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ANEXO II

Entrevistas

Entrevista concedida pelo maestro Júlio Medaglia, 
realizada na Rádio Cultura, em 30 de outubro de 2006. 

• Transcrição

P: Eu gostaria de começar a entrevista lendo um comen-
tário do senhor, contido no documentário Laurindo Almeida 
“Muito Prazer”.
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R: Laurindo Almeida é mais do que um violonista eclético, ele é 
o violonista mais completo de sua geração, provavelmente do mundo 
inteiro. Ele possuía toda técnica dos violonistas clássicos, além de 
ser um grande violonista de música popular brasileira. O seu violão 
reproduzia todos os valores rítmicos, todos os maneirismos de uma 
música popular brasileira rica ao mesmo tempo sendo um grande 
violonista de jazz.

P: De fato, o nome de Laurindo está vinculado à história 
do jazz. Tanto Leornard Feather, em sua Enciclopédia do Jazz, 
quanto Joaquim E. Berendt, em seu livro O jazz do rag ao 
rock, incluem-no como um músico importante para história 
do jazz. O senhor acha que Laurindo Almeida tem a mesma 
importância para a história da música brasileira quanto parece 
ter para o jazz?

R: Bem, o Laurindo Almeida teve toda essa importância interna-
cional via jazz. Mas ele trazia na sua música, e naquilo que ele expôs 
ao mundo – por meio de seus discos, por meio do Stan Kenton (banda 
na qual ele foi o grande violonista), por meio também dos seus arran-
jos e da sua atuação como compositor em Hollywood –, toda aquela 
variedade que a música popular brasileira desenvolveu na primeira 
metade do século XX, trazendo os ritmos mais variados de origem 
africana, com os melodismos portugueses, que eram muito sentimen-
tais e que deixaram todos os americanos e europeus encantados. Ele 
tinha também a grande técnica de instrumentistas de alto nível, então, 
quando pegava um motivo rítmico qualquer – coisa que no Brasil se 
desenvolveu bastante por causa da cultura afro –, quando colocava 
aquilo dentro de uma estrutura violonística, a coisa ganhava outra di-
mensão. Ele representava, no fundo, uma coisa que já existia no Brasil, 
só que deu uma dimensão internacional. Ele universalizou toda aquela 
matéria-prima afrobrasileira e europeia, que formou o que a gente 
chama de música popular brasileira da primeira metade do século XX.

P: No Brasil, não existe qualquer trabalho escrito sobre a 
vida e obra de Laurindo Almeida (somente um documentá-
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rio). A que fatores você atribui esta lacuna na historiografi a na 
música popular brasileira? 

R: É porque ele viveu todo auge de sua carreira fora do Brasil. 
Viveu nos Estados Unidos, onde ele tocou com os melhores músi-
cos. Isto signifi ca: os melhores músicos do mundo. Aquele pessoal 
da West-Coast norte-americana tinha todas as características da raiz 
do jazz tradicional, mas tinha também toda sofi sticação técnica de 
músicos que estudaram em academias, músicos que vinham de uma 
formação técnica maior. E lá que ele foi se encontrar, se organizar, e 
aí passou a ser um músico do mundo. A partir de lá que ele passou 
suas informações musicais para o mundo inteiro. Mesmo quando ele 
usava componentes rítmicos brasileiros e latino-americanos, a coisa 
ganhava uma dimensão internacional. Por isso ele fi cou lá e passou 
a ser mais conhecido como músico de jazz do que como músico 
brasileiro. Mas ele era tão bom quanto qualquer músico brasileiro de 
seu tempo.

P: Em um almoço com Ricardo Cravo Albim (o idealiza-
dor do Dicionário de música popular brasileira) Tom Jobim 
comentou:

O Brasil não gosta mesmo de quem faz sucesso lá fora. O Lau-
rindo é respeitadíssimo pela nata da música americana, e aqui, caiu 
no esquecimento. Eu mostrei há pouco o Guitar from Ipanema, LP 
gravado em Nova York que lhe valeu o Grammy em 1964, a um 
jovem músico que me perguntou que Laurindo era esse... 

O Laurindo faz parte de um seleto grupo de músicos que 
transcenderam as fronteiras muitas vezes polarizadas entre 
as músicas ditas eruditas e populares. Durante sua carreira 
gravou Villa-Lobos, Radamés Gnattali, diversos gêneros de 
música popular brasileira, jazz e até fl amenco. O senhor acha 
que esse ecletismo musical pode ter difi cultado o seu reconhe-
cimento aqui no Brasil?
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R: Não, não! Isso não tem nenhum problema. Ele não foi re-
conhecido no Brasil porque sua carreira foi construída fora. Se ele 
fi casse aqui seria reconhecido tanto quanto. É claro que o Brasil 
nunca deu muita importância à música instrumental, como se dá 
nos Estados Unidos. Existem grandes violonistas tão bons quanto 
ele, como Waltel Branco, Zé Menezes, que foram também músicos 
de estúdio, mas no Brasil são pouco conhecidos. No meio musical 
todos sabem quem é Waltel Branco e Zé Menezes. Foram poucos 
os que se destacaram como solistas como o Dilermando Reis, que 
tocava violão na Rádio Nacional. O próprio Garoto era mais conhe-
cido como compositor. O Américo Jacomino fi cou conhecido no 
começo do século porque a música era pequena e limitada, por isso 
se destacou. Ou seja, foram poucos os instrumentistas que fi caram 
famosos. Da bossa nova em diante, aí sim! Aí começou aquela ge-
ração de música de qualidade, que trouxe uma geração de músicos 
populares para o conhecimento: Baden Powell, Toquinho, enfi m, 
todo esse pessoal, músicos preciosos. Mas o Laurindo fez carreira 
fora, por isso fi cou mais conhecido lá. Mas sempre se manteve fi el 
às suas raízes brasileiras. O Stan Kenton gostava muito dele porque 
tinha exatamente esse ecletismo que nem todos os violonistas têm. 
O Charlie Byrd tocando música fl amenca ou bossa nova é ridículo! 
Ele toca e a gente vê que tem técnica, mas não tem aquele swing 
autêntico dessas músicas. Nós tocamos jazz melhor do que eles 
tocam música brasileira. A música americana do final de século 
XIX e início do século XX destruiu suas raízes africanas. O negro 
lá não podia batucar! Negro lá batucava levava porrada. Ele fi cava 
plantando algodão e choramingando. Daí nasceu o blues. Mas as 
raízes africanas foram todas aniquiladas, como foram aniquilados os 
índios argentinos. Mataram os caras! Agora, aqui no Brasil o crioulo 
chegou a escrever música barroca como Vivaldi, mas depois ele ia 
se encontrar com a crioula dele lá no terreiro e sambava e batucava 
do mesmo jeito. O Aleijadinho provavelmente devia rebolar como 
rebola qualquer mulata de escola de samba. No Brasil, não houve 
confl ito racial! Quem está criando confl ito racial, hoje, são os negros, 
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que acham que devem ser diferentes, devem ter cotas, que o Brasil 
tem preconceito contra negro. Existe algum preconceito, mas não 
existe discriminação e nem antagonismo racial, como existe nos 
Estados Unidos.

P: Certa vez, saiu uma nota em um jornal suíço que dizia: 
“Laurindo Almeida, o pai da Bossa Nova”. Esse é um assunto 
que ainda gera polêmica! Por quê?

R: Gera polêmica porque externamente é possível dizer que ele 
é o pai da bossa nova, afi nal, as pessoas não conheciam os músicos 
brasileiros e conheciam o Laurindo Almeida que, como eu disse, re-
presentava toda essa rítmica brasileira sofi sticada em nível de música 
de câmara. Então, quando eles ouviram a bossa nova, acharam que 
era ele quem tinha introduzido isso no Brasil, porém, não foi ele! Já 
existiam inúmeros músicos aqui que montaram esse colchão onde a 
bossa nova foi implantada. Ele não é o pai. Foi importante, foi um 
excelente instrumentista de bossa nova, conhecia toda a música de 
câmara brasileira por meio do violão. Então, para um ouvido es-
trangeiro parece que foi ele quem introduziu isso na música popular 
brasileira. Mas ele não é o pai, ele é um dos pais, isso sim é possível 
dizer! Mas tanto quanto os outros violonistas, Garoto, Dilermando 
Reis e como tantos outros brasileiros foram. 

P: Oscar Castro Neves, em entrevista ao documentário 
sobre Laurindo Almeida, afi rma que a contribuição que o 
violonista deu à Bossa Nova está no aspecto harmônico. Talvez 
pelo emprego de acordes dissonantes que, segundo Castro 
Neves, já seriam usados por Laurindo antes do advento do 
novo estilo. Isso procede?

R: Isso procede! Está certo. Agora: existiam outros violonistas 
brasileiros que também tinham conhecimento dessas harmonias 
modernas, porém, fi caram aqui tocando nas rádios brasileiras. Como 
nos Estados Unidos existiam as big bands e a música instrumental 
era separada da música vocal, os bons músicos gravam separados e 
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gravam como solistas. Então, é possível atribuir a ele toda essa de-
senvoltura harmônica, porque o jazz evoluiu em maior quantidade 
essas harmonias modernas, digamos assim. No século XX o jazz se 
desenvolveu e popularizou essas harmonias. Já a música brasileira 
se desenvolveu mais no aspecto melódico e vocal. A música ame-
ricana é mais instrumental. Assim, ela desenvolveu mais o aspecto 
harmônico. E como os jazzistas assimilaram estas harmonias que 
vieram do impressionismo – mesmo porque estiveram lá nos Estados 
Unidos, Darius Milhaud e vários compositores; Nadia Boulanger, 
compositores que vieram de uma herança francesa, de uma harmonia 
mais diluída –, lá se desenvolveram. O Laurindo Almeida assimilou 
isso, ele morava nos Estados Unidos e aplicou à música brasileira. 
De fato, ele fez essa amálgama e, certamente, a harmonia dele foi 
sempre a mais ampla de todas, porque ele trabalhava com essas har-
monias na música popular norte-americana, no jazz desenvolvido da 
west coast. 

P: Quando o Laurindo chegou aos Estados Unidos, tam-
bém tocou com um saxofonista chamado Bud Shank. Juntos 
lançaram uma série de três discos chamados Brazilliance. 
Nesses discos, existem músicas brasileiras tocadas com pro-
cedimentos jazzísticos, ou seja, em meio aos temas abrem-se 
chorus de improvisação. Os discos datam de 1953. O senhor 
conhece algum registro anterior que já tenha essa fusão de 
temas brasileiros tocados para improvisação?

R: Todos os pianistas brasileiros que tinham uma técnica mais 
desenvolvida e tocavam música popular brasileira tocavam jazz. Ja-
cks Klein tocava jazz, o Geraldo Parente lá no norte, vários músicos 
brasileiros, Luiz Eça – que inclusive foi meu aluno. Todos sabiam 
improvisar e conheciam a improvisação jazzística. O jazz do século 
XX, o jazz a partir de New Orleans, foi a música que mais desenvol-
veu a improvisação. Antes disso não! O ragtime não tinha improvi-
sação. Aqueles ritmos de New Orleans, os ritmos de Chicago, eram 
músicas europeias de salão atrasadas. Era pobre! Como no Brasil o 
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chorinho do início do século. Era muito batidinho. A partir dos anos 
vinte, quando o jazz começou a ser improvisado, desenvolveu-se 
esse hábito, essa capacidade dos músicos populares de improvisar. 
Coisa que os eruditos faziam, e que, no século XX, desaprenderam. 
Os jazzistas foram os grandes improvisadores do século XX, então 
você vai encontrar bons pianistas ou instrumentistas brasileiros 
que sabiam improvisar, que aprenderam a improvisar com o jazz, e 
introduziram isso na música brasileira. O próprio Hamilton Godoy, 
Luizinho Eça, quando vão improvisar fi ca mais jazzista, embora 
sempre tenha uma raiz brasileira em tudo o que façam. 

P: Com relação à mesma pergunta, talvez eu tenha esqueci-
do de dizer que o registro desses discos é dos Estados Unidos. 
No Brasil, como a infl uência do jazz é muito anterior, é sabido 
que os músicos aqui improvisam jazzisticamente sobre ritmos 
brasileiros. Porém, eu quis dizer nos Estados Unidos. O senhor 
tem algum conhecimento disso antes de 1953?

R: Existiram músicos que passaram por lá e fi zeram coisas. O 
próprio Vadico, que trabalhou com Noel Rosa, morou nos Estados 
Unidos e tocava música brasileira com informação jazzística. Mas 
muita coisa não deve ter sido gravada. Eu pelo menos não conheço 
nada. Pode ser que exista, e acredito que exista. Aquele país é sé-
rio, eles gravam as coisas e não jogam fora. Não é como aqui, que 
jogam fora tudo. Lá, certamente deve ter alguma coisa, porque eles 
sempre tiveram fascínio. Quando eles começaram a descobrir o 
ritmo outra vez, o jazz deixou de ser uma música de salão europeia 
para ser uma música norte-americana. Ou seja: o negro, por meio 
da pronúncia, quando tocava aquelas polcas [neste momento co-
meçou a cantarolar] quando começou a tocar aquelas músicas de 
salão europeias, começou a pronunciar aquilo de forma diferente. 
Transformou aquilo numa nova realidade que se chamou jazz. Aí, 
eles se encantaram com os ritmos sul-americanos, não só brasilei-
ros, inclusive, os cubanos e os do México, porque nesses países as 
infl uências africanas permaneceram, não foram destruídas como nos 
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Estados Unidos. Então, eles fi cavam fascinados. Quando eles viam 
os músicos brasileiros que iam para lá, o Bando da Lua, com violão 
acompanhando Carmem Miranda, eles fi cavam enlouquecidos de 
ver essa rítmica brasileira, sobretudo no violão, que seria o violão 
de mão direita, que faz o ritmo. Egberto Gismonti, Baden Powell, 
que fazem aquilo tudo muito bem. O Garoto fez também, toda 
essa turma aí. E também o cavaquinho, que nos Estados Unidos 
corresponde ao banjo. Aquilo é um mero instrumento de percussão 
– de repente o pessoal pega e transforma aquilo em instrumento de 
música. Músicas como Brasileirinho e Delicado que durante a guerra 
foram popularizadas pela política da boa vizinhança deixavam os 
músicos americanos enlouquecidos. Então copiavam a gente, faziam 
à moda deles. Eu era criança e recebia gravações americanas, nas 
quais eles copiavam ritmos brasileiros, sobretudo dos instrumentos 
de cordas. Soava engraçado, mas eles sempre foram fascinados por 
essa matéria-prima rítmica brasileira de base africana, que aqui se 
desenvolveu ainda mais. Embora tenha se preservado, ela ganhou 
novas dimensões com as misturas de raças, com a mistura de ritmos 
diferentes, de outras regiões do país.

P: O senhor tem conhecimento de como Laurindo conhe-
ceu Carmem Miranda?

R: Eu não sei, eu já soube disso, mas agora não me lembro.

P: O Radamés Gnattali compôs e dedicou músicas para o 
Laurindo. O senhor tem conhecimento disso?

R: É, o Radamés compôs um concerto para ele. Escreveu para 
violão e piano. Esse concerto eu quis editar na Alemanha, mas teve 
um problema. Não chegou a ser editado, se eu não me engano. Mas 
um menino outro dia quis tocá-lo e eu orquestrei para cordas, fl auta, 
clarinete e fagote. Um instrumento de cada sopro. Eu fi z aqui na 
televisão, na Cultura, e agora vou fazer o terceiro movimento no 
próximo sábado. Eu fi z baseado no que o Radamés escreveu, que é 
uma linguagem muito desenvolvida. O Radamés, quando escrevia 
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para instrumento solista, pra sala de concerto, virava realmente 
um compositor de sala de concerto. A vida dele começou como 
músico erudito, ele primeiro foi um grande pianista, um grande 
violinista, depois um grande violonista, tocou cavaquinho tão bem 
quanto os outros instrumentos. Não é que ele tocava um pouco de 
violão, ele tocava muito bem. Uma vez, na casa dele, eu disse: como 
é Radamés, você também mandou brasa no violão? Como dizendo: 
“foi meio daquele jeito”. Ele disse: “daquele jeito não!” E pegou o 
violão e estraçalhou na minha frente. Fiquei até envergonhado. Ele 
escreveu esse concerto que, se eu não me engano, é o número dois, 
que ele gravou nos Estados Unidos, mas foi só para piano. Agora: 
eu orquestrei com muito prazer, eu era muito amigo do Radamés, e 
o reconheço como um grande músico brasileiro, importantíssimo. 
Esse também sabia tudo! Entendia uma linguagem de origem po-
pular e sabia escrever como um compositor erudito. Coisa que não 
aconteceu nos Estados Unidos. Uma coisa era música popular, outra 
coisa era música erudita. O Leornard Bernstein nunca conversou 
com os músicos de jazz. O único que fez isso foi o Gutter Shirley. 
Aran Cosplay escrevia música sobre o folclore americano, mas nunca 
conversou com um músico de jazz para escreverem juntos alguma 
coisa. Como aqui nós fi zemos na Tropicália. Sempre foi separado. 
Você acha que os compositores ingleses sentaram com os Beatles e 
fi zeram alguma coisa juntos? Nem pensar!

P: O senhor tem alguma informação sobre a relação de 
Laurindo com Villa-Lobos?

R: Não, não sei não.

Considerações fi nais:

Do entrevistador: Eu gostaria de agradecer pela atenção, e dizer 
que foi um prazer falar com o senhor.

Do entrevistado: Pra mim foi um prazer, se precisar é só falar 
de novo com a gente.
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Entrevista concedida pelo museólogo e historiador 
Paulo de Castro Laragnoit, realizada em Miracatu, em 
25 de julho de 2006. 

• Transcrição

P: Senhor Paulo, poderia me contar como e quando come-
çou a se interessar pela história de Laurindo Almeida?

R: Olha, eu comecei a me interessar pelo Laurindo já no apagar 
das luzes dele e de seu irmão Edgar, quando num artigo de jornal 
de O Estado de S. Paulo perguntaram ao Laurindo onde ele havia 
nascido, e ele respondeu que tinha nascido numa cidadezinha cha-
mada Prainha, tão pequenininha que nem no mapa existe. Aí aquilo 
fi cou na minha cabeça e pensei: ele vai precisar saber onde nasceu 
então! Naquela altura eu já tinha escrito o meu primeiro livro, então, 
enviei para ele. Foi difícil achar o endereço, mas por meio de uma 
repórter do Rio de Janeiro, que foi muito legal, consegui o endereço 
e escrevi para os Estados Unidos mandando o livro. Mandei o livro 
e ele mandou os recortes que falavam de sua família para o irmão 
dele, que também era escritor aqui no Brasil. E aí ele escreveu uma 
carta [...] O Laurindo saiu daqui com três anos e não levou nada 
de Miracatu, mas o irmão Edgar saiu com dez, doze anos de idade. 
Ele gostava daqui, lembrava do povo, queria bem a cidade. Hoje se 
chama Miracatu, mas naquela época se chamava Prainha. Aí, ele me 
escreveu cartas contando um mundo de coisas sobre o Laurindo. Fui 
colhendo o material e vi que podia escrever alguma coisa, porque 
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ninguém sabia nada. No meu primeiro livro, eu custei a conseguir 
alguns dados biográfi cos sobre Laurindo. Ninguém sabia nada aqui 
no Brasil, não tinha divulgação nenhuma. Então saiu um pedacinho 
[se referindo aos dados biográfi cos de Laurindo em seu primeiro 
livro], aí o pessoal me ligava e perguntava: quem é esse Laurindo 
de Almeida? Ele nasceu aqui mesmo em Miracatu? E o pessoal não 
acreditava que uma pessoa tão importante tinha nascido em Mira-
catu. Miracatu também cresceu, fi cou uma cidadezinha maior [...]. 
Eu já estou no fi nal do livro, já consegui bastante material, da vida 
toda, nos Estados Unidos, do trabalho dele. Quando ele faleceu, 
o irmão dele, o Edgar, me telefonou e [...] até falei: hoje de noite 
eu vou ligar a TV porque deve sair alguma coisa, como sai sempre 
com pessoas importantes, sai a vida da pessoa, mas não deu nada. 
Depois no Guardian de Londres, um jornal importante de Londres, 
um repórter escreveu sobre o falecimento dele, e comentou que aqui 
no Brasil tinha passado despercebido. Uma pessoa tão importante... 
Eu pensei: isso não pode fi car assim! Agora, no ano passado houve 
aqui o simpósio Laurindo de Almeida. Vieram quatro violonistas 
de renome de São Paulo, foi um evento muito bonito. Quer dizer, 
já começa a aparecer, né? Já estamos trabalhando este ano pra ver se 
conseguimos fazer a mesma coisa, um festival Laurindo de Almeida 
em Miracatu. Aí vai dar nome à cidade, e vai também divulgar o 
trabalho dele, que é um trabalho maravilhoso, muito bom, e [...] 
é isso, foi assim que eu me encantei com Laurindo de Almeida 
(Risos).

P: Como é a história de que suas famílias são próximas. O 
senhor veio a descobrir isso posteriormente? 

R: Isso quem me contou por carta foi o Edgar. Na família do 
Laurindo eram quatorze irmãos, mas só seis ou sete sobreviveram 
[dúvida]. O pai dele foi o primeiro chefe de estação de Prainha e meu 
tio, Antonio Laragnoit, era o subprefeito. Naquele tempo a cidade 
era muito pequenininha, a vila, né... Então ele morava na estação 
[referindo-se a Benjamim de Almeida, pai de Laurindo Almeida] e 
só existiam duas casas: a do prefeito e a da família do Laurindo. Então 
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eles fi zeram uma grande amizade, eles se queriam bem, como disse o 
Edgar: “pareciam dois irmãos”. Então foi assim que eu comecei a me 
interessar. Depois ele me contou sobre a família, porque o Laurindo 
tocava violão, o pai tocava violão, a mãe dedilhava o piano, Mozart 
e Chopin no piano. Os outros irmãos todos eram músicos, era uma 
família de músicos.

P: Como se chamavam os pais de Laurindo Almeida?

R: A mãe se chamava Placidina e o pai Benjamim de Almeida.

P: O senhor se lembra de onde vieram, como chegaram 
aqui?

R: Quando ele veio pra cá, ele já era chefe de uma estação, não 
sei se aqui da praia. Ele veio transferido. A família era de Cananeia, 
família tradicional de Cananeia. O tio de Laurindo escreveu muitos 
livros da história do litoral, Memórias de Cananeia, História das 
Navegações. Ele também era de uma entidade importante de São 
Paulo, que eu não me lembro bem agora [...] Então, era uma família 
culta e tradicional de Cananeia. Não era gente rica, mas era culta.

P: Quando vieram já eram casados? 

R: Já, ele veio com a mulher. Ele veio pra cá em 1914, foi embora 
em 1920, levou Laurindo pequenininho nos braços. O Laurindo 
nasceu em 1917.

P: Saindo daqui foram pra onde?

R: Santos. De Santos foram para São Paulo, Laurindo já conheceu 
muitos músicos, foi trabalhar em rádio também. Depois foi pro Rio 
de Janeiro trabalhar no Cassino da Urca. Lá ele tava muito feliz da 
vida aí, o Marechal Dutra proibiu o jogo e a renda dele desabou. Aí 
ele pensou em ir para os Estados Unidos. Como eu digo no meu livro, 
quem empurrou o Laurindo para os Estados Unidos foi o presidente 
Dutra, e uma música dele que já fazia sucesso lá nos Estados Unidos, 
pela qual recebeu direitos autorais.
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P: Esta música à qual o senhor se refere, aqui no Brasil 
chamava-se Aldeia da roupa branca, gravada por um grupo 
chamado Os Pinguins. Lá nos Estados Unidos, chamava-se 
Johnny Peddler, e teve um problema de direitos autorais como 
o senhor relata. Teria mais informações sobre isso?

R: Eu sei que ele recebeu direitos autorais, mas não sei mais 
nada sobre isso. Não sei se foi espontaneamente, ou se foi pela jus-
tiça. Mas sei que ela fazia sucesso. Aí ele deu sorte, quando foi para 
Los Angeles, já entrou para a orquestra famosa de Stan Kenton, e 
aí abriram-se as portas da felicidade [Risos]. Trabalhou em muitos 
fi lmes, até no Os dez mandamentos!

P: O Laurindo tinha muitos irmãos?

R: Eram quatorze irmãos, mas só seis [dúvida] sobreviveram.

P: O senhor se lembra do nome de todos eles?

R: Não, só de alguns: o Romeu, o Edgar. Lembro do Romeu e 
do Edgar. O Romeu morreu mocinho também, com dezoito anos 
parece. Tocava também nas procissões, nas bandas, né?

P: O senhor poderia falar mais sobre o irmão mais velho, 
o Edgar? 

R: Edgar era um irmão dele que escreveu um livro de histórias de 
contos, fabricado no Rio de Janeiro, em cooperativa. Ele fala muito 
sobre Prainha. Ele me mandou esse livro e eu transcrevi muita coisa 
do livro.

P: O senhor conheceu Geraldo de Almeida?

R: Geraldo? Não, não conheci.

P: Poderia me contar um pouco sobre o processo de escrita 
do seu livro, suas fontes de pesquisa, em que andamento está 
e quando vai ser publicado?
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R: Bom, eu achei que deveria escrever alguma coisa porque não 
tem nada escrito. E tudo que não se escreve, se perde. Já que temos 
museu, temos tudo. As fontes de pesquisa são jornais, revistas, 
noticiários e as cartas de Edgar, cartas de Laurindo, e tudo isso. 
Recortes de jornais de Los Angeles que o Edgar me contou, recortes 
do Guardian de Londres. Tenho um bom material. Preciso fazer um 
levantamento para ver o que é interessante, o que não é. Se não, não 
vai dar um livro, vai dar uma enciclopédia. Outra história também 
é a da Bossa Nova. Muitos críticos importantes dos Estados Unidos 
falam que ele principiou a Bossa Nova, mas quando ela estourou no 
Carnegie Hall de Nova York, ele não foi convidado, fi cou de escan-
teio. Inclusive, na enciclopédia mesmo, ele não aparece. Quando 
ele faleceu, esse repórter mesmo disse “Laurindo Almeida, o chefe 
da Bossa Nova.” [referindo-se à nota do The Guardian, jornal de 
Londres]. Nesse documentário mesmo diz que não se chamava Bossa 
Nova, mas era Bossa Nova. Agora, tem muita gente no Brasil que 
não concorda de jeito nenhum! Se falar que o Laurindo Almeida foi 
precursor da Bossa Nova, no outro dia sai um artigo de jornal enorme 
dizendo que não. [Risos]

P: E o senhor, o que acha?

R: Olha, eu não sou crítico musical, não posso dizer nada. Eu 
gosto muito de música, tenho bom ouvido, tenho boa voz, mas não 
entendo nada. Então, sou leigo, não posso dizer nada. Tem que ser 
uma pessoa que tenha gabarito pra poder, né?!

P: Aqui na cidade existe algum acervo de discos e partituras 
do Laurindo Almeida que possa ser consultado? 

R: Não, não existe. Por sinal tem um caso interessante: certa vez 
fui a São Paulo e, numa casa de discos, eu pedi um LP do Laurindo 
de Almeida. Aí o cidadão que me atendeu começou a rir e disse: 
“Olha, infelizmente nós não temos, mas o senhor vai encontrar nos 
Estados Unidos, em Londres e no Japão” [Risos]. Ou seja, tem que 
fazer uma viagem longa para encontrar algum disco do Laurindo de 
Almeida.
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Considerações fi nais:

Entrevistador: Eu fi co muito feliz, e muito agradecido pela en-
trevista concedida pelo senhor, foi um grande prazer, muito obrigado. 

Entrevistado: Eu também, muito obrigado.

Entrevista concedida pelo violonista e colecionador 
Ronoel Simões, realizada em sua residência no bairro 
do Bixiga, em 29 de junho de 2006. 

• Transcrição

P: Primeiramente, eu gostaria de obter algumas informa-
ções a respeito de sua vida. Quando e como começou o seu 
acervo? Qual o primeiro disco ou partitura?

R: Bom, eu comecei a estudar violão em 1941, em São Paulo 
mesmo. E nessa mesma época eu comecei a comprar alguns discos 
de violão, né?! Não era colecionar, era comprar alguns discos, tudo 
que caía na minha mão eu ia guardando. Já em 1941 mesmo, eu 
comprei alguns discos. Naquele tempo eram de 78 rotações e eu 
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me lembro que comprei uma vitrolinha daquelas pequenininhas 
pra tocar e comprei cinco discos de violão. Um era Abismo de rosas 
pelo Canhoto, o outro era Mozart bicalho, Gotas de lágrimas, e o 
outro era Dilermando Reis, Noite de Lua e Maguada. Os outros 
dois eu não me lembro o que eram. E foi aos poucos, cada mês eu 
comprava alguns discos, dois ou três discos por mês. Não era cole-
cionador, não era colecionando, era comprando pra ouvir. O que 
ia caindo na minha mão, naturalmente, eu fui guardando sempre, 
né?! Eu tenho o hábito de que tudo que eu compro, eu não vendo, 
não! Eu fi co com ele pra mim sempre, eu ia guardando esses discos 
desde 1941.

P: O senhor já morava em São Paulo?

R: Morava aqui em São Paulo, sim. Eu não nasci em São Paulo, 
nasci em Araraquara, uma cidade aqui perto, uma boa cidade. Eu 
vim pra São Paulo morar em 1938, eu moro aqui desde 1938.

P: Fale mais sobre Araraquara?

R: O meu pai tinha um empório, um pequeno empório. Era num 
bairro muito próximo da estação, da estrada de ferro, encostado na 
estrada de ferro. Engraçado, eu tô meio esquecido, mas parece que 
se chamava Vila Xavier, num bairro perto da estação da estrada de 
ferro. Meu pai tinha um empório e eu ajudava no empório. Vendia 
pinga, cigarro, vendia coisas assim [...] nossa atividade naquele 
tempo era essa.

P: O senhor vem em de uma família de músicos?

R: Não, em casa ninguém era músico. Eu comecei a estudar 
violão em 1941, mas em casa ninguém era músico. Eu era o único 
que gostava de violão.

P: Qual a data de seu nascimento?

R: Nasci no dia 24 de março de 1919. Nesse dia.

P: Por que o senhor decidiu vir para São Paulo, em 1938?
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R: O meu objetivo de vir pra São Paulo era para estudar violão. 
Eu já tinha essa intenção de estudar violão, mas eu nunca tinha tido 
professor, nem nunca tinha tido um violão. Mas eu tinha a intenção 
de conhecer aqueles violonistas e começar a estudar aqui. Mas isso só 
se deu em 1941, mais tarde um pouco. É... 38, 39, uns anos depois...

P: Qual o primeiro violonista que o senhor conheceu?

R: Bom, eu não me lembro. Bem eu conheci um que se chamava 
Julio Mazotti. Ele já faleceu. Por sinal ele era aluno do Bernardi-
ni, um professor que tinha aqui, sabe? E eu o conheci. Ele tocava 
pra mim e eu gostava muito de ouvir. Então me tornei interessado 
em estudar, então, ele me aconselhou o professor dele mesmo, o 
Bernardini, que era muito conhecido aqui naquele tempo [...] E 
era um bom professor. Estudei com ele de 1941 até 1948. Foram 
sete anos! 

P: O senhor conheceu o Garoto?

R: Conheci o Garoto. Foi justamente o Garoto que tinha sido 
aluno desse professor Bernardini. O Garoto morava no Rio de Ja-
neiro, em 1941, e costumava vir a São Paulo muito frequentemente. 
Tinha família aqui. Ele vinha visitar o Bernardini. O Bernardini 
morava naquele tempo lá no Largo do Cambuci. Lá nós nos co-
nhecemos. Eu fui conhecendo ele lá, e ele viu que eu gostava de 
violão. Quando vinha pra São Paulo me telefonava. Isso quando ele 
ia tocar na casa dos amigos, nas mansões ali nos bairros, nas casas 
chiques. Ele tinha amigos bons! Sempre me convidava pra ir ouvir 
também. Acompanhava ele, ouvir ele, né? Foi assim que eu conheci 
o Garoto. Ele tinha sido aluno do Bernardini em 1937. Quatro anos 
antes de eu estudar com ele. Só que o Garoto estudava muito sério 
e tornou-se um grande violonista, muito bom. Ele tocava tudo e 
tocava tudo muito bem [...] tocava violão tenor, guitarra, bandolim, 
cavaquinho, tocava tudo, e tudo muito bem tocado. Era um bom 
instrumentista. 

P: O senhor conheceu também o Dilermando Reis?
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R: Dilermando Reis eu conheci em 1943. Foi a primeira vez que 
eu fui ao Rio de Janeiro. Eu morava aqui e fui passear no Rio, em 
1943. E lá no Rio fi quei conhecendo muitos violonistas. Eu visitei 
todos que eram violonistas. Então, fi quei conhecendo o Dilermando 
Reis, o José Augusto de Freitas e uma porção de outros violonis-
tas. Conheci o Pereira Filho, o Benedito Chaves e muitos outros. 
Fiquei conhecendo muitos violonistas lá. Inclusive, fi quei também 
conhecendo o Villa-Lobos. O Villa-Lobos e toda essa gente, eu co-
nheci naquela ocasião. Tudo onde tinha violonista eu ia pesquisar. 
O Pixinguinha não tive o interesse de conhecer pessoalmente. Não 
era violonista! Ele gostava dos violonistas, tinha relações com os 
violonistas, mas não era violonista [...] então eu não procurei ele. E 
outros músicos mais também não. Mas tudo que era do violão eu 
procurava.

P: O senhor se lembra de ter conhecido o Armandinho e 
o Canhoto?

R: O Canhoto eu não conheci, ele morreu em 1928, e eu não 
cheguei a conhecer. Eu conheci depois a viúva, o fi lho e a fi lha dele. 
Aliás, ele tinha um casal de fi lhos e eu conheci os dois. Eu frequentava 
a casa da viúva e dos dois fi lhos. Sou amigo deles. Bom, a viúva já 
morreu, a fi lha mora no interior, mudou-se, casou-se. O Luisinho, 
o fi lho, mora aqui em São Paulo e sou amigo dele até hoje. Conheci 
aqui sim o Armandinho, que era muito meu amigo, que era um bom 
compositor para violão. Até uma composição dele, a Valsa n° 1, ele 
dedicou a mim. Está impresso, né? Impresso pela Editora Vitale, e 
também saiu na Revista Violão e Mestres. Uma revista que existia 
aqui em 1964. Saiu aí; essa música saiu em duas edições: na Ricordi 
e na revista. Uma valsa do Armandinho muito bonita. Inclusive, 
outros violonistas gravaram ela também. Tem gravação dela [...] 
Tem alguns, existem alguns LPs, naquele tempo eram LPs, hoje, 
está em CD, já. Então, essa Valsa n° 1 está gravada lá nesse disco. 
Não por mim, mas por outros violonistas, o Vital Medeiros que toca 
lá, e outros mais.
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P: E o Laurindo Almeida, como o conheceu?

R: O Laurindo eu conheci no Rio, em 1943. Essa primeira vez 
que eu fui ao Rio, eu ia procurar tudo quanto era violonista. O Lau-
rindo, eu fui procurar por ele. Parece-me que na Rádio Mayrink Vei-
ga, parece que ele era de lá, e eu fi quei conhecendo ele lá. Tornei-me 
muito amigo dele. Até a morte dele, sempre fui amigo dele. Inclusive, 
lá no Rio mesmo, saímos pela cidade juntos, eu saí junto com ele e 
fomos passear pela cidade. Eu não conhecia o Rio, então saía junto 
com ele. Foi nessa época. O Laurindo era muito versátil, ele conhe-
cia muito o violão popular, o violão clássico, conhecia tudo. Era um 
grande músico, um grande instrumentista e muito boa pessoa. Eu 
era muito amigo dele, sempre fui muito amigo dele. 

P: Quando o senhor conheceu o Laurindo Almeida no 
Rio de Janeiro, ele já trabalhava com Villa-Lobos e Radamés 
Gnattali? Aqueles concertos gravados são dessa época? 

R: Não, aquilo foi posteriormente. Naquele tempo ele já devia ser 
amigo do Gnattali, do Villa-Lobos, mas eu não tenho notícia disso. 
Agora, eu sei que depois, mais tarde, ele tornou-se muito amigo e 
colaborador do Gnattali e de Villa-Lobos também. O Villa-Lobos 
também dedicou música a ele. O Gnattali, aqueles concertos do 
Gnattali para violão e orquestra, ele gravou todos, sabe?! Mas isso 
foi posteriormente. Em 1943, quando conheci ele, não sei se estava 
muito envolvido nesse negócio. Talvez foi mais tarde.

P: Nessa época Laurindo trabalhava no Cassino da Urca?

R: Trabalhava também, até quando fechou o cassino ele traba-
lhava lá sim. O Cassino da Urca era um cassino muito frequentado 
pelos músicos. Muitos músicos trabalhavam lá. Inclusive, parece 
que o Garoto também trabalhava lá. E outros mais. O Dilermando 
Reis também trabalhava lá. Ele tocava lá com o conjunto dele, e solo 
também, né? 
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P: Quando fechou o Cassino, por volta de 1945, o que ele 
fi cou fazendo? Como e por quais motivos partiu para os Esta-
dos Unidos? O senhor tem ideia?

R: Não, não tenho ideia não. Mas ele tinha muitas possibilidades, 
era muito infl uente, ele estava muito no meio dos músicos, tinha 
muitos relacionamentos e pra ele não foi difícil. Mas eu não sei exa-
tamente como foi. Mas me lembro até quando ele foi. O Garoto eu 
também me lembro. Me lembro pouco, porque eu não estava muito 
dentro do assunto. Mas do Laurindo eu me lembro melhor quando 
foi para lá. Eu já estava lidando com violão, sabe?

P: Nesse período em que o Laurindo viveu nos Estados 
Unidos, vocês se comunicavam?

R: Sim, com o Laurindo sim. Com o Laurindo, quando foi morar 
nos Estados Unidos, eu mantinha uma correspondência permanente 
com ele. Ele de lá, quando precisava de alguma informação sobre 
violão que eu podia ajudar, eu ajudava. Eu me lembro que ele uma 
vez me escreveu, isso parece que foi em 1951. Ele queria gravar lá o 
Choro da saudade, de Agustín Barrios e queria autorização. Ele me 
escreveu pedindo informações e eu dei as informações e ele ime-
diatamente gravou o choro lá, o n° 1, e até me mandou o disco e eu 
tenho o disco até hoje.

P: O senhor teria algo a dizer em relação à importância do 
Laurindo Almeida para Bossa Nova?

R: Era muito importante. Ele era muito entendido em Bos-
sa Nova. Entendia de clássico, romântico, popular e Bossa Nova 
também. Ele era muito infl uente nisso, gostava muito desse tipo, 
né? Antes de começar a Bossa Nova, ele já tocava aquelas músicas 
americanas que depois fundiu com a nossa música, daí passou a ser a 
Bossa Nova. Eles tocam lá, por exemplo, aquelas músicas americanas 
como elas eram, e depois com ritmo de Bossa Nova, que passa a ser 
meio um choro. O Laurindo tinha muita infl uência nisso, ele entendia 
muito disso. 



LAURINDO ALMEIDA  233

P: Isso anteriormente ao advento da Bossa Nova?

R: Anteriormente, sim. Ele era um dos precursores da Bossa 
Nova. O Laurindo e o Garoto, sim. E também outros mais, o Bonfá. 
Inclusive, tem um que foi muito importante na Bossa Nova, mas 
não me lembro o nome dele. Foi aluno do Garoto, um que era muito 
entendido em Bossa Nova. Não era o Jobim, era outro. Não sei se era 
Carlos Lyra. Mas o Laurindo era muito entendido em Bossa Nova 
e foi um dos precursores.

P: O senhor tem ideia da infl uência do Laurindo Almeida 
sobre os músicos americanos?

R: Sim, ele lá nos Estados Unidos, assim que chegou foi procu-
rado pelos músicos. Ficou conhecendo todo mundo. Ele foi lá para 
tocar na orquestra do Stan Kenton. Era um que tinha uma orquestra 
de jazz muito famosa na época. O Laurindo fi cou sendo conhecido 
por toda aquela gente, todo mundo conhecia ele. Tinha muito pres-
tígio naquele meio musical, sempre teve muito prestígio. Ele tocava 
muito bem e conhecia tudo, sabe? 

P: O senhor acha que, de certo modo, esse trânsito entre a 
música clássica e a música popular contribuiu para ele tivesse 
o prestígio que tem?

R: Sim, ele tinha prestígio tanto em um estilo quanto no outro. Ele 
foi daqui pra lá pra tocar música brasileira, mas lá, ele já se aclimatou 
logo com a música americana, e tocava clássico, popular, tocava tudo 
e tudo bem tocado. Era um músico muito bom o Laurindo. Ele tinha 
muitas possibilidades em qualquer gênero de música.

P: Em relação à vida pessoal do Laurindo, foi casado, teve 
fi lhos?

R: Foi casado sim. Eu sei que ele tinha uma mulher brasileira que 
se suicidou. A morte dela foi por suicídio. Não sei por qual motivo, 
sei que ela suicidou-se. Depois, lá nos Estados Unidos, casou-se 
com uma canadense que eu conheci, uma cantora canadense. Ele me 
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falou uma vez que tinha uma fi lha, em 1984. Me disse que tinha uma 
fi lha de 18 anos. Eu trabalhei com o Laurindo Almeida no Rio de 
Janeiro, isso foi agora, já em 1984 e 1987, no Concurso Internacional 
de Violão. Trabalhamos lá no júri, ele estava no júri e eu também. 
Trabalhei um mês, eu e ele juntos nesse concurso em 1984 e 1987, 
quinze dias cada sabe! Ele era muito importante em todos os assun-
tos de violão, conhecia muito, e eu já era amigo dele muito antes, e 
sempre estava junto com ele. 

P: Quando veio ao Brasil, chegou a visitá-lo?

R: Me visitou sim. Ele, quando esteve no Brasil, estava nesse 
hotel muito famoso, parece que era o Sheraton, não sei o nome. Ele 
com sua esposa vieram me visitar aqui em casa, sabe! Até mostrei 
os discos que eu tinha dele, mostrei pra ele, pra ela. Pra ver que eu 
tinha os discos. Tenho até hoje os discos, os LPs, os famosos LPs. 
Do Laurindo eu tenho até discos de 78 RPM gravados aqui. As 
saudades de Matão, e na outra face o De papo pro ar, aquela música 
do Joubert de Carvalho. Eu sempre tive os discos dele, eles todos, 
não falta nenhum sabe.

P: Qual a importância de Laurindo Almeida, primeiramen-
te em relação ao violão brasileiro, e depois à música brasileira, 
de forma geral? 

R: A contribuição dele foi muito importante! Ele era uma das 
fi guras principais do assunto! Era muito conhecedor e tinha muito 
prestígio. Era importante na música brasileira e na música erudita 
cultivada no Brasil, tinha muita importância, conhecia tudo isso. Ele 
também editava música nos Estados Unidos, de modo que editava 
até música nossa. Até tem um choro de João dos Santos, que era um 
violonista do Rio de Janeiro. Eu não conheci pessoalmente, era mais 
do interior, morou em Campinas também, e esse João do Santos tem 
uma música que está editada pela editora do Laurindo nos Estados 
Unidos. Até hoje está lá. Não sei se ainda está hoje, mas o Laurindo 
editou e cultivava ela lá, tocava ela. Era um choro muito bonito, eu 
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conheço, sabe? O Laurindo era muito importante no assunto de 
música, ele era editor e distribuidor de música. Vendia música pelo 
mundo todo. 

P: Ele chegou a conhecer o Tom Jobim e o João Gilberto?

R: Sim, conhecia todo mundo. Era muito amigo de Villa-Lobos 
também. O Villa-Lobos, quando esteve nos Estados Unidos mais 
recentemente, e o Laurindo já morava lá há muito tempo, já falava 
inglês muito bem, até o Laurindo foi como se fosse um secretário do 
Villa-Lobos nos Estados Unidos. Apresentava ele nas editoras, servia 
de intérprete para ele, né? Ele era uma pessoa muito importante no 
meio musical. 

P: O senhor se lembra do que ele morreu?

R: Eu sei que ele morreu de câncer. Eu estive com ele antes de 
morrer, coitado. Ele estava doente, estava se queixando, mas ele 
morreu de câncer. 

P: Deixou fi lhos?

R: Que eu sei, deixou uma fi lha. Essa fi lha dele, em 1984, estava 
com dezoito anos. Uma fi lha eu conheci. Sei que deixou, agora, fi lho 
eu não me lembro, parece que deixou também, mas não me lembro, 
não! A fi lha, eu sei que ele deixou.

P: Ele ainda tem família em Miracatu?

R: É, parece que ele tem família em Miracatu, no litoral de São 
Paulo. Ele tem família ali sim, mas eu nunca fui lá. Eles me con-
vidaram para ir. A cada ano costuma ter um evento musical em 
homenagem ao Laurindo, lá na terra dele sabe! Miracatu. Mas me 
convidaram. Eu não pude ir, tinha minhas ocupações aqui e é um 
pouco longe também. Mas ele é lembrado todo ano. Vai até violonista 
aqui de São Paulo, Francisco de Araújo e Marcos Gomes, todos 
foram tocar lá nesse evento que tem em homenagem a Laurindo de 
Almeida. Lá se reúnem os outros que eram amigos dele na ocasião. 
Tem uma bonita festa em homenagem pra ele todo ano.
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P: O senhor se recorda a data desta festa?

R: A data me parece que é mais ou menos em setembro. Agosto 
ou setembro de cada ano, que por sinal está perto pra chegar. É mais 
ou menos essa data.

P: O Laurindo tocava outros instrumentos?

R: Ele tocava, inclusive, tocava até guitarra. Ele tomou parte em 
muitos fi lmes, então num dos fi lmes ele toca bandolim. Ele não era 
bandolinista, mas ele tocava bandolim. O Garoto, por exemplo, era 
bandolinista mesmo, bom, tocava muito bem. O Laurindo talvez 
não fosse muito bom no bandolim, ele tocava mais esporadicamente, 
mas ele tocava bandolim também. Tem um dos fi lmes que ele toca 
bandolim. Ele me falou lá num fi lme. Eu não sei, parece uma coisa 
até exagerada, porque umas informações aí que ele tomou parte em 
mais de 800 fi lmes. É muita coisa. [Risos] É, ele tomou parte em 
muitos fi lmes, e num dos fi lmes ele tocou bandolim [provavelmente 
se referindo à trilha sonora do fi lme O poderoso chefão]. Ele não devia 
ser um grande bandolinista, mas tocava, se defendeu, deu pra tocar 
bandolim sim.

P: Então ele tocava guitarra elétrica?

R: Tocava, tocava tudo. Inclusive quase no fi m da vida andou 
tocando violão elétrico, né? Ele tocava violão elétrico e tocava guitarra 
elétrica também. Era bom em todos os instrumentos, ele era muito 
versátil em todos os instrumentos. 

Considerações fi nais:

Do entrevistador: Eu gostaria de agradecer a entrevista que 
o senhor me concedeu. Quero ressaltar que foi um grande prazer 
estar aqui.

Do entrevistado: Igualmente pra mim também, eu fi quei muito 
satisfeito de poder fazer essas declarações, em benefício e para enal-
tecer o nome do Laurindo, que era muito meu amigo e merecedor de 
tudo isso. Pra mim foi muito bom também, muito obrigado.
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Iconografi a

Registro de Nascimento de Laurindo Almeida
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*Laurindo Almeida e Garoto 

*Laurindo Almeida na Rádio Mayrink Veiga
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Foto de Laurindo com dedicatória a Pixinguinha, de 1938
[www.ims.com.br]

*Laurindo Almeida, Pixinguinha e Geraldo de Almeida
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*Laurindo de Almeida e seu fi lho, Laurindo Almeida Jr.

*Laurindo Almeida nos Estados Unidos, em março de 1947
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Laurindo Almeida em Baltimore, 1948
[www.nejazz.org/.../JazzNotes/leo/almeida.jpg]

Gravação do álbum Suíte Popular Brasileira, nos Estados Unidos, em 1954
[www.radamesgnattali.com.br]
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Laurindo Almeida, em Los Angeles, 1954
[img147.imageshack.us/img147/4971/31ae1.jpg]

Salli Terri e Laurindo Almeida, em 1959
[www.salliterri.org/images/stla01t.jpg]



244  ALEXANDRE FRANCISCHINI

Apresentação do grupo L.A. Four, na Montanha Winery,
 em Saratoga, Califórnia, no verão de 1977 [www.classicjazzguitar.com/images/visi-

torphoto...]

*Entrevista concedida à TV brasileira, em 1990
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Laurindo recebendo o Certifi cate of Honor from the Achievement. Prêmio oferecido pela 
Latin American & Caribean Cultural Society, em reconhecimento ao seu trabalho, em 3 

de abril de 1992 [http://www.laccs.com/photo_archive_old.html]

Recortes de jornais

Jornal da cidade de Miracatu, O Prainhense, de outubro de 1917. Museu Pedro Laragnoit.
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BOCANERA, Sílio. Laurindo de Almeida, 30 anos nos Estados Unidos, fala de cadeira. 
Jornal do Brasil, Caderno B, 25 de fevereiro de 1977. Coleção José Ramos Tinhorão. 

[www.ims.com.br]
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REBELLO, Gilson. Do jazz à música popular e erudita, a trajetória de Laurindo de Al-
meida. O Estado de São Paulo, 23 de novembro de 1980. Coleção José Ramos Tinhorão. 

[www.ims.com.br]
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ALMEIDA, Magda. Laurindo, violão brasileiro nos Estados Unidos. O Estado de São 
Paulo, 2 de dez. de 1984.

Coleção José Ramos Tinhorão. [www.ims.com.br]
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Sem Autor. Laurindo Almeida. Jornal do Brasil, Caderno B, 28 de Julho de 1995.
Coleção José Ramos Tinhorão. [www.ims.com.br]
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Nota do jornal londrino The Guardian, de 8/8/1995, que anuncia a morte 
de Laurindo Almeida. 

Museu Pedro Laragnoit.
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CORTES, Celina. O pré-bossa novista voltou. Jornal do Brasil, Caderno B, 25 de 
fevereiro de 1996.

Coleção José Ramos Tinhorão. [www.ims.com.br]
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ALBIM, Ricardo Cravo. Um violão renasce. O Dia, 26 de julho de 1999.
Coleção José Ramos Tinhorão. [www.ims.com.br]


