
Marie Thérèse Fourneau se apresentou no Teatro Carlos Gomes. 
A 15, o “Duo Íris Bianchi-Oriano de Almeida” faz sua primeira 
apresentação, após sua estreia no Teatro da Paz, em Belém, a 20 
de março.

E onde estaria a partitura da “Pastoral”? O compositor 
deve ter tido muita dificuldade ao procurar. Afinal, artistas não 
são lá muito organizados. Até que, enfim, apareceu a música e o 
compositor mandou uma cópia para Oriano de Almeida com um 
bilhete na folha de rosto:

Oriano, até que enfim consegui descobrir o paradeiro da 
Pastoral. Sou mesmo um relaxado. Não ligo nada para nada. 
E assim ia perdendo definitivamente a oportunidade que 
você me oferece em fazer a pastoral ouvida por aí e por ali. 
Graças a Eliana que guardou bem guardada uma cópia.

Agora, além desta, fiz outra cópia para, no caso do Correio que-
rer botar fora a Pastoral eu ter outra cópia aqui.

Abraços do primo padrinho e amigo.405  

Definitivamente afastado das atividades de ensino em 
Natal, Waldemar de Almeida fazia enorme falta aos estudantes de 
piano que necessitavam ampliar seus conhecimentos adquiridos 
no Instituto de Música. Um grupo de pais de alunos encarece a 

405 A “Pastoral”, manuscrito datado do Recife, 1954, foi gravada por Oriano de 
Almeida no LP “Realejo”.
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Oriano de Almeida a criação de um curso de piano na cidade. 
Residindo no Rio de Janeiro, Oriano teve facilitadas as suas vin-
das a Natal através de passagens aéreas fornecidas pelas alunas. 
Assim, a 19 de outubro, realizava-se no Salão Nobre do Teatro 
Carlos Gomes a I Aula de Interpretação Musical do Curso Oriano 
de Almeida, numa promoção da Sociedade de Cultura Musical.

A situação de dificuldades do Instituto de Música continu-
ava a ser vencida graças à direção da professora Maria de Lourdes 
Guilherme e a participação do corpo docente que, em sua maio-
ria, compunha-se de ex-alunas de Waldemar de Almeida. A 27 
de novembro, apresentou, no Teatro Carlos Gomes, um recital de 
alunos. 



1955

Enquanto o Instituto de Música tentava bravamente sobre-
viver ao abalo por que passara o Governo do Estado seguia 

caminho diferente. Ao invez de investir na antiga e já firmada ins-
tituição, pareceu preferir tentar um caminho diferente no campo 
da educação e cultura musical. Assim é que o Governador Sylvio 
Pedroza, através da Lei n. 1.205, de 4 de fevereiro de 1955, criou 
o Conservatório de Canto Orfeônico do Rio Grande do Norte. A 
lista das matérias oferecidas garantia a conveniência do projeto 
ao adaptá-lo ao currículo do Conservatório Nacional de Canto 
Orfeônico, do Rio de Janeiro. Entretanto, um rápido exame dessas 
matérias sugere a dúvida se havia professores no local para se res-
ponsabilizarem por tantas e tão avançadas abordagens. Não mais 
se noticiou nada sobre o novo Conservatório, mais uma prova da 
boa intenção ausente de bases concretas.

A tentativa de levar ao êxito a admissão da aluna Elyanna 
Caldas Silveira no Festival Chopin de Varsóvia exigiu tempo e 
paciência. Na ocasião, Waldemar contou com a participação de 
Hiram de Lima Pereira, marido de Maria Célia Pereira, ex-aluna e 
assistente no Atheneu Norte-Rio-Grandense na cadeira de Canto 
Orfeônico, em Natal e, naquele momento, sua colaboradora nas 
aulas de piano no Recife. Waldemar era padrinho de Hanya, filha 
do casal. Hiram, pertencente ao Partido Comunista, fora transfe-
rido para o Recife para dirigir a Folha do Povo, jornal do partido 
naquela cidade. Sua vinculação e militância política lhe permi-
tiam acesso ao Bureau de Informações Polonesas da Legação da 
República Popular da Polônia, no Rio de Janeiro, e tornar-se o 



418

interlocutor de toda a negociação. Como se sabe, a Polônia era um 
país comunista. 

É numerosa a correspondência enviada a Hiram pelo 
Bureau de Informações Polonesas, em resposta a suas consultas 
sobre a viagem de Waldemar e Elyanna. A primeira delas está 
datada de 6 de outubro de 1954 e a última, de 15 de fevereiro de 
1955.406

Em uma carta ao Bureau (27/11/1954), Hiram insistiu 
na importância de Elyanna viajar em companhia do professor, 
mesmo com as despesas por sua conta e informa: Não falei a 
ele nessa possibilidade. Só tocarei no assunto quando receber 
sua resposta. As providências que resultaram na abertura para 
Waldemar de Almeida participar como convidado do V Concurso 
Internacional Chopin devem-se aos contatos feitos por ele aos 
promotores do evento. 

A participação de Elyanna somente foi confirmada em 
carta de 7 de dezembro. A 10 de janeiro de 1955, Hiram recebeu 
a resposta a sua carta informando que [...] somente agora obtive-
mos a resposta de Varsóvia, no que concerne à viagem do Prof. 
Waldemar de Almeida à Polônia. Com prazer comunicamos que, 
as viagens de volta da Srta. Elyanna e do Prof. Waldemar, como a 
estada de ambos na Polônia, serão pagas pelo Comité. 

Carta de 28 de fevereiro dirigida a Hiram407 informa que o 
passaporte de Hylda, esposa de Waldemar, estava sendo enviado 
anexo e que não havia ainda resposta sobre a concessão de sua 
passagem de volta. A esposa de Waldemar não viajou à Polônia. 

406 O acesso ao acervo de Hiram de Lima Pereira foi possível graças à gentileza 
de sua filha, Sra. Sacha Lídice Pereira.

407 Hiram de Lima Pereira nasceu em Caicó, RN, a 1º de junho de 1921. Jornalista, 
ator e diretor teatral, militante comunista, perseguido pela ordem que se 
implan-tara no País em 1964, residia em São Paulo com a família quando, em 
fevereiro de 1975, desapareceu como tantos outros seus companheiros. Até a 
presente data seus familiares não tiveram notícia de seu destino.
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Em seu livro Do Recife a Varsóvia, publicado em 1958, 
Waldemar não faz nenhuma referência ao empenho de Hiram 
para sua ida à Polônia. Antes de pensar em omissão proposital e 
ingratidão pessoal, deve-se admitir que ele nunca lhe haja falado 
sobre o assunto, o que aumenta em muito a grandeza do ato de 
seu futuro compadre.408 Reforça essa tese a declaração da pianista 
Elyanna Caldas Silveira ao autor, confirmando que não tinha 
conhecimento do fato. 

Aproximava-se a data do início do concurso: as passagens 
estavam reservadas para o dia 19 de fevereiro na Scandinavian 
Airlines System, pois o evento iniciaria a 21 daquele mês.

O problema foi resolvido nos últimos momentos do prazo 
e a própria candidata Elyanna Caldas Silveira revela a solução: 
O santo milagroso que me comprara o bilhete aéreo se chamava 
Waldemar de Almeida, que acabara de vender um terreno de 
sua propriedade para garantir a presença de sua discípula no V 
Concurso Internacional Frédéric Chopin!409 

Waldemar relata em seu livro os momentos de expecta-
tiva que antecederam a viagem: vários acontecimentos, morte de 
animais em casa, pane no automóvel que dirigia em direção ao 
aeroporto, pane no táxi que tomaram em seguida, até que outro 
táxi os levou para a casa de Waldemar de Oliveira, que os levou 
ao aeroporto e emprestou um sobretudo um pouco apertado para 
o novo utilizador e também um pouco insatisfatório para a tem-
peratura que haveriam de encontrar. 

Após o longo voo, escalas em Dakar, Lisboa, Zurich, 
Frankfurt, Copenhague e Berlim. A capital alemã acendeu as lem-
branças de Waldemar e trouxe de volta o tempo de juventude, 
quando ali estivera como estudante. Assim recordou:

408 Waldemar tornou-se padrinho de Hanya, filha do casal Hiram-Maria Célia 
apenas em 1961.

409 CALDAS, Elyanna. Caminhos de uma pianista, 2011.
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Às 3 horas da tarde, Berlim. Fazia um tempo feio. A neve se 
amontoava por toda a região. Não podíamos do alto, divisar bem 
a cidade e uma saudade intensa veio alojar-se no nosso pensa-
mento. Alí, há vinte e cinco anos passados, vivemos quatro de 
uma juventude feliz. Vínha-nos à lembrança, rápidos como a 
luz, todos os episódios de nossa vida de estudante na Alemenha. 
Os “abenbrot” do Paiva Ramos, os “pic-nics” com o Ademar de 
Barros e mais gente, os cigarros brasileiros que o Soares Ladeira 
escondia, os almoços em casa de Frau Keraches, os concertos 
na Singakademie, na Beethovensaal, as doutrinas políticas de 
Rodolfo Coutinho, a elegância no dançar de Audifax Azevedo, e 
mais de mil outras coisas que só diremos no fim...

Ali estavam o Tiergarten, Potsdamer Platz, a Vater Land, 
Charlotemburg, a Unterdenlinden, a Operahaus e a nossa, a 
“nossa” rua, a Schroderstrasse.

No grande pulo ao passado, revimo-nos montados em bicicleta, 
rodando despreocupadamente por todos os lindos recantos 
dessa Berlim que não é possível esquecer. 

Pernoite em Praga, saída para Varsóvia no dia seguinte. 
Temperaturas muito baixas, muita neve, muitas atividades, 
muita tensão: Waldemar sentiu problemas de saúde. Levado à 
Policlínica Municipal fez todos os exames que nada acusaram: o 
médico indicou excesso de trabalho e esgotamento: aconselhou 
repouso. 

A apresentação de Elyanna se verificou no dia 1º de março, 
às 16 horas. Waldemar analisa a situação privilegiada dos concor-
rentes, principalmente russos e poloneses, que haviam tido todas 
as facilidades e apoio de seus países, podendo preparar-se para 
o concurso com um ano de antecedência. Muita emoção certa-
mente para o professor ver sua aluna executar o “Noturno” op. 48 
n. 1, o “Estudo” op. 25 n. 3, o “Estudo” op. 10 n. 6, o “Prelúdio” 
op. 28 n. 6 e a “Polonaise” op. 53, e assim descreveu o inesque-
cível momento:
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Com a maior calma deste mundo, Elyanna Caldas Silveira ini-
ciou o Noturno, conseguindo uma clareza, uma sonoridade, 
uma variedade de nuances digna de admiração e, assim, nesse 
clima de notável segurança e magnífica compreensão artísitica, 
executou todas as outras composições, culminando com a inter-
pretação dada à Polonaise op.53.

Os aplausos calorosos e insistentes do público foram os melho-
res testemunhos de que a candidata brasileira soube honrar as 
tradições artísticas do Brasil.

Apesar de não ter conseguido ir às provas pré-finais, não passou 
despercebida entre a centena de concorrentes, de alguns mem-
bros do júri e do Secretariado do Concurso que a convidou a dar 
um recital no Auditório da Escola Politécnica de Varsóvia.410 

Acontece, então, o momento quase “tragicômico” do 
evento: é quando Waldemar descreve a chegada e seu encontro 
com o único professor brasileiro com assento na banca examina-
dora do concurso. O ilustre personagem não era outro senão a pia-
nista Magdalena Tagliaferro, membro constante do júri daquele 
concurso, e que chegava com dez dias de atraso, não havendo 
assistido à apresentação da representante do seu país. 

Evidenciando uma situação de constrangimento entre os 
dois professores, Waldemar descreve a chegada da pianista sem 
mencionar o seu nome, a surpresa dela em vê-lo ali e o pernos-
ticismo de falar em francês com um compatriota brasileiro, ele, 
que a havia saudado – em bom português – quando de suas apre-
sentações em Natal, em agosto e setembro de 1950, momento 
em que recebeu o título de Sócia Honorária da Sociedade de 
Cultura Musical do Rio Grande do Norte. Imagine-se o que deve 
ter passado por sua cabeça em ver ali, representando o Brasil, 

410 Elyanna apresentou um recital de músicas brasileiras no auditório da Escola 
Politécnica, presenciado por cerca de dois mil estudantes, sendo homenageada, 
na ocasião, com um “café brasileiro”. Na ocasião, tocou a “Dança de índios” e o 
“Divertimento n. 4”, de Waldemar de Almeida.
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uma candidata nordestina, e não um dos seus numerosos alunos 
sulistas.

Certa noite, durante o jantar, Magdalena fez um sinal para 
Elyanna, chamando-a até a sua mesa: pediu-lhe que dissesse 
a Waldemar que queria falar com ele. Embora de má vontade, 
Waldemar atendeu ao apelo: conversaram sobre o concurso. 

No outro dia houve um recital de Magdalena. Waldemar 
assistiu e a cumprimentou; ela lhe disse que acabara de fazer uma 
grande propaganda do Brasil. Waldemar comenta que, no pro-
grama, não constava nenhum autor brasileiro... 

A queixa maior de Waldemar eclode quando Magdalena 
Tagliaferro, em entrevista a jornais parisienses, informou que o 
Brasil não se tinha feito apresentar no concurso. E destaca a maté-
ria de Ondina Ribeiro Dantas no Diário de Notícias do Rio de 
Janeiro, enaltecendo a atuação de Waldemar de Almeida e criti-
cando as incorreções e deslealdades da famosa pianista brasileira.

 O clima de tensão entre os dois professores se refletiu até 
no momento em que Waldemar descreve em seu livro (página 12) 
os concursos já realizados referindo-se simplesmente ao seu ex-
-aluno, na ocasião aluno de Magdalena: [...] Orianne de Almeida, 
nosso antigo aluno, também tomou parte, levado, porém, sob a 
responsabilidade de outro professor. Nenhuma referência mais 
nas páginas 15 a 30, quando apresenta detalhes dos concursos já 
realizados.411

 Momentos de emoção para professor e aluna foram, cer-
tamente, a visita a Zelazowa-Wola, onde nasceu Chopin, e à 
Igreja de Santa Cruz, em Varsóvia, onde se conserva o coração do 
compositor. 

411 ALMEIDA, Waldemar de. Do Recife a Varsóvia, 1958. Os fatos relaciona-
dos com a participação de Elyanna Caldas Silveira no V Concurso Internacional 
Frédéric Chopin baseiam-se em relatos desse livro, bem como em informações 
pessoais da própria pianista ao autor.
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Após retornar ao Brasil, Elyanna apresentou um Recital 
Chopin no Teatro Santa Isabel, com o programa do concurso em 
Varsóvia e, com a renda do evento, pôde reembolsar a despesa do 
professor ao financiar sua viagem a Varsóvia. 

Em Natal, Oriano de Almeida ia aos poucos suprindo a 
falta de Waldemar. Embora residindo no Rio de Janeiro, passou 
a vir à cidade com maior frequência; seu curso reunia antigas 
alunas do Curso Waldemar de Almeida e novas revelações. A 19 
de maio, o “Curso Oriano de Almeida” apresentou a II Aula de 
Interpretação Musical. Em novembro, dia 25, apresentou recital 
no Teatro Carlos Gomes. 

A 28, realizou-se a III Aula de Interpretação Musical, dela 
participando a aluna Marluze Romano, prima de Oriano e sobri-
nha de Waldemar de Almeida, que iria interpertar o seu “Realejo”, 
da série “Paisagens de leque”. Na plateia estava presente o autor, 
em companhia da esposa Hylda e da filha Hylza, vindos do Recife 
especialmente para o evento. O nível dos recitalistas certamente 
alegrou o velho professor, ao sentir a certeza da continuação do 
movimento musical que havia iniciado e fora, lamentavelmente, 
levado a interromper.
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O ano começa para Waldemar de Almeida com uma grande 
vitória como professor: sua aluna pernambucana Elyanna 

Caldas Silveira canditara-se ao concurso de piano realizado no 
Rio de Janeiro pelo Ministério de Educação. Frente a um júri 
composto por renomados pianistas brasileiros e concorrendo com 
cerca de quarenta candidatos, Elyanna obteve o 2º lugar, cabendo 
o 1º a Arthur Moreira Lima.

A 6 de abril, a pianista natalense Ignez Lagreca, residente 
no Recife e aluna de Waldemar de Almeida, apresentou-se no 
Salão Alberto Maranhão do Teatro Carlos Gomes, numa promo-
ção do Instituto de Música do Rio Grande do Norte.

O natalense Carlos Ramires, residente no Recife, aluno de 
violoncelo de Nany Bezerra de Melo e Thomaz Babini, havia tro-
cado seu instrumento pelo piano e tornou-se aluno de Waldemar 
de Almeida. Em 23 de abril apresentou um recital no Teatro 
Santa Isabel e em 21 de julho, tocou em Natal, no Salão Alberto 
Maranhão do Teatro Carlos Gomes. Entre os presentes, seu profes-
sor Waldemar de Almeida. 
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A família Almeida abriu o movimento musical do ano: em 
26 de janeiro apresentou-se, no Teatro Carlos Gomes, o 

violinista Cussy de Almeida que, curiosamente – se fez acompa-
nhar pelo irmão, violoncelista Waldemar Junior... ao piano. 

Mais uma breve passagem do nosso Maestro por Natal che-
gando no dia 8 de fevereiro, dessa vez para visitar sua mãe. Como 
sempre, hospedava-se na residência de seu cunhado, Garibaldi 
Romano. Tinha mais motivos para estar muito feliz: suas alunas 
Elyanna Caldas Silveira, residente no Recife, e Nara de Oliveira, 
ex-aluna de Natal, concorreram e obtiveram os primeiros lugares 
no Concurso Nacional de Piano Magdalena Tagliaferro, patroci-
nado pelo Ministério da Educação e Cultura, foram premiadas 
com uma bolsa de estudos em Paris, com a duração de um ano. 
Foi igualmente premiado o pianista paulista Gilberto Tinetti. 

O Teatro Carlos Gomes, inaugurado em 24 de março de 
1904 pelo Governador Alberto Maranhão, homenageava com seu 
nome o grande compositor brasileiro nascido em Campinas, São 
Paulo. Em 1957 culminou o movimento que visava trocar o seu 
nome pelo do governador norte-rio-grandense que havia concluído 
a construção e, durante os seus dois mandatos de governo (1900-
1904 e 1908-1914), tanto fizera pela instituição. Foi em seu man-
dato que, em 1912, foi realizada a grande reforma no prédio que 
lhe concedeu o aspecto atual. Assim, depois de muita discussão 
e acalorada polêmica, a Câmara Municipal de Natal aprovou, a 23 
de agosto, a mudança do seu nome para Teatro Alberto Maranhão. 

O folclorista Gumercindo Saraiva, amigo e admirador de 
Waldemar de Almeida,  sugeriu ao vereador Sebastião Malaquias 
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um projeto de lei que desse o nome do nosso Maestro a uma rua 
de Natal. Escreveu um texto que justificava a proposta, que foi 
lido no plenário da Câmara Municipal. Aprovada por unanimi-
dade, a Rua Santo Antônio, se tornou Rua Waldemar de Almeida, 
pela Lei n. 859, de 9 de setembro de 1958, sancionada na mesma 
data pelo prefeito Djalma  Maranhão.412 

Rua Maestro Waldemar de Almeida.

412 Localizada em área distante do centro da cidade, que à época se chamava 
Bairro da Conceição, a rua inicia na Avenida Bernardo Vieira de Melo e termina 
na Rua Presidente Sarmento. Gumercindo publicou uma crônica explicativa no 
Jornal do Comércio, edição de 1º de fevereiro de 1959.
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Waldemar de Almeida novamente em Natal: viera assi-
tir à realização do “Concurso de Piano Waldemar de Almeida” 
promovido pelo Santa Cruz Futebol Clube e integrando os Jogos 
Olímpicos de Verão. O certame era dedicado ao IV Congresso 
Médico do Nordeste, que se realizava na cidade. 

O concurso estabeleceu, como peça de confronto, as “Seis 
variações”, de Beethoven, seguida de uma peça de livre escolha 
do candidato. 

O certame foi organizado pelo Cônsul Carlos Lamas. A 
comissão julgadora compunha-se de, além do organizador, de 
Eutiquiano Reis, Américo de Oliveira Costa, Atila Garcia, Eudes 
Caldas de Moura, Padre Ovídio Valois e pianista Wanda Grandi. 
Para o 1º lugar estavam previstos o Prêmio Ministro Jessé Pinto 
Freire, a “Taça Dr. Eudes Caldas de Moura” e o contrato com a 
Sociedade de Cultura Musical para um recital. O 2º lugar recebe-
ria a “Taça Sociedade de Cultura Musical”. Os demais classifica-
dos receberiam medalhas de Honra ao Mérito.

Candidataram-se ao concurso:

– Marluze de Almeida Romano, do Curso Oriano de 
Almeida

– Gilda Mesquita, do Curso Oriano de Almeida

– Mércia Varela, do Curso Oriano de Almeida

– Maria de Lourdes Freire, do Instituto de Música 

– Magnólia Monteiro Pereira, do Curso Oriano de Almeida

O concurso se realizou no Teatro Alberto Maranhão, no 
dia 8 de novembro. A comissão julgadora considerou vencedora 
a pianista Maria de Lourdes Freire, aluna do Instituto de Música, 
da classe da Professora Riva Mandel Fried. Em segundo e terceiro 
lugar classificaram-se, respectivamente, Marluze de Almeida 
Romano e Magnólia Monteiro Pereira. 

Em 1958, Cussy de Almeida obtinha o primeiro prêmio no 
concurso para jovens solistas da Prefeitura Municipal do Recife, 
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o que lhe possibilitou transferir-se para a Europa, passando a 
estudar no Conservatório Superior de Música de Genebra, Suíça, 
onde, depois de quatro anos de estudos, obteve o diploma de 
violinista profissional. Teve intensa vida profissional na Europa, 
retornando ao Brasil em 1965.

Apenas um registro para o ano de 1959: a 23 de abril fale-
ceu em Natal Corintha, mãe de Waldemar de Almeida.
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Cussy de Almeida Neto iniciou seus estudos de violino 
ainda muito criança com professor José Galvão, no Instituto de 
Música do Rio Grando do Norte. Muito cedo se apresentou em 
recitais, acompanhado sempre por sua irmã Hylza e, depois, no 
Trio Cussy de Almeida, com a participação do irmão Waldemar 
Junior ao violoncelo. Havendo esgotado os recursos disponíveis 
em Natal seu pai se transferiu com a família para o Recife. Nessa 
cidade passou a estudar com o violinista Vicente Fittipaldi. Aos 
14 anos ingressou na Orquestra Sinfônica do Recife e em 1958 
transferiu-se para Paris, onde estudou no Conservatório Superior 
de Música. No ano seguinte recebeu uma bolsa de estudos para 
o Conservatório Superior de Música de Genebra, aí recebendo o 
diploma profissional de violino e mais o prêmio Albert Lulin, atri-
buído ao aluno que mais se destacou pelos seus dotes artísticos 
e capacidade de trabalho. Dois anos depois, recebeu, na mesma 
escola, o prêmio de Alta Virtuosidade. Prosseguindo em sua vito-
riosa carreira foi admitido como spala e solista da Orchestre des 
Jeunesses Musicales e também violinista da Orchestre de la Suisse 
Romande. A partir de 1965 estava no Brasil passando a integrar o 
corpo docente da Universidade Federal de Pernambuco, Paraíba 
e Rio Grande do Norte (Escola de Música da UFRN). Assumindo 
a diretoria do Conservatório Pernambucano de Música ali per-
maneceu por 16 anos. Na ocasião criou a Orquestra Armorial de 
Câmera e, posteriormente, a Orquestra de Cordas Dedilhadase o 
Grupo Orange. Regeu no Recife a Orquestra Criança Cidadã, o 
segundo projeto destinado à socialização através da música rea-
lizado no País. Cussy foi o único violinista brasileiro a possuir 
um instrumento Stradivarius autêntico, havendo com ele reali-
zado apresentações no país e no exterior. Faleceu no Recife, a 
23 de julho de 2010.



Década de 1960

Waldemar de Almeida esteve em Natal, dessa vez para
assistir, no dia 21 de janeiro, a cerimônia de aposição 

da placa da via pública que traz o nome de seu pai – Rua Cussy 
de Almeida.413

Continuando suas atividades no Recife, foi nomeado 
para a função de Inspetor de Música do Nordeste, vinculada ao 
Ministério da Educação e Cultura.414

No dia 22 de dezembro de 1960, o Presidente Juscelino 
Kubitschek sancionou a Lei n. 3.857, que criava a Ordem dos 
Músicos do Brasil. Era a concretização de um antigo sonho do 
Maestro José Siqueira e objetivava a implantação de um órgão 
que amparasse, protejesse e defendesse a profissão de músico no 
Brasil. José Siqueira foi nomeado seu Presidente nacional e a sede 
se instalou no Rio de Janeiro.

Para seu integral funcionamento, necessitava a instituição 
da implantação de unidades estaduais, os conselhos regionais, 
que cuidassem das atribuições locais. Assim, José Siqueira via-
jou a cada capital brasileira, criando o Conselho Regional local e 
empossando suas diretorias.

Em abril de 1961, deu-se a vez do Estado de Pernambuco. 
Já trazia, decerto, o nome de seu escolhido e, a 21 de abril de 

413 Transversal à Rua Juvino Barreto, antiga Rua do Arame.

414 Notícia não confirmada por seus familiares; comentários na crônica “Cartas 
à mesa”, de autoria de Paraguassú (pseudônimo de Ubirajara Macedo), publicada 
na Folha da Tarde, edição der 25 de agosto de 1960.
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1961, criou o Conselho Regional local e empossou o primeiro pre-
sidente, Waldemar de Almeida. 

O presidente local, que recebeu a carteira de associado de 
número 001, teve como companheiros de trabalho naquela fase de 
implantação o Maestro Vicente Fittpaldi, como vice-presidente, o 
Maestro Mário Câncio, como 1º secretário, o compositor Nelson 
Ferreira era o 2º secretário e o compositor Lourenço da Fonseca 
Barbosa (Capiba) assumiu a tesouraria.

O Conselho Regional de Pernambuco foi instalado pro-
visoriamente no estúdio de Waldemar de Almeida, na Rua do 
Aragão nº 77.

Em 12 de julho, o “Curso Frédéric Chopin”, na sua 25ª 
audição, prestou uma homenagem a Waldemar de Almeida, rea-
lizada no Teatro Alberto Maranhão. Sua diretora e professora, a 
pianista Magnólia Monteiro Pereira, havia sido aluna do homena-
geado. Foi apresentado o seguinte programa: 

Ana Maria Medeiros: “Acalanto da Bela Infanta”

Marcelo Henrique Garcia Maia: “Minueto”

Maria de Nazareth Mestrinho: “Valsa Nobre n. 1”

Edna Barbosa: “Valsa Nobre n. 2”

Isis Barbalho: “Dansinha”

Nívea Tinoco: “Invocação n. 4”

Ana Teresa Paiva: “Invocação n. 3”

Heloísa Maria Ferreira Galvão: “Realejo” e “Borboletas”

Vera Lúcia Vilar Garcia: “Estudo n. 1”

Milza Chaves: “Desfile de Quintal”

Lúcia Fonseca: “Acalanto e Modinha”

Rosa Maria Monteiro: “Divertimento n. 1”

Edna Barbosa: “Divertimento n. 2”

Ubaldo Castilho de Alcântara: “Divertimento n. 3”

Branca Lúcia Massena: “Divertimento n. 4”

Cândida Bezerril de Araújo: “Dança e Canção da Rua dos Tocos”
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Magaly Pinheiro de Araújo: “Noturno”

Maria José Figueiredo: “Dança de Índios”

Novos rumos se delineavam para música no Rio Grande 
do Norte. O velho Instituto de Música teimava em permanecer 
em cena, apegado às lembranças dos feitos de trinta anos passa-
dos. O antigo sistema em que fora criado e até ali permanecia não 
permitia mais a realização de uma atividade satisfatória. Não era 
mais possivel continuar se mantendo com as mensalidades de 
poucos alunos e as incertas subvenções governamentais, pagas 
sempre fora dos prazos. Como pagar condignamente a professores 
e funcionários sem uma verba devidamente prevista e garantida? 
Como manter instalações, prover material escolar, oferecer um 
instrumental em bom estado? Já passara o tempo do magistério-
-sacerdócio e a profissionalização impunha-se inapelavelmente.

Não é possível que os poderes públicos, estadual e muni-
cipal não conhecessem os problemas do Instituto de Música e 
não lhes ocorresse a ideia de, considerando sua importância e os 
serviços que prestavam ao Estado, encampá-lo e assumir todas 
as suas despesas. Não se pode deixar de reconhecer a carência 
de recursos estaduais e municipais para uma empreitada desse 
porte. Maior obstáculo seria, certamente, a reconhecida aversão 
dos políticos pelas atividades culturais, consideradas elitistas e 
dispensáveis. Tocar e cantar para que, se havia discos e “vitrolas”? 

O mundo mudara e a pequenina Natal tentava se atrelar às 
novidades do momento. O grande passo em direção à moderni-
dade e ao desenvolvimento foi dado no dia 21 de março de 1959 
quando, em solenidade no Teatro Alberto Maranhão, instalava-se a 
Universidade (ainda estadual) do Rio Grande do Norte. Era o passo 
inicial na abertura de um caminho que não haveria de ter fim.

Em fins de 1961 o Reitor Onofre Lopes da Silva procu-
rou o Sr. Arnaldo José Pires, presidente da Sociedade de Cultura 
Musical. Manifestou-lhe sua intenção de prover a Universidade 
de uma escola de música e, como a legislação do momento não 
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permitia a criação de cursos que não fossem de nível superior, 
propunha que a Sociedade de Cultura Musical criasse uma escola 
de música para ser, em seguida, anexada pela Universidade. 
Reunida a diretoria da Sociedade de Cultura Musical foi, pos-
teriormente, redigida e assinada a necessária ata e, em seguida, 
entregue ao reitor415. O Conselho Universitário autorizou, em 
dezem-bro, contatos a serem feitos com a Sociedade de Cultura 
Musical e o Maestro Waldemar de Almeida.416 Em 19 de janeiro, 
a Escola de Música da Sociedade de Cultura Musical passou a 
integrar a Universidade do Rio Grande do Norte.417 Assim foi 
feito e, a 9 de março de 1962, instalava-se a Escola de Música da 
Universidade do Rio Grande do Norte, em solenidade realizada 
em sua sede, à Rua Floriano Peixoto nº 336. Presentes à mesa 
das autoridades estavam o Reitor Onofre Lopes e o coordenador 
da nova institui-ção, professor Waldemar de Almeida.

Primeira sede da Escola de Música da UFRN, na Rua Floriano Peixoto nº 336, 
imóvel pertencente, na época, a Garibaldi Romano. Foto atual. 

415 Assinaram a ata de criação da Escola de Música da Sociedade de Cultura 
Musical a ser anexada pela UFRN: Arnaldo José Pires, presidente; Clóvis Costa, 
vice-presidente; Hélio Varela, tesoureiro; Garibaldi Romano, 1º secretário; 
Claudio Galvão, 2º secretário.

416 Resolução n. 61, do Conselho Universitário, 13 de dezembro de 1961.
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Waldemar de Almeida estava de volta a Natal, depois 
de onze anos de ausência. Na verdade, não voltou a residir na 
cidade; mantinha seu domicílio no Recife, vindo periodicamente 
a Natal. Em sua ausência, administrava a Escola a professora 
Riveca Mandel Fried, sua ex-aluna, secretariada por Maria Salete 
Borges de Lima. Os professores, cujos nomes aparecem nas pri-
meiras atas da Escola de Música são Nilda Guerra Cunha Lima, 
Magnólia Monteiro Pereira, Maria de Fátima de Brito, Marluze 
Romano (ex-alunas de Waldemar, professoras de piano) e Pedro 
Marinho de Oliveira (professor de Teoria Musical, originário de 
Goiás).418

Professores da Escola de Música da UFRN. Da esquerda para a direita: professores 
Nilda Guerra Cunha Lima, Luiza Maria Dantas Cavalcanti, Riveca Mandel Fried, 
Waldemar de Almeida, Magnólia Monteiro Pereira e Salete Borges (secretária).

417 Resolução n. 6/62, de 19 de janeiro de 1962, conferiu à Escola de Música o 
mandato universitário na qualidade de órgão complementar da Universidade do 
Rio Grande do Norte.
418 Livro de Atas – n. 01, da Escola de Música do período de 26/02/1962 
a 21/06/1969.
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A atividade de ensino instrumental se resumia ao piano 
naqueles primeiros momentos. Professores e alunos dos mais 
diversos níveis se apresentavam em audições coletivas. Tentou-se 
uma maior aproximação com o público através de promoções 
como as “Noites de Arte”, constando sempre de uma palestra 
seguida de um pequeno recital. A “I Noite de Arte” se realizou a 
27 de abril de 1962; constou de uma palestra do professor Pedro 
Marinho de Oliveira sobre a música na Universidade de Chicago, 
seguida de uma aula do professor Claudio Galvão sobre a música 
nas civilizações ocidentais (egípcios, mesopotâmicos e hebreus), 
ilustrada com uma projeção de slides. Em seguida, tocaram as 
professoras Nilda Cunha Lima e Magnólia Monteiro Pereira. A 
incorporação da Escola de Música à Universidade foi oficiali-
zada pelo Conselho Universitário, a 4 de outubro.419 Em 1963, 
graças à contratação de professores que vinham semanalmente 
do Recife, começaram as aulas de instrumentos de corda e seus 
professores Rino Visani, Arlindo Teixeira (violinos) Emilio Sobel 
(viola) e Piero Severi (violoncelo) apresentaram a 1ª audição do 
Quarteto de Cordas da Escola de Música, no dia 9 de março. Tais 
apresentações se realizavam geralmente no auditório da Escola 
e também em outros locais, como a Escola Doméstica, Colégio 
Santo Antônio e Reitoria da Universidade. Logo depois chegavam 
os professores de sopro: Wascyli Simões dos Anjos (oboé, flauta 
e instrumentos de palheta dupla), Maviael Celestino (trompa e 
instrumentos de bocal) e de violão, Amaro Siqueira. 

Em meio às atribuições e atividades próprias da função 
que ocupava, Waldemar de Almeida encontrava tempo para ati-
vidades musicais paralelas. Assim é que, a 31 de maio, acompa-
nhou ao piano o recital do violoncelista Waldemar de Almeida 
Junior, realizado no Teatro Alberto Maranhão. O violinista Cussy 

419 A Resolução n. 17/62-U, de 4 de outubro de 1962, incorporou a Escola de 
Música à Universidde do Rio Grande do Norte.
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de Almeida, por sua vez, apresentou-se a 10 de outubro, no 
mesmo teatro, acompanhado ao piano por Gerardo Parente. 

Parelelamente às audições com alunos e professores da 
casa, a Escola apresentou recitais de muitos renomados instru-
mentistas convidados.

Abril de 1964: Waldemar de Almeida assume o magistério 
da disciplina História da Arte da Faculdade de Jornalismo Eloi de 
Souza420, pertencente à Fundação José Augusto. Ali lecionou até 
maio de 1966, alcançando duas turmas de estudantes.

Dia de muita emoção na Escola de Música: a 25 de outubro 
de 1967 despedia-se outra vez de Natal o Maestro Waldemar de 
Almeida. Aposentado na função de diretor, recebeu homenagem 
dos professores e alunos da Escola de Música em solenidade rea-
lizada no auditório da instituição. O Reitor Onofre Lopes saudou 
o homenageado, conferindo-lhe o título de “Diretor Perpétuo da
Escola de Música”. Na mesma ocasião verificou-se a transmis-
são do cargo para a professora Luíza Maria Dantas Cavalcanti
Faheina. Waldemar de Almeida tentou agradecer, mas a emoção
não lhe permitiu. Não conseguindo falar, dirigiu-se ao piano e
executou a “Valsa do adeus”, de Chopin.

Waldemar de Almeida dirigiu ao Reitor da Universidade 
uma carta com o seguinte teor:

Magnífico Reitor,

Tendo o Diário Oficial do Governo Federal do dia 13 de outu-
bro corrente, publicado a Portaria n.92/67, na qual é aposen-
tado o signatário, aproveito o ensejo para comunicar a Vossa 
Magnificência, que nesta data passo a diretoria da Escola 
de Música à atual secretária Professora Luíza Maria Dantas 
Cavalcanti Faheina com o patrimônio da mesma em completa 
ordem conforme cópia inclusa.

420 Anexado pela URFN, corresponde ao atual Departamento de 
Comunicação Social.
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Nesta oportunidade desejo demonstrar os meus melhores agra-
decimentos pela maneira muito fidalga com que sempre foi dis-
tinguido o Diretor da Escola de Música por essa Reitoria.

Cordialmente

Waldemar de Almeida421

Em 1963 foi encenada, no Teatro Alberto Maranhão, 
a peça “João Farrapo”, de autoria de Meira Pires, com música 
de Waldemar de Almeida e coro sob a direção de Garibaldi 
Romano.422 

Em 1969 havia terminado o livro Didática do piano. 
Em carta a Célia Pereira,423 na ocasião residindo em São Paulo, 
comenta: O livro “Didática do piano” apesar de pronto, não pôde 
ainda conseguir editar. É uma obra que necessita de muitos cli-
chês e isto encarece muito a impressão. Nem ao menos lhe posso 
dizer quando poderei publicar. Isto seria ótimo se os Irmãos Vitale 
daí quisessem fazer a publicação. O que garanto é que o trabalho 
é ainda uma grande novidade no ensino da música e do piano. 

Waldemar e Hylda sofriam as consequências naturais do 
distanciamento dos filhos que se ausentavam do ambiente fami-
liar em busca de maiores conhecimentos para seus campos de 
trabalho. Primeiro, foi Cussy. Em 1960 partia Waldemar Junior 
para a Europa e desde 1964 residia nos Estados Unidos.

421 Conforme livro de atas da Escola de Música da UFRN, 1962.

422 A peça “João Farrapo” foi encenada no dia 31 de julho de 1963, com reprise 
a 1º, 2, 3 e 4 de agosto. O jornalista Woden Madruga, que representou na ocasião 
o personagem que intitula a peça, informou que as músicas eram cantadas por
um coro.

423 Maria Célia Pereira (Natal, 1º/06/1921-6/11/2002) foi aluna de Waldemar 
e é citada algumas vezes neste livro. Casada com Hiram de Lima Pereira, eram 
compadres de Waldemar. Compositora, teve a sua valsa “Falando ao coração” 
gravada por Luíza Maria Dantas, no CD Compositores potiguares (I), 2002.

Violoncelista Waldemar de Almeida Junior, residente nos Estados Unidos.

Juninho, como ainda é conhecido na família, iniciou 
seus estudos de violoncelo com Nany Bezerra, no Instituto de 
Música, em Natal, e logo aos 9 anos fez as primeiras aparições em 
público, conforme foi relatado anteriormente. Com a transferên-
cia da família para o Recife em inícios de 1950, passou a estudar 
com Thomaz Babini que ali já residia. Falecendo Babini em 1951, 
tornou-se aluno de seu filho Italo Babini por breve período, já que 
este se transferiu para o Rio de Janeiro. Seu professor passou a 
ser, então, Piero Severi, com quem estudou até 1960. 

Em 1961, Waldemar Junior estava na Suíça, estudando no 
Conservatório de Genebra. Passou as férias no Recife retornando 
à Europa em 1962. A partir dessa data iria demorar muito a rever 
os pais. 
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Planejando estudar nos Estados Unidos mandou uma 
carta a Aldo Parisot, apresentando-se com filho de Waldemar de 
Almeida. Era a chave mais adequada para abrir essa porta. Aldo 
pediu-lhe uma fita gravada e logo estava convidado para ir para a 
América, onde teve a sorte de contar com o melhor professor que 
poderia encontrar: o violoncelista que, ainda adolescente estudava 
no Instituto de Música e recebera de presente de seu diretor o pri-
meiro violoncelo tamanho reduzido. Naquela ocasião, uma mão 
lavava a outra; Parisot, conceituado professor da Universidade de 
Yale, retribuía o muito que recebera e breve Juninho despontava 
como violoncelista nos meios musicais americanos. 

Waldemar Junior começou a trabalhar com Aldo Parisot 
no verão de 1964, logo se tornando seu aluno da Universidade 
de Yale, em New Heaven. Em 1966 ganhava o primeiro emprego, 
como spalla da Orquestra Sinfônica de Birmingham, no Estado 
de Alabama.

Dois anos fora de casa e a saudade apertando a família no 
Recife levaram sua mãe a visitá-lo em 1964. Em 1968 Waldemar 
Junior se casou com a também violoncelista Pamela Martin, fina-
lizando os possíveis sonhos dos pais de seu retorno ao Brasil.

Depois de tantos anos de ausência, a saudade continuava 
sua lenta tortura e os pais optaram pelo melhor remédio: a 18 de 
dezembro de 1968 partiam Waldemar e Hylda para rever o filho 
nos Estados Unidos.

Foram quatro meses de estadia na cidade de Dallas, Estado 
do Texas, onde muito pôde observar da vida local, exposta e 
comentada no livro Do Recife a Dallas, publicado em 1969. Seu 
interesse maior está bem claro no prefácio ao seu livro, datado de 
1969: Vim, na verdade, abraçar um filho. Um filho que se encon-
trava ausente há muito tempo. 

Como era de se esperar, as atenções do visitante se diri-
giram intensamente para a vida cultural, musical especifica-
mente, do grande país. Mas não perdeu oportunidade de observar 
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e comentar tudo o que pudesse atrair sua atenção sobre a vida 
e costumes dos americanos, acentuando as grandes diferenças 
como brasileiros e procurando explicações para elas. 

Havia um mundo de grandes coisas a viver e observar: 
auditórios musicais, grandes orquestras, escolas de música, cen-
tros culturais, museus e tantas outras. O que mais parece ter 
impressionado o brasileiro nordestino acostumado ao ambiente 
de seu país era que a maioria das grandes instituições havia sido 
criada e era mantida pela iniciativa particular, pouco ou nada 
dependendo de ajuda dos governos. Tudo começava com a edu-
cação musical que as crianças recebiam e que as disponibilizava, 
no futuro, para entender, participar, colaborar e, principalmente, 
consumir a música pagando por ela. 

Não pode haver dúvida de que a riqueza econômica dos 
Estados Unidos é o grande diferencial, se comparado com o 
Brasil. Grandes instituições nasceram, cresciam e se mantinham 
com as doações de grandes milionários. Assim é que, por estas 
bandas ninguém vai pedir aos administradores públicos subven-
ções para entidades de caráter artístico. As orquestras sinfônicas 
são mantidas pelos habitantes das cidades que lhes dão o nome. 

O velho mestre deve ter-se lembrado do quanto sofreu 
e se limitou em sua vida de professor brasileiro, dirigindo um 
Instituto de Música com minguadas e incertas subvenções, man-
tendo um curso particular para poder se manter e, depois, admi-
nistrando uma única Escola de Música que, mesmo pertencendo 
a uma universidade, sofria com a limitação das verbas. Ninguém 
se surpreenderá ao saber que seiscentas escolas de música estão 
espalhadas pelos quatro cantos do país. E a experiência pessoal, 
os difíceis momentos vividos levam-no a ensinar a lição que dura-
mente aprendeu: Perca-se o hábito de esperar sempre do governo.

E a dificuldade para se manter uma orquestra no Brasil 
faltando, principalmente, recursos para a manutenção de um pes-
soal capacitado? Não havia uma orquestra em Natal no tempo 
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em que viveu na cidade e o Recife possuía apenas uma orquestra 
sinfônica.

Assim é que, por estas bandas ninguém vai pedir aos adminis-
tradores públicos subvenções para entidades de caráter artís-
tico. As orquestras sinfônicas são mantidas pelos habitantes das 
cidades que lhes dão o nome.

Estados, como o Alabama, têm quatro orquestras sinfônicas. No 
Estado da Califórnia elas são em número de quarenta e três. No 
Estado da Flórida, treze, em Illinois, vinte e cinco, no Estado 
de Nova Iorque, cinquenta. Deste modo há mais de seiscentas 
orquestras profissionais sem contar o grande número de orques-
tras menores.

E as publicações musicais? Quanto esforço para manter 
com o mínimo de recursos a revista Som, uma das raras publica-
ções dedicadas à música no país! E relaciona grande número de 
jornais musicais devidamente consumidos pelo povo americano.

A referir-se à origem da South Methodist University, 
comenta que começou a ser construída em um terreno de noventa 
acres, em 1911, sendo o primeiro prédio inaugurado em 1915. 

A propósito do gesto do Sr. Coruth, lembrei-me de quanto foi 
árduo obter oitenta (sic) metros quadrados de terreno para a 
construção da Escola de Música da Universidade Federal do 
Rio Grande Norte. Não que tivesse sido difícil a aquiescência do 
presidente da Sociedade de Assistência aos Filhos do Lázaro, 
Dr. Manoel Varela Santiago,424 mas pela dificuldade que alguém 
interessado em travar o processo de doação interpôs à nosso 
intenção. 

Ao comentar a visita feita à East Texas State University, 
onde Juninho era professor, ao tomar conhecimento das realiza-
ções de seu diretor, queixa-se: 

424 Dr. Manoel Varela Santiago Sobrinho era médico e responsável pela 
criação de inúmeras obras de assistência e saúde pública em Natal.
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Tudo aquilo poderíamos ter realizado quando diretor da jovem 
Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Não que nos faltasse apoio do Reitor Onofre Lopes, sem-
pre muito interessado em oferecer ótimo ambiente artístico a 
Natal, mas pela precariedade orçamentária e o que era pior – a 
boicotagem sofrida por um quinteto de distintas ex-alunas, nas 
quais muito confiávamos.

Se dissemos “nada porém nos admirou” dizemos agora, tudo 
porém fez inveja.

O que não nos foi possível fazer pelo nosso burgo, vimos como 
foi fácil ao Dr. James E. Richards realizar na sua querida cidade.

Um pequeno detalhe de sua aguda percepção sobre o nível 
econômico e cultural e seu reflexo nos hábitos do povo ameri-
cano se verifica quando relata um fato banal acontecido. Em um 
dia frio de inverno, desceu do automóvel do filho para colocar 
correspondência em uma caixa de correios existente em certa rua. 
Já iam longe quando deu pela falta de seu cachecol: havia dei-
xado cair na rua. Dias depois sua nora Pamela passou pela mesma 
rua e, ao voltar para casa lhe disse que havia visto o seu agasalho. 
Convidado para ir com ela até o local, encontrou o cachecol enla-
çado em um poste. Alguém o achou, apanhou e prendeu ali, certo 
de que o dono haveria de buscá-lo no local...

Waldemar retornou após quatro meses: Hylda ainda demo-
rou mais dois meses nos Estados Unidos. 



Década de 1970

O último trabalho literário relacionado à música escrito por 
Waldemar de Almeida tem como título Hino nacional bra-

sileiro. Estudo histórico-Cívico Pedagógico-Musical e poético e 
foi publicado no Recife em 1972 pela editora Mousinho Artefatos 
de Papel Ltda., de propriedade de seu amigo Bolívar Mousinho, 
editor de quatro dos cinco livros que escreveu e responsável pelo 
prefácio deste último.

A vida voltara à rotina dos últimos anos. Muitos alunos e 
o prestígio de ser o melhor professor de piano da cidade susten-
tavam o seu ego de artista. Em casa o apoio e a proteção de Hylda
garantiam a estabilidade da vida pessoal. Os filhos já estavam
todos adultos e encaminhados nas trilhas que a vida lhes indi-
cara. Problemas pessoais e familiares, inesperados e inoportu-
nos, ameaçavam a harmonia que sempre buscara também fora da
música. Decidiu. Estava resolvido e com a mesma determinação
de havia vinte anos passados, quando deixou Natal por Recife:
iria se transferir para São Paulo. Justificou a todos que ia para um
meio musical maior que o Recife. Tinha seus motivos para esco-
lher São Paulo, pois ali já residira e trabalhara em tempos de sua
juventude. Passou resoluto para a ação e vendeu a casa da Rua
Visconde de Albuquerque nº 623, no bairro da Madalena, que tão
ansiosamente comprara ao adotar amorosamente Recife em 1950
como sua cidade. Parecia feliz, mas chorava ao se despedir dos
amigos. Em janeiro de 1975 já morava em uma casa de porta e
janela, alugada no bairro de Higienópolis.
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Pouco depois chega a São Paulo o filho Waldemar de 
Almeida Junior e a esposa Pamela, também violoncelista, que 
passaram a integrar a Orquestra Sinfônica de São Paulo.425

Certo dia de maio de 1975, Waldemar passou mal durante a 
madrugada. Havendo melhorado e não prevendo a gravidade dos 
sintomas, saiu com a Hylda durante a manhã seguinte e voltou a 
sentir-se mal. Atendido no Hospital da Beneficência Portuguesa, 
recebeu medicação e voltou para casa. Logo em seguida teve que 
ser internado: era grave o seu quadro. Waldemar fumara muito 
durante toda a vida, sofria de enfisema pulmonar e, na ocasião, 
apresentava grave infarto no miocárdio.

Chega a São Paulo o filho médico, Clovis. Não lhe per-
mitem entrar na UTI, pois a emoção poderia ser fatal. O quadro 
se agravara ainda mais. Clovis, que retornara ao Recife, volta 
urgente a São Paulo. O cirurgião Eurícledes de Jesus Zerbini resu-
miu secamente a situação: se for operado a chance seria mínima; 
se não for operado, a chance seria nenhuma. O coração que resis-
tira a tantas emoções estava no limite de suas possibilidades e 
não havia parado definitivamente por conta dos aparelhos que o 
ajudavam. 

A 25 de maio deu-se a grande e defintiva pausa. O filho 
Clovis providenciou o embalsamamento do corpo, com a partici-
pação de um médico que estagiava naquele hospital, e que havia 
sido seu orientando quando residente em um hospital do Recife. 

No dia seguinte o corpo foi embarcado em um avião para 
Natal, acompanhado por Clovis e sua mãe. Do Recife seguiram 
em um automóvel dirigido por Reinaldo de Oliveira, filho de 
Waldemar de Oliveira, Cussy e a esposa Nely, e Glória, esposa de 
Clovis. 

425 Junior e a esposa residiram em São Paulo até pouco depois do falecimen-
to do pai. Ali nasceu a primeira filha (falecida). Transferiram-se para Adelaide, 
na Austrália, onde passou oito anos, quando nasceram os filhos Victor (violis-
ta), Paulo Andre (advogado) e Natalie (museóloga). A família retornou para os 
Estados Unidos em 1984. Junior e Pamela tocam na Pacific Symphony Orchestra.
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Waldemar de Almeida voltou definitivamente para Natal e 
de uma forma que decerto nunca havia imaginado. 

Está sepultado no túmulo da família no Cemitério do 
Alecrim, onde estão seu pai, mãe e outros parentes.426

Terminou, como terminaram tantas e tantas peças musi-
cais que tocara e ensinara a tocar. Todas tinham que terminar, por 
mais belas que fossem, por mais emoções que tivessem provo-
cado. Assim como uma bela composição a vida do pianista obe-
deceu aos sinais do grande regente, o destino: viveu con fuoco 
instantes de allegro, vivace, até chegar ao rallentando que indi-
cava o largo e o pianissimo do finale. E, como as músicas, mesmo 
sendo transitórias e passageiras, as grandes vidas permanecem 
imortais nas emoções que despertam e na lembrança sensível que 
ainda sugerem. 

Assim como o exemplo de vida, as melodias que Waldemar 
de Almeida criou podem parar de soar no espaço material, mas 
para quem as ouviu e sentiu, soarão permanentemente em seus 
corações. 

426 Em 2004 ali foi também sepultado Oriano de Almeida.



Depois...

Patrono na Academia de Arte e Letras de Pernambuco

Waldemar de Almeida foi considerado patrono da cadeira 
nº 2 da Academia de Arte e Letras de Pernambuco. O primeiro 
ocupante foi o General Hélio de Albuquerque Mello; seu dis-
curso de posse foi publicado no Recife pela editora “Mousinho 
Artefatos de Papel Limitada”, em 1976.

Patrono do Instituto de Música Waldemar de Almeida

Pertencente à Fundação José Augusto, iniciou suas ativi-
dades em janeiro de 1986, oferecendo variadas opções para maté-
rias teóricas e instrumento. Continua em atividade no momento 
desta publicação. 

Centenário

No dia 10 de agosto de 2004, reuniram-se alunos, admira-
dores, amigos de Waldemar de Almeida para homenageá-lo pela 
passagem de seu centenário de nascimento, a ocorrer no dia 24 
daquele mês. O local escolhido – o Teatro Waldemar de Oliveira – 
não poderia ser melhor escolha: era o nome e a presença da alma 
irmã, companheira e solidária durante toda uma existência.

Um grupo de alunas, sob a liderança de Elyanna Caldas, 
reuniu-se, planejou, cotizou-se, executou.
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Na ocasião, falou Cussy de Almeida. Elyanna assumiu a 
responsabilidade do recital: tocou Rachmaninoff (“Elegie” op. 
3 e “Prelude” op. 3 n. 2), Chopin (“Mazurkas” (op. 2 n. 1, op. 
24 n. 4, op. 33 n. 4 e o “Scherzo” op. 33 n. 4). A pianista ilus-
trou seu programa com comentários sobre as peças executadas, 
detendo-se especialmente na comparação e destaque das afini-
dades entre obras do compositor espanhol Federico Mompou e 
composições de Waldemar de Almeida. Assim, foram evidencia-
das a “Canção e Dança” n. 5 (Mompou) e o “Divertimento” n. 4 
(Waldemar de Almeida); a “Canção e Dança” n. 7 e o “Minueto”; 
e mais a “Canção e Dança n. 1” e “Realejo”, “Desfile de Quintal” 
e “Noturno”. 

Alguns alunos anexaram ao programa mensagens em que 
se evidenciam afeto, reconhecimento e apreço. Estão, em seguida, 
relacionados trinta e um nomes de ex-alunos do homenageado: 
Ada Alimonda Borrione, Alayde Paiva Gomes, Amélia Ramires 
Pinheiro, Andréa Azevedo, Andréia da Costa Carvalho, Conchita 
Maia Knauer, Carlos Ramires Pinheiro, Daysy Lemos Duarte, Dinah 
Monte Cavalcanti, Eliane da Fonte, Elyanna Caldas, Geraldo Vital, 
Glaucia Farias, Jairo Vaz, Janice Lins e Silva, Lenira Pinto Pereira, 
Magnolia Amorim Santa Cruz, Marco Caneca, Maria Cândida C. 
de Carvalho, Maria de Lourdes Aguiar, Mécia Turton, Moriza 
Sucupira, Nair Brito, Nelma Guerra, Rosa Mineiro Dias, Ruth 
Rozembaum, Sarita Mutchnik, Socorro Queiroz, Tereza M. Dias 
Sampaio, Tereza Morato, Titina Salsa Maroja e Vânia Andrade.
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1. “A arte através de seu temperamento”. Entrevista a Lucano, em A
República, 10 de março de 1926.

2. “Cartas de Paris – “O piano de Chopin”. Diario de Natal, 25 de julho

de 1926.

3. “Cartas de Paris – “Notre-Dame”. Diário de Natal, 29 de agosto de

1926.

4. “Cartas de Paris – La malmaison”. Diário de Natal, 10 de outubro de

1926.

5. “Cartas de Paris – “Uma noite na ópera”. Diário de Natal, 15 de agosto

de 1926.

6. “Cartas de Paris – As artes que morrem”, Diário de Natal, 1928.

7. “Cartas de Paris – O Pantheon”. Diário de Natal, 7 de junho de 1929.

8. “Cartas de Paris – Verdun I”. Diário de Natal, 9 de junho de 1929.

9. “Cartas de Paris – Verdun II”. (1ª parte), Diário de Natal, 16 de junho

de 1929.

10. “Cartas de Paris – Verdun II”. (2ª parte), Diário de Natal, 7 de agosto

de 1929.

11. “Cartas de Paris – Verdun II”. (conclusão), Diário de Natal, 28 de

setembro de 1929.

12. “Cartas de Paris – Les ballets russes de Serge Diaghilew”. Diário de
Natal, 26 de setembro de 1929.

13. “Cartas de Paris – O túmulo de Santa Genoveva”. Diário de Natal, 31

de agosto de 1929.

14. “Chopena, Chopinsky ou Chopin?” A República, 1º de maio de 1930.

15. “Dois a um”. A República, 5 de maio de 1937 (com o pseudônio de

Sieg).

16. “Os ‘diletantes’ da música”. A República, 28 de julho de 1937.



459

17. “Uma viagem a Bayreuth”. A República, 13 de abril de 1930.

Reproduzido em Som n. 5, 1937.
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Pernambucana de Letras (1949-1961), Diretor do Teatro Santa Isabel (1939-1950), 
Presidente da Associação dos médicos escritores (1971-1972).
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Reproduzida em A República, a 23 de novembro de 1933 como “A 
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3. n. 4 (? – 1937) – “Carlos Gomes, o intérprete da alma da raça”.
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5. n. 6 (12/07/1937) – “Os charlatães da música”.
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11. n. 14 (25/09/1947) – “Piano não assenta bem pra homem”.

12. n. 15 (03/01/1948) – “Mignone – ligeiros traços biográficos”.

13. n. 16 – “Mignone – ligeiros traços biográficos”, cont.

14. n. 17 (11/07/1948) – “Mignone – ligeiros traços biográficos”, cont.

15. n. 18 (22/09/1948) – “Mignone – ligeiros traços biográficos”, final. 

Artigos de Waldemar de Almeida na revista Pedagogium

1 – “Fale, professor”. Ano XXVII, n. 1, 1948. Republicado em A 
República. 23 de julho de 1948.

2 – “Quem devia estar no seu lugar era eu!” Ano XXVII, n. 2, 1948.

Palestras apresentadas durante o período que 
passou como Diretor da Escola de Música427. 

“Cristo e a música” (2ª “Noite de Arte”), 26 de maio de 1962.
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“Chopin” (Durante a “Exposição Chopin”), 20 de abril de 1967.

“O coral nas igrejas” (Na 44ª “Noite de Arte”), 16 de agosto de 1967. 

“Música de câmera (Aula inaugural do ano letivo), 1º de março de1968.

427 Originais não localizados.
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Conferências citadas na “Apresentação” ao 
livro “Hino nacional brasileiro”428 

“Liszt e a sua música”

“Música e trópico” (lida no Seminário de Tropicologia da Universidade 
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“A música nas universidades” (lida na Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte)
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1928.

“Musicalerias”. Subtítulo: “A ideia do professor Babini” (sobre o Centro 

Musical Feminino). A República, 1º de junho de 1928.

“Sociedade de Cultura Musical”, A República, 21 de janeiro de 1934.

“Musicalerias”. A República, 1º de junho de 1928.

“Musicalerias”. A República, 23 de outubro de 1929.

“Musicalerias”. Subtítulo “Curso Waldemar de Almeida”. A República, 

26 de abril de 1930.

 “Túlio Tavares”. A República, 15 de junho de 1933. 

“Sociedade de Cultura Musical”. A República, 21 de janeiro de 1934.

428 Originais não localizados.



463

“Musicalerias”. Subtítulo “Curso Waldemar de Almeida”. A República, 
1º de julho de 1937. Reedição da publicação do mesmo título, de 26 de 

abril de 1930. 

“Cussy...”, A República. 4 de outubro de 1938.

“Juvêncio Mendonça”. A República, 11 de fevereiro de 1940. 

“Nossas modinhas”. A República, 29 de março de 1940.

“Waldemar de Almeida e as modinhas”. A República, 18 de abril de 

1940.

 “Fala Waldemar de Almeida”. A República, 5 de maio de 1940.

“Waldemar de Almeida – Normas Pianisticas”. A República, 11 de junho 

de 1941.

“O Maestro Waldemar”. Publicada em A República, 29 de setembro de 

1944.

“La menor e dó maior”. A República, 20 de junho de 1959.

“Alcides Cicco”. A República, 24 de março de 1959.

Outras referências

Gravações fonográficas

LP Realejo – Composições de Waldemar de Almeida. Intérprete: Oriano 

de Almeida. Rio de Janeiro: Etiqueta Classic, 1969. 

LP Marluze Romano interpreta Waldemar de Almeida. Rio de Janeiro: 

UFRN/Gravações Elétricas Ltda. S/D. 

LP Piano romântico (Marluze Romano). Rio de Janeiro: UFRN/Escola de 

Música, 1983.

LP Oriano interpreta Oriano Rio de Janeiro: UFRN/Projeto Memória, 

S/D.
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Obras de Waldemar de Almeida 

N. Título e subtítulo Ano
Dedicatória
Conforme se encontra na partitura

Editora Observações

Música para piano

Série Paisagens de leque

1 N. 1 – Valsa nobre 1936 À Sta. Lygia Bezerra de Melo
Vitale – São 
Paulo

2 N. 2 – Borboleta 1936 Ester Vainstein Vitale
3 N. 3 – O camundongo Mickey 1936 Sem dedicatória Manuscrita
4 N. 4 – A Baronesa 1936 Partitura não localizada

5 N. 5 – Passeio às Rocas
Para Hylza se lembrar de seu segundo 
aniversário

Vitale

6 N. 6 – Desfile de quintal 1936 Para Fernando Luiz1 marchar Vitale

7
N. 7 – Acalanto da “Bela
Infanta”

A S. A. I. Dona Thereza Maria Christina de 
Orleans e Bragança

Vitale

8 N. 8 – Realejo 1936
Escrita para
Maurilo Lyra

Vitale

Série Divertimentos

9 Divertimento n. 1 1940 Escrito para Maria Nazareth Leitão de Almeida
Manuscrita

Digitalizada por Cussy de 
Almeida

10 Divertimento n. 2 1941 Escrito para Moizés Roiz Manuscrita
11 Divertimento n. 3 1941 Escrito para Darly Nogueira Couto Manuscrita

12 Divertimento n. 4 ? Dedicado à Srta. Isa Barbalho Filgueira Manuscrita
Digitalizada por Cussy de 
Almeida

Série Natalezas



46613  Dança dos mamulengos ? Sem dedicatória Manuscrita
Digitalizada por Cussy de 
Almeida

14 Dança de índios 1940 Escrito para Hylda Rosemary Wicks de Almeida 

La fotolito, 
Via del 
Pantheon, 57, 
Roma.

Escrito à mão na 
partitura: 1º dia de 
carnaval de 1940
Na capa: Temas rítmicos 
do tradicional folguedo 
CABOCLINHOS, exibido 
na Cidade de Natal, RN. 
Brasil.

15 Dança dos congos 1940 ? Partitura não localizada
Série Cosmoramas

16 N. 1 – Brincando com escalas 1943 Sem dedicatória Manuscrita
Série Noturnos

17
Noturno n. 1, em mi bemol 
menor 

1944 Escrito para Wanda Wanderley Mussi Vitale 
Digitalizada por Cussy de 
Almeida

18 Noturno n. 2, em mi menor Sem dedicatória Partitura não localizada
Série Invocações

19 Invocação n. 1 
Partitura não localizada
Para violino OK

20  Invocação n. 2
Partitura não localizada
Para violoncelo

21  Invocação n. 3 1953
Escrito para
Lucy Farias

Manuscrita

22 Invocação n. 4 1957 Escrito para José Lina Manuscrita



467Série Prelúdios
23 Prelúdio n. 1 Partitura não localizada.
24 Prelúdio n. 2 Sem dedicatória Manuscrita
25 Prelúdio n. 3 1948 Oferecido a Luíza Maria Dantas Manuscrita Datado do Rio de Janeiro

26 Prelúdio n. 4 Sem dedicatória Manuscrita
Título mudado para 
“Homenagem a Debussy”

Série Valsas

27 Sonho de Anjo 
Primeira composição. 
Partitura não localizada

28 Flor de Belém 1921
Ao meu tio Raymundo d’Almeida e sua Exma. 
esposa D. Oneglia de Almeida

Officina 
Musical 
Campassi & 
Camin, São 
Paulo

Usa o pseudônimo de 
Walmeida

29
Flor da tarde – valsa lenta 
op. 2

1922
A meu pai Cussy d’Almeida e minha mãe 
Corintha d’Almeida

Casa 
Bevilacqua, 
Rio de Janeiro

Usa o pseudônimo de 
Walmeida

30
Flor das ruínas – valsa lenta 
op. 3

1922? A M. G. de Mello Lula
Casa 
Bevilacqua

Usa o pseudônimo de 
Walmeida

31 Valsa nobre n. 2 1953 Escrito para Glaucia Maria de Farias Manuscrita
Esparsas

32 Mazurca 1925?
Tocada pelo autor em 
recital em J. A. Andr 
27/10/1925

33 N. 2 – Acalanto e modinha 1948 Escrito para Wanda Lamas Grandi
A partitura não indica a 
editora.



46834
Dança e canção da Rua dos 
Tocos

1958 Escrita para Marluze de Almeida Romano Manuscrita

35 Toccata de Clô 1948 Clotilde Pedroza2 Vitale

Republicada por Irmãos 
Vitale em 1959 com o 
título de TOCCATA. 
Revisão de Souza Lima.

36 Estudo n. 1 1953 Escrito para Nair Brito Manuscrita

37
Fantasia para dois pianos ou 
piano e orquestra

1960 Sem dedicatória Manuscrita

38 Pastoral 1954 Sem dedicatória Manuscrita

39 Dancinha 1959 Escrito para Carolina Chianca de Amorim Manuscrita
Digitalizada por Cussy de 
Almeida

40 Minueto 1940 Escrito para Maria de Lourdes Cunha Vitale?

41 Lenda
Partitura não localizada
Gravada por Oriano de 
Almeida no LP “Realejo”

42 Serenata na solidão 1965 A Inez Moreira Cavalcanti Manuscrita
Digitalizada por Claudio 
Galvão

Para diversos instrumentos

42 Biliga3 Partitura não localizada

43 Invocação n. 1 Ver n. 24

44 Invocação n. 2
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45 Palma da Ressurreição 1932 Vitale 

Poema de Palmira Wanderley. 
Partitura original não localizada. 
Instrumentação para banda 
de música, por José Jacinto de 
Carvalho (Manuscrita, 1945).

46 Minha canção auriverde 
Sem 
dedicatória

Partitura não localizada

47
Ó, companheiros! – Marcha 
integralista

Letra de Alberto Wanderley.
Partitura não localizada

48 Canção guerreira Partitura não localizada

49 Canto da pedra 1936? Vitale
Variações sobre um tema popular.
Partitura não localizada

50 Canto da raça 1938

Canção 
patriótica 
para a 
juventude 
e os 
soldados 
do Brasil

Manuscrita

Letra de Waldemar de Almeida. 
Partitura para canto e piano 
digitalizada por Claudio Galvão. 
Instrumentação para banda de 
música no acervo da Banda 
de Música do 16º Batalhão de 
Infantaria Motorizado.

51 Canção dos caças
Sem 
dedicatória

Manuscrita

Letra do Cap. Ten. J. Goossers 
Marques. Instrumentação para 
banda de música no acervo da 
Banda de Música do 16º Batalhão 
de Infantaria Motorizado.

52
Canto da conquista – canção 
patriótica

1971
Sem 
dedicatória

Manuscrita
Letra de Waldemar de Almeida 
Digitalizada por Claudio Galvão
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53 Canção dos pescadores 1932 Vitale

Para coro. Poema de Henrique 
Castriciano. Partitura não 
localizada

54 Hino de Ipanguaçu
Letra de Mariano Coelho. 
Partitura não localizada        

55 Natal
Letra de José Maria da Rosa e 
Silva. Partitura não localizada

56
Hino dos estudantes Norte 
Rio-grandenses

Letra de Palmira Wanderley. 
Partitura não localizada

57 Saudação a Carlos Gomes 1936?
Cantada no centenário de Carlos 
Gomes 11.07.1936
Partitura não localizada

58 Saudação ao Brasil 1936?
Cantada no centenário de Carlos 
Gomes 11.07.1936
Partitura não localizada

59 Yara 1936?
Cantada no centenário de Carlos 
Gomes 11.07.1936
Partitura não localizada

60 Yaiquexé
Cantada a 15 
de agosto de 
1943

A 6 vozes, letra e música 
de Waldemar de Almeida
Partitura não localizada

61 Sonho de um tenorino
Cantada a 15 
de agosto de 
1943

A 4 vozes, letra e música 
de Waldemar de Almeida
Partitura não localizada

62 Heranças de nossa raça
Cantada a 15 
de agosto de 
1943

A 7 vozes, letra e música 
de Waldemar de Almeida
Partitura não localizada
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63 Canto a Santos Dumont 1973

Partitura não localizada. Letra 
de Waldemar de 
Almeida (publicada) datada 
de 22/06/1973.

Música religiosa

64 Tantum ergo Partitura não localizada

65 Hino a Santana Partitura não localizada

66  Hino a São Judas Tadeu Partitura não localizada

67 Hino oficial da Juventude Católica 
de Natal

Partitura não localizada

68 Laudemus Partitura não localizada

69 Laudat et gracia Partitura não localizada

Série Escola de música

70 N. 1 – “Riva” – Ritmo de valsa Recife, 1962

71 N. 2 – “Nilda” – Tempo de valsa

72 N. 3 – “Magnólia”  Moderato

73 N. 4 – “Marinho” – Tempo de
marcha

74 N. 5 –“Marluze” – Moderato

75 N. 6 –“Fátima” – Tempo de acalanto

76 N. 7 – “Salete” – Tempo de valsa

77 N. 8 – “Marly” –Tempo de mazurca

78 N. 9 – “Luíza” – Tempo de marcha



47279 N. 10 – “Ângela” – Tempo de valsa Escrito para Ângela Wicks Corte 
Real

Série Vim da bandinha

80 N. 1 Março, 1964.

81 N. 2

82 N. 3

83 N. 4

84 N. 5

85 N. 6

86 N. 7

87 N. 8

88 N. 9

Notas:
1 Fernando Luís da Câmara Cascudo, filho de Luís da Câmara Cascudo.
2 Esposa do governador Sylvio Pedroza. Sem dedicatória na versão publicada pelos Irmãos Vitale em 1959.
3 Apelido de Waldemar de Almeida Junior quando criança.

MÚSICA PARA TEATRO

Parte musical da peça “João Farrapo”, encenada no Teatro Alberto Maranhão, dias 31 de julho e 1º, 2, 3 e 4 de agosto 

de 1963. Partituras não encontradas.
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Grafia e escrita musical de Waldemar de Almeida. Bilhete a 
Oriano: Até que enfim consegui descobrir o paradeiro da Pastoral. 
Sou mesmo um relaxado. Não ligo nada para nada. E, assim ia 
perdendo definitivamente a oportunidade que você oferece em 
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fazer a Pastoral ouvida por aí e por ali. Graças a Eliana que 
guar-dou bem guardada uma cópia, Agora, além desta, fiz outra 
cópia, para no caso do Correio querer botar fora a Pastoral eu 
ter outra cópia aqui. Abraços do primo.
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Cronologia

1ª parte, baseada na autobiografia de Waldemar de Almeida

O relato-base não apresenta nenhum critério cronológico, parecendo 

haver sido composto muito depois dos fatos haverem acontecido e à 

medida que se apresentavam na memória do autor. A única data citada é 

a do seu nascimento. Nessa 1ª parte foi seguida a ordem em que os fatos 

são relatados.

1904, 24 de agosto – nascimento em Macau, Rio Grande do Norte, filho 

de Cussy de Almeida e Corintha Henriques de Almeida. A família 

permaneceu em Macau apenas seis meses, transferindo-se para Natal.

1914, a família de Cussy de Almeida residia na Rua dos Tocos (Princesa 

Isabel).

? – estudos de piano com Alexandre Brandão.

1913, 13 de outubro – inaugurado o Cinema Royal: Waldemar consegue 

o emprego de porteiro, com ordenado de vinte mil-réis; passa a pianista

desse cinema e, em seguida, do Cinema Polytheama.

? – compõe “Sonho de anjo”, a primeira valsa, que foi escrita por José 

Soares, mandada imprimir pela Casa Bevilacqua, do Rio de Janeiro; não 

publicada e original perdido.

? – Cussy adquire a quadra de terreno do Sítio São Cristóvão.

? – reside em São Paulo, em dependência da policlínica do amigo 

(Dr.?) Manoel Paiva Ramos, à Rua Rangel Pestana, no Braz. Trabalho no 

Laboratório Ayran, de propriedade do amigo.

? – seu irmão Cussy Junior se transfere para São Paulo; é nomeado 

delegado de polícia de uma cidade do interior.

? – de volta a Natal, estuda piano com Thomaz Babini, juntamente com 

Garibaldi Romano (piano) e seus irmãos Cármino (violino) e Cristóvão 

(violoncelo). 

? – compõe a valsa “Flor da tarde” (publicada em 1922).
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1920-1924? – passa uma temporada em Areia Branca, na residência da 

irmã Alice, casada com Augusto César de Melo e Souza. 

1916? – toma parte na Associação dos Escoteiros. Considerando-se que 

essa entidade foi fundada em 1916 e imaginando-se que tenha ingressado 

no mesmo ano, Waldemar teria, então, doze anos de idade.

2ª parte, baseada no noticiário dos jornais da época

1921

12 de maio: acompanhou ao piano o recital do violoncelista e cantor 

Luís Valério de Souza Brandão, realizado no dia 18, no Theatro Carlos 
Gomes.

27 de julho: participa do recital de Massodi (violinista) e Aline Baruel 

(pianista), Teatro Carlos Gomes.

6 de outubro: segue para o Rio de Janeiro, matricula-se no 6º ano do 

Instituto Nacional de Música (atual Escola de Música da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro).

Setembro? – passa para o 7º ano.

Novembro – publica a valsa “Flor de Belém”.

1922

Março – publica a valsa “Flor da Tarde”.

? – publica a valsa “Flor de ruínas”.

Novembro – férias em Natal.

13 de novembro: participa do recital realizado durante a o lançamento 

do livro Jardim. tropical, de Othoniel Menezes.

1923

27 de janeiro: participa do recital de despedida do tenor Alcides Cicco.

? – viaja para a Alemanha, data não localizada.

? – visita de seu pai, durante oito meses.
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1924

? – viagem a Bayreuth para assistir ao festival wagneriano.

? – retorna ao Brasil.

1925

27 de outubro: 1º recital depois da chegada da Alemanha.

1926

31 de janeiro: participa de festival beneficente, Teatro Carlos Gomes. 

2 de março: oficializa noivado com Dolores Albuquerque e Melo.

9 de março: viaja ao Recife para tomar o navio com destino a Paris.

10 de março: o jornal A República publica longa entrevista.

16 de abril: parte do Recife para Paris.

1927

9 de janeiro: volta a Natal em visita à família.

? – provável período de residência em São Paulo.

? – a convite do amigo Audífax Azevedo, retorna a Paris para novo 

período de estudo.

1928 – Sem notícias

1929

25 de agosto: chega a Natal, em gozo de férias.

29 de agosto: funda o “Curso Waldemar de Almeida”. 

16 de outubro: concede longa entrevista ao jornal A República. 

19 de outubro: recital no Salão Róseo do Palácio do Governo.

23 de outubro: primeira crônica de Luís da Câmara Cascudo em A 
República sobre Waldemar de Almeida: “Musicalerias”. 
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? – recital nos salões da Escola Normal, em Mossoró.  

1930

13 de fevereiro: 1ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Aero 

Club.

17 de março: 2ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Aero 

Club. 

21 de abril: 3ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Aero Club.

25 de abril: audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Aero Club.

15 de junho: 4ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Aero 
Club; estreia de Orianne de Almeida (a audição anterior também é 

noticiada pelos jornas como sendo a 4ª audição).

27 de julho: 5ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Aero Club.

24 de agosto: 6ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Salão 

Róseo do Palácio do Governo.

1931

7 de janeiro: 7ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Aero 

Club, em homenagem à esquadrilha italiana comandada por Italo Balbo.

11 de fevereiro: falece em Belém Raymundo, pai de Orianne, o menino 

permanece em Natal, aos cuidados do padrinho Waldemar de Almeida.

11 de março: 1º recital individual de uma aluna do “Curso Waldemar de 

Almeida”: Glória Sigaud, Teatro Carlos Gomes.

27 de maio: 8ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Teatro 

Carlos Gomes.

15 de julho: nomeado professor de Canto Orfeônico do Atheneu 

Norte-Rio-Grandense. 

9ª e 10ª audições não foram noticiadas pela imprensa. 

5 de agosto: 11ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Aero 

Club.
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24 de outubro: 12ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Teatro 

Carlos Gomes.

Novembro: participa da diretoria do conjunto popular “Alma do Norte”.

9 de dezembro: Waldemar de Almeida se apresenta em recital no Teatro 

Carlos Gomes. 

29 de dezembro: participa, com Adelina Leitão e Maria Wicks, da banca 

examinadora do Concurso Nacional de Piano, realizado em Natal. 

1932

5 de fevereiro: 13ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Teatro 

Carlos Gomes.

1º de maio: realiza-se o casamento de Waldemar de Almeida com Hylda 

Rosemary Wicks, na matriz de Natal.

4 de junho: 14a audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Aero 

Clube, momento em que é fundada a Sociedade de Cultura Musical.

12 de junho: conferência: “O canto, escola do bem”, em um evento em 

homenagem aos professores do Estado.

24 de novembro: o diretor do Departamento de Educação, professor 

Severino Bezerra de Melo, reúne-se com Waldemar de Almeida e outros 

musicistas para se discutir a criação de uma escola de música em Natal.

4 de dezembro: 15ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Teatro 

Carlos Gomes.

1933

31 de janeiro: Decreto n. 425, do Interventor Federal Bertino Dutra cria 

o Instituto de Música do Rio Grande do Norte.

15 de fevereiro: o Interventor Federal designa Waldemar de Almeida, 

pelo Ato n. 1176, para exercer o cargo de diretor do Instituto de Música.

1º de julho: Túlio Tavares é o primeiro aluno do Instituto de Música a 

apresentar um recital individual.
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14 de julho: 16ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Teatro 

Carlos Gomes, durante a solenidade de instalação do Núcleo Integralista 

de Natal.

29 de julho: 1ª audição de alunos do Instituto de Música, no Teatro 

Carlos Gomes. 

12 de agosto: falece Cussy de Almeida. 

21 de novembro: Semana da Educação – conferência: “A arte como 

elemento essencial da educação”. Participação do Instituto de Música. 

1934

Janeiro (?): Conferência em curso de férias na Escola Normal: “Como se 

deve fazer o ensino de Música na escola primária”. 

20 de fevereiro: nasce Hylza, a primeira filha.

19 de março: Orianne de Almeida apresenta seu primeiro recital, no 

Club Internacional, do Recife.

15 de março: o Governo do Estado cria o “Orfeão de Professores”; 

Waldemar de Almeida nomeado regente.

5 a 15 de julho: representou no Recife, o Orfeão dos Professores do Rio 

Grande do Norte.

14 de outubro: candidato (não eleito) a deputado estadual pelo Partido 

Integralista.

1935

10 de janeiro: nomeado regente do Orfeão dos Professores do Estado.

14 de janeiro: toma posse da função de Chefe Provincial do Partido 

Integralista para o Rio Grande do Norte. 

12 de fevereiro: Aldo Parisot, aluno de violoncelo do Instituto de Música 

apresenta recital no Teatro Santa Isabel, do Recife.

1936 

10 de março: nasce o filho Cussy de Almeida Neto.
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2 de abril: 1º recital de Orianne de Almeida em Natal: primeira audição 

da série “Paisagens de leque”; Teatro Carlos Gomes. 

27 de junho: 17ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Teatro 

Carlos Gomes. 

10 de julho: início das comemorações em homenagem ao centenário de 

Carlos Gomes: apresentação de alunos e orfeão do Instituto de Música, 

no Teatro Carlos Gomes. 

11 de julho: lança o primeiro número da revista Som.

11 de julho: conferência sobre Carlos Gomes, a convite do Centro 

Estudantal Potiguar.

18 de julho: Aldo Parisot apresenta seu primeiro recital em Natal, no 

Teatro Carlos Gomes. 

1º de outubro: recital de Waldemar de Almeida em Mossoró, na 

Associação de Normalistas.

31 de outubro: Instituto de Música diploma sua primeira turma de 

alunos.

1937

4 de julho: Waldemar de Almeida publica em A República “Os charlatães 

da música”.

28 de julho: 1º recital individual de Ziva Blatmann, aluna do “Curso 

Waldemar de Almeida”; Waldemar publica em A República “Os 

‘diletantes’ da música”. 

12 de setembro: Waldemar de Almeida funda o Sindicato da Sociedade 

de Cultura Musical do Rio Grande do Norte.

15 de outubro: é incluído no quadro de sócios da Sociedade Brasileira 

de Autores Teatrais (SBAT – Rio de Janeiro).

1938

21 de janeiro: recital de despedida de Orianne de Almeida, Teatro Carlos 

Gomes. 
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31 de janeiro: 19ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, em 

homenagem a Maurilo Lira. 

30 de abril: publica em Som nº 8 “O primeiro club musical do Rio 

Grande do Norte”.

11 de julho: publica “Berlioz”, no nº 9 de Som.

3 de setembro: 7ª audição dos alunos de Waldemar de Almeida do 

Instituto de Música em comemoração à Semana do Serviço Militar.

1º de outubro: falece em São Paulo o irmão Cussy de Almeida Junior.

21 de novembro: primeira apresentação do Orfeão do Colégio Santo 

Antônio.

1939

1º de janeiro: alunos do “Curso Waldemar de Almeida” se apresentam 

nas comemorações do Dia do Município, Teatro Carlos Gomes. 

22 de janeiro: criada uma empresa destinada a montar uma estação de 

rádio em Natal: Waldemar de Almeida é Diretor Artístico e acionista.

? – sai a revista Som (sem data): o Interventor Federal Aldo Fernandes 

faz consignar no orçamento do Estado uma subvenção para o Instituto 

de Música. 

27 de abril: 1ª apresentação das “audições íntimas” dos alunos do 

Instituto de Música. 

11 de maio: recital individual da aluna Dulce Cicco, do curso Waldemar 

de Almeida. 

1º de julho: 20ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, em 

homenagem ao 50º aniversário de A República. 

9 de julho: publica em A República a crônica “Na mesma tecla”. 

7 de setembro: homenagem, no Teatro Carlos Gomes do Instituto de 

Música, “Curso Waldemar de Almeida”, Orfeão do Atheneu, Orfeão do 

Instituto de Música e a banda de música da Força Policial Militar.

7 de setembro: nasce o filho Waldemar de Almeida Junior.
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Novembro: orfeão do Colégio Marista, dirigido por Waldemar de Almeida 

cantou todas as noites na catedral, durante a novena da padroeira.

Dezembro: Luís da Câmara Cascudo publica “Vaqueiros e cantadores”, 

trazendo melodias folclóricas grafadas por Waldemar de Almeida. 

1940

21 de janeiro: publica em A República “Canto, encanto e desencanto”.

15 de fevereiro: o nº 13 da revista Som enaltece o Interventor Federal 

Rafael Fernandes. enaltecendo a ajuda financeira do Estado para o 

Instituto de Música; no mesmo número publica “Agentes da nobreza e 

espiritualidade”.

29 de março: Luís da Câmara Cascudo, em sua crônica “Nossas 

modinhas”, publicada em A República, louva a pesquisa iniciada por 

Waldemar de Almeida destinada recolher as velhas modinhas de autor 

local.

6 de abril: alunos do “Curso Waldemar de Almeida” participam da 1ª 

Festa do Microfone, angariando fundos para a fundação da 1ª emissora 

de rádio (21ª audição).

26 de abril: através da crônica “Acompanhamento de modinha”, Câmara 

Cascudo volta a incentivar a pesquisa de Waldemar.

5 de junho: 1º recital individual de Moisés Roiz (8 anos), aluno do 

“Curso Waldemar de Almeida”, Teatro Carlos Gomes.

1941

12 de fevereiro: participa de uma comissão julgadora de músicas 

carnavalescas.

26 de maio: A República informou que Waldemar estava musicando o 

texto teatral “As três datas”, de Segundo Wanderley.

30 de maio: lançamento de Normas pianísticas.

19 de julho: 1º recital individual de Maria Nazareth Leitão de Almeida, 

aluna do “Curso Waldemar de Almeida”, Teatro Carlos Gomes. 
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23 de agosto: homenagens a Waldemar de Oliveira: missa no Colégio 

Santo Antônio cantada pelo orfeão do colégio, regido por Waldemar de 

Almeida. 

24 de agosto: homenagens a Waldemar de Oliveira: 22ª audição do 

“Curso Waldemar de Almeida”, Teatro Carlos Gomes. 

25 de agosto: 23ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, homenagem 

ao Dia do soldado, Teatro Carlos Gomes.

14 de setembro: 24ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, primeira 

da série “audições íntimas”.

30 de setembro: 25ª audição do “Curso Waldemar de Almeida” (2ª 

audição íntima).

15 de outubro: 26a audição do “Curso Waldemar de Almeida” (3a audição 

íntima).

29 de outubro: nasce o quarto filho, Clovis de Almeida Sobrinho.

29 de outubro: 27a audição do “Curso Waldemar de Almeida” (4a audição 

íntima).

13 de novembro: 28a audição do “Curso Waldemar de Almeida” (5a 

audição íntima).

2 de dezembro: 29a audição do “Curso Waldemar de Almeida” (6a 

audição íntima).

1942

7 de março: 30a audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Teatro 

Carlos Gomes.

4 de julho: A República publica entrevista com Waldemar de Almeida. 

4 de julho: 31a audição do “Curso Waldemar de Almeida” (7a audição 

íntima).

9 de agosto: publica em A República a crônica “Musicaleria”, sobre o 

violinista Jose Galvão, usando o pseudônimo Sieg. 
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19 de agosto: 32ª audição do “Curso Waldemar de Almeida” (8a audição 

íntima).

21 de outubro: 33a audição do “Curso Waldemar de Almeida” (9a audição 

íntima).

25 de outubro: 34ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Colégio 

da Conceição.

(Audições 35 e 36: sem informação).

1943

31 de janeiro: recital comemorativo do 10º aniversário do Instituto de 

Música.

11 de março: recepciona, em sua residência, o ex-Governador Alberto 

Maranhão, com uma audição de seus alunos.

12 de maio: 37ª audição429 do “Curso Waldemar de Almeida” em 

homenagem a Alberto Maranhão, Teatro Carlos Gomes. 

15 de agosto: Festa Patronal da Congregação dos Irmãos Maristas 

de Natal; participação do orfeão do colégio, regido por Waldemar de 

Almeida. 

29 de setembro: o Instituto de Música institui os “Exercícios do mês”, 

apresentações informais em suas dependências.

1944

1º de fevereiro: falece em Angra dos Reis, RJ, o ex-Governador Alberto 

Maranhão: o Orfeão do Colégio Marista, regido por Waldemar de 

Almeida, cantou durante a missa solene.

11 de julho: no 108o aniversário de nascimento do compositor Carlos 

Gomes, Waldemar de Almeida apresentou palestra na Rádio Educadora 

de Natal. 

429 O jornal A República omitiu referências às audições 34, 35 e 36, reiniciando 
a noticiar a partir da 37ª.
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29 de setembro: Luís da Câmara Cascudo publicou a crônica intitulada 

“O Maestro Waldemar”.

12 de setembro: audição especial do Curso Waldemar de Almeida (38ª) 

homenageou a pianista Nise Obino Boekel.

1945

24 de janeiro: o Interventor Federal, General Antônio Fernandes Dantas 

aumenta a subvenção estadual do Instituto de Música. 

10 de maio: sessão solene em comemoração ao fim da Segunda Guerra 

Mundial; Waldemar organiza a parte musical. 

16 de julho: 46ª audição430 de alunos do “Curso Waldemar de Almeida”, 

em homenagem ao 30º aniversário do América Futebol Clube, Teatro 

Carlos Gomes. 

24 de agosto: homenageado pelos alunos do no dia seu aniversário (47ª 

audição?).

9 de setembro: 48a audição de alunos do “Curso Waldemar de Almeida”, 

transmitida pela Rádio Educadora de Natal.

16 de setembro: 49a audição de alunos do “Curso Waldemar de Almeida”, 

em homenagem ao conjunto teatral “Grêmio Dramático de Natal”, Teatro 

Carlos Gomes.

16 de novembro: nasce Ana Corintha, quinta e última dos filhos.

13 de dezembro: viaja com a família ao Rio de Janeiro, para participar de 

uma banca de exames do Instituto Nacional de Música.

1946

4 de janeiro: regressa do Rio de Janeiro.

16 de fevereiro: jantar em sua homenagem, no Clube Hípico.

430 O jornal A República omitiu referências às audições 39 a 45, reiniciando a 
noticiar a partir da 46ª.
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20 de fevereiro: pianista americano Rowland G. Sturges apresenta 

recital no Teatro Carlos Gomes, incluindo composições de Waldemar 

de Almeida. 

1º de setembro: alunos do “Curso Waldemar de Almeida” tocam no 

início da Semana da Pátria – 50ª audição.

3 de outubro: viaja a João Pessoa com Cussy e Hylza, para recital no 

Instituto de Educação; Waldemar apresentou conferência no Hotel Plaza 

sob o título “A música, sua função educativa, cultural e econômica” e, 

em seguida, executou obras de autores internacionais e peças de sua 

autoria.

3 de dezembro: 1º recital individual de Cussy de Almeida, Teatro Carlos 

Gomes. 

14 de dezembro: 51ª audição431 do “Curso Waldemar de Almeida”, na 

colação de grau da Escola Técnica de Comércio de Natal, Teatro Carlos 

Gomes. 

1947

Abril – publica “Luís da Câmara Cascudo no meio da música” em Luís 
da Câmara Cascudo – depoimentos. Natal: Centro de Imprensa, 1947.

30 de setembro: realizada em Mossoró a 55ª audição do “Curso Waldemar 

de Almeida”, em comemoração à data da libertação dos escravos daquela 

cidade.

27 de setembro: reaparece a revista Som trazendo a crônica de Waldemar 

de Almeida “Piano não assenta bem pra homem”.

16 de novembro: reunião de amigos em sua residência; seus alunos 

apresentam uma audição (57ª) com obras de Beethoven.

12 de dezembro: 58 ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, Teatro 

Carlos Gomes.

431 Foram omitidas pelos jornais informações sobre as audições n. 52, 53 e 54. 
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1948 

1º de janeiro: 59ª audição audição do “Curso Waldemar de Almeida”. 

3 de janeiro: circula o nº 15 da revista Som, enaltecendo a atitude do 

prefeito Sylvio Pedroza ao aumentar a subvenção do Instituto de Música; 

Waldemar de Almeida publica o primeiro artigo de uma séria intitulada 

“Mignone, ligeiros traços “biográficos”.

10 de janeiro: palestra sobre a música na escola primária na Associação 

dos Professores.

4 de maio: na crônica “Meia hora com Furtwängler em Natal” comenta 

seu encontro com o Maestro alemão.

22 de maio: publica em A República “O segredo dos infinitos 

contemporâneos”.

4 de junho: publica em A República “Quem tem boca vai a Berlim”.

11 de junho: após novo período de inatividade a Sociedade de Cultura 

Musical elege nova diretoria.

23 de julho: publica em A República “Fale, professor”.

11 de julho: organiza programa sobre Carlos Gomes, transmitido pela 

Rádio Poti.

31 de julho: a pianista Wanda Grandi apresenta o 1º recital da segunda 

fase da Sociedade de Cultura Musical. 

24 de agosto: 2º concerto oficial da Sociedade de Cultura Musical, 

homenagem a Waldemar de Almeida com músicas de sua autoria.

6 de outubro: 60ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”. 

7 de outubro: palestra na “Universidade Popular” sobre “Canto Coral”, 

no Salão Alberto Maranhão do Teatro Carlos Gomes.

1949

19 de janeiro: Trio Cussy de Almeida se apresenta no Cine Pax, em 

Mossoró.
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10 de fevereiro: Sociedade de Cultura Musical promove 77ª 432 apresentação 

de alunos do “Curso Waldemar de Almeida” em homenagem ao Maestro 

José Siqueira. 

26 de abril: 78ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Colégio 

da Imaculada Conceição.

26 de junho: 80ª audição do “Curso Waldemar de Almeida” em 

homenagem aos concluintes do Instituto de Música, no Aero Clube.

29 de junho: circula o nº 20 da revista Som, encerrando suas atividades.

13 de julho: toma posse da cadeira nº 20 da Academia Norte-Rio-

Grandense de Letras.

24 de setembro: 81ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no 

Teatro Carlos Gomes.

15 de setembro – 15 de outubro: Oriano de Almeida representa o Brasil 

no Concurso Internacional de Chopin, em Varsóvia, Polônia.

7 de outubro: participa da banca examinadora do “Concurso Chopin”, 

na Ceará Rádio Clube.

17 de outubro: as audições do “Curso Waldemar de Almeida” passam a 

se realizar na Rádio Poti; 1ª apresentação: Amélia Ramires Pinheiro (82ª 

audição de alunos).

24 de outubro: 83ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”: Moisés 

Roiz. 

28 de outubro: 84ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”: “Festival 

Chopin”, promovido pela Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. 

31 de outubro: Wanda Pignataro toca na 85ª audição do “Curso Waldemar 

de Almeida”, na Rádio Poti.

6 de novembro: Mércia Varela toca na 86ª audição do “Curso Waldemar 

de Almeida”, na Rádio Poti.

432 Não foram encontradas nos jornais informações sobre as audições de nº 61 
a 76.
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14 de novembro: Ivanosca Fernandes toca na 87ª audição do “Curso 

Waldemar de Almeida”, na Rádio Poti. 

21 de novembro: Wilma Grossman Fernandes toca na 88ª audição do 

“Curso Waldemar de Almeida”, na Rádio Poti. 

27 de novembro: Magnólia Monteiro toca na 89ª audição do “Curso 

Waldemar de Almeida”, na Rádio Poti.

5 de dezembro: Maria Lúcia Maia toca na 90ª audição do “Curso 

Waldemar de Almeida”, na Rádio Poti. 

12 de dezembro: Estefânia Zieny Leandro toca na 91ª audição do “Curso 

Waldemar de Almeida”, na Rádio Poti. 

19 de dezembro: Sérgio Tavares toca na 92ª audição do “Curso Waldemar 

de Almeida”, na Rádio Poti. 

26 de dezembro: Eulália Zandra Cavalcanti toca na 93ª audição do 

“Curso Waldemar de Almeida”, na Rádio Poti. 

27 de dezembro: 94ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Cine 

Rio Grande. 

? – no ano de 1949 transferiu-se para o Recife o violoncelista Thomaz 

Babini.

1950

1º de janeiro: Miriam Guerreiro toca na 95ª audição do “Curso Waldemar 

de Almeida”, na Rádio Poti. 

9 de janeiro: Maria José Figueiredo toca na 96ª audição do “Curso 

Waldemar de Almeida”, na Rádio Poti. 

9 de janeiro (?): viaja ao Recife para ministrar curso intensivo de piano.

23 de janeiro: Lenira Pinto Pereira toca na 97ª audição do “Curso 

Waldemar de Almeida”, na Rádio Poti. 

6 de fevereiro: Isa Barbalho Filgueira toca na 98ª audição do “Curso 

Waldemar de Almeida”, na Rádio Poti.

2 de março: transfere-se definitivamente para o Recife. 
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Março (?): recebe seus primeiros alunos pernambucanos na residência 

de Waldemar de Oliveira.

Abril (?): instala seu estúdio no 1º andar da Rua do Aragão nº 77.

Abril (?): ingressa como professor da Escola Normal.

Abril (?): Cussy de Almeida ingressa na Orquestra Sinfônica do Recife; 

Waldemar Junior passa a estudar com Thomaz Babini.

Maio 31: presente em Natal à 99ª audição do “Curso Waldemar de 

Almeida”, no Centro Social Divina Providência. 

4 de agosto: Sociedade de Cultura Musical festejou 2º aniversário da 

2ª fase de atividades: Waldemar de Almeida recebe título de sócio 

honorário 

1951

Janeiro: esteve em Natal em contato com os alunos.

7 de abril: 100ª audição do “Curso Waldemar de Almeida”, no Teatro 

Carlos Gomes. 

Abril (?): realizada no Recife a 101ª audição do “Curso Waldemar de 

Almeida”.

20 de maio: 102ª audição do “Curso Waldemar de Almeida” no Aero 

Clube: última apresentação em Natal. 

24 de agosto: homenagem dos alunos do Instituto de Música e do “Curso 

Waldemar de Almeida” em seu aniversário.

1952

1º de março: reabertura das aulas do Instituto de Música, em fase de 

recuperação sob a direção da Professora Maria de Lourdes Guilherme. 

Outubro (?): começa a admitir seu cansaço com as frequentes viagens a Natal.

1953

2 de junho: pianista pernambucana Elyanna Caldas, aluna de Waldemar 

de Almeida, apresenta recital em Natal. 
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1954

Maio (?): pianista polonesa Halina Czerny-Stefanka reúne-se com alunos 

de Waldemar de Almeida no Recife e recomenda Elyanna Caldas Silveira 

a candidatar-se ao V Concurso Internacional Chopin.

(?) convidado pelo Governo da República Popular da Polônia para 

participar como observador do concurso.

(?) realiza tentativas infrutíferas de obter apoio financeiro para a viagem 

de Elyanna.

29 de setembro: recebe homenagens de seus alunos pelo 25º aniversário 

do “Curso Waldemar de Almeida”. 

19 de outubro: 1ª Aula de Interpretação Musical do “Curso Oriano de 

Almeida”, em Natal. 

10 de dezembro: diplomado Bacharel em Direito pela Universidade do 

Recife.

1955

Janeiro (?): vende um terreno para financiar as passagens sua e de Elyana 

para a Polônia.

19 de fevereiro: embarca para Varsóvia.

28 de maio: em Natal, assiste à III Aula de Interpretação Musical do 

“Curso Oriano de Almeida”.

1956

6 de abril: a pianista natalense Ignez Lagreca, aluna de Waldemar de 

Almeida apresenta-se em Natal, no Teatro Carlos Gomes. 

23 de abril: o pianista natalense Carlos Ramires apresenta-se no Teatro 

Santa Isabel.

21 de julho: Waldemar de Almeida está em Natal para assistir ao recital 

do pianista natalense Carlos Ramires, seu aluno no Recife, no Teatro 

Carlos Gomes. 
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1957

26 de janeiro: o violinista Cussy de Almeida apresenta-se em Natal, 

acompanhado ao piano por Waldemar de Almeida Junior, no Teatro 

Carlos Gomes. 

8 de novembro: Waldemar de Almeida está em Natal, para assistir ao 

“Concurso de piano Waldemar de Almeida”.

1958

1959

23 de abril: Faleceu Corintha, mãe de Waldemar.

1960

17 de janeiro: aposição da placa da Rua Cussy de Almeida.

Jornal de Natal e Folha da Tarde: Nomeado Inspetor do Ministério da 

Educação e Cultura para a música do Nordeste. 

1961

21 de abril: criado o Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil 

em Pernambuco: Waldemar de Almeida é o primeiro presidente.

1962

9 de março: instalação da Escola de Música da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte; Waldemar de Almeida é o primeiro diretor.

1963

31 de maio: acompanhou ao piano o recital de Waldemar de Almeida 

Junior, no Teatro Alberto Maranhão.

1964

Abril: assume o magistério da disciplina História da Arte na Faculdade 

de Jornalismo Eloi de Souza da Fundação José Augusto, lecionando até 

maio de 1966.
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1967

13 de outubro: Diário Oficial da União publica a sua aposentadoria.

25 de outubro: solenidade de despedida da UFRN.

1968

18 de dezembro: viaja com a esposa aos Estados Unidos para visitar o 

filho Waldemar Junior.

1969

17 de julho: Oriano de Almeida lança, no Rio de Janeiro, o LP Realejo, 

composições de Waldemar de Almeida. 

1975

Janeiro: muda-se para São Paulo, levando Hylda e Hylza.

(?) Waldemar de Almeida Junior e a esposa Pamela transferem-se para 

São Paulo e passam a integrar a Orquestra Sinfônica de São Paulo.

25 de maio: falece Waldemar de Almeida no Hospital da Beneficência 

Portuguesa de São Paulo.

1976

(?) torna-se patrono da cadeira nº  2 da Academia de Arte e Letras de 

Pernambuco.

1983

(?) Marluze Romano grava o LP Marluze Romano interpreta Waldemar 
de Almeida.

1986

Janeiro: a Fundação José Augusto implanta o Instituto de Música 

Waldemar de Almeida, ainda em atividade. 
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A presença constante nos 
sessenta anos de existência das 

universidades, a versão física do 
livro consagra uma tradição que 
ultrapassa meio século no caso 

da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN. 
Inicialmente, esses livros, 

compondo acervos trazidos pelas 
faculdades que constituíram 

a recém-criada Universidade do 
Rio Grande do Norte, tornaram-se 

a semente da Biblioteca Central 
Zila Mamede – BCZM e das 

publicações surgidas desde os 
primeiros passos da Imprensa 

Universitária, depois 
Editora Universitária.

Hoje, contando com as grandes 
vantagens oferecidas pela 
tecnologia, outra fronteira 

editorial se apresenta com uma 
significativa produção de e-books 

lançados pela Editora da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – EDUFRN 

e acessíveis por meio do 
Repositório Institucional da 

UFRN. Dessa forma, ampliou-se 
sistematicamente o uso do livro 

em nossa universidade. 
Em reforço dessa ampliação, 

tornou-se importante a atuação 
da Secretaria de Educação a 

Distância – SEDIS. Uma e outra 
modalidade editorial 

apresentam-se em rica produção 
no contexto das comemorações

 dos sessenta anos, representada 
por um conjunto de obras 

impressas que atinge o número 
de 18 livros, além do expressivo 
catálogo de e-books lançado pela 

EDUFRN, com ênfase para a 
publicação acadêmico-científica 

com acessibilidade.

culturais em Natal até 1950. Apresentou recitais, fundou 
a revista Som, exerceu a função de Diretor do Instituto 
de Música do Rio Grande do Norte por 20 anos, fundou 
a Sociedade de Cultura Musical. Em 1962 foi a vez de 
servir à UFRN: convidado pelo Reitor Onofre Lopes, 
organizou, inaugurou e assumiu a direção da Escola de 
Música de UFRN até o ano de 1967. 

Totalizando 22 anos e 6 meses de promoção cultural 
ininterrupta, dedicou ao Rio Grande do Norte o mais 
longo período já oferecido por um musicista. E ainda 
dedicou mais 5 anos e nove meses à Escola de Música. 
O Estado deve ao seu trabalho e dedicação muito mais 
que a homenagem de uma simples biografia.  

pós seu retorno de estudos na Europa, em 1929, 
Waldemar de Almeida dedicou sua vida ao en-
sino ininterrupto da música e outras atividades 
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