
Dois Panos Para Manga 

Álbum reúne músicas dos anos 30 aos 50, 
interpretados por dois dos maiores mestres da 

música instrumental brasileira, além de dois temas 
inéditos 

Foi numa festa na casa do diretor de TV, Carlos Manga, 
que João Donato e Paulo Moura decidiram se unir para 
gravar, pela primeira vez um disco, em duo. Era 
aniversário do diretor e, entre uma dose e outra de 
uísque, o anfitrião sugeriu a dupla que interpretasse 
alguns dos temas que os freqüentadores do Sinatra-
Farney Fã Club degustavam em suas célebres audições 
na década de 50. Ali, nas lojas Murray, no centro do Rio, 
costumavam se reunir músicos e admiradores do samba e 
do jazz em encontros considerados por muitos como o 
próprio embrião da Bossa-Nova.

Inspirados por tantas lembranças, Donato e Moura 
desfilaram, durante horas, para um grupo de seletíssimos 
convidados, algumas das músicas mais marcantes 
daquelas audições antológicas. É justamente esta a base 
do repertório de Dois Panos Para Manga, a partir da 
memória afetiva de João e Paulo, com uma mãozinha do 
diretor homenageado no título. “Manga chegou a cantar, 
com voz de tenor, enquanto tocávamos nossas músicas 
preferidas daquele período. E até improvisou uma direção 
na hora”, diverte-se Donato. “O Carlos Manga era o 
presidente do Sinatra-Farney. Sem ele, nada acontecia”, 



lembra Moura.

A interação entre os músicos e o repertório era tanta, que 
o álbum foi gravado em menos de uma semana, em 
fevereiro deste ano, no estúdio AR, no Rio, somente com 
a clarineta de Paulo e o piano de Donato. O repertório 
inclui sete standards, além de dois temas – Pixinguinha no 
Arpoador e Sopapo - compostos pela dupla, 
especialmente para o disco. Dentre os clássicos do jazz – 
especialidade do fã clube – estão On a Slow Boat to 
China (Frank Loesser); Swanee (George e Ira Gershwin); 
That Old Black Magic (Harold Arlen e Johnny Mercer), em 
homenagem a Frank Sinatra; e Tenderly (Walter Gross e 
Jack Lawrence), um dos maiores sucessos de Nat King 
Cole.

Do repertório brasileiro, há duas recriações de Braguinha, 
o João de Barro, sucessos dos anos 40: A Saudade Mata 
a Gente, em parceria com Antonio Almeida, e 
Copacabana, feita com Alberto Ribeiro; além de Minha 
saudade, parceria de Donato com João Gilberto, que 
possui um significado especial para Paulo: “Esta foi a 
primeira música com forma de Bossa-Nova que conheci. 
Gravei-a em meu disco de estréia, foi provavelmente a 
primeira gravação da música”, conta Paulo.

As músicas inéditas, compostas a partir do encontro na 
casa de Manga (não por acaso localizada à rua Dick 
Farney, na Barra da Tijuca), são influenciadas do 
repertório em questão. Pixinguinha no Arpoador possui 



citações de temas conhecidos da música brasileira e 
internacional: “A inspiração surgiu quando nos 
encontramos na casa do Paulo e eu fiz uns acordes. Ele 
perguntou o que era, eu disse que nada, mas eram as 
primeiras notas de Carinhoso. Saímos tocando, até que 
virou um samba-canção parecido também com La vie em 
rose”, destrincha Donato.

Sopapo foi criada no mesmo dia e batizada pelo 
clarinetista: “Sopapo é o nome de um tambor da região de 
Pelotas, no Rio Grande do Sul, que me foi presenteado 
pelo percussionista Giba-Giba”. Coincidência ou não, 
Pelotas é a terra natal de Ivone Belem, esposa de João, 
que assina a produção executiva do disco, junto com 
Halina Grymberg, mulher de Paulo: “É um tema cheio de 
alegria, qualquer criança entende. Além disso, de todas as 
emoções a alegria ainda é a minha favorita” – elege 
Donato.


