


A história começa em
um lugar distante

Algo assim nunca se viu
Uma história muito nteressante

Em Manaus ela surgiu
Conta a vida de um menino
Que conquistou todo Brasil.



Claudio nasceu em uma 
família sensacional

Seu pai tocava piano e cantava
E do Exército Italiano ele era 

oficial
Sua mãe também tocava

Formavam então uma
 família musical.



Ele é o primeiro filho
De uma família de 12 irmãos

Desde cedo seu tio Atílio
Já alertava em seu bordão

“Claudio é um menino 
esperto e muito atento,

Para a música tem dom e talento



Aos 10 anos ganhou
Seu primeiro violino 
Presente de seu tio

E um marco na vida do menino
Seu talento era tão grande

E Música era seu destino



Uma grande apresentação
Para o governador ele preparou

E com uma bolsa de estudos
O governador o presenteou
E no conservatório do Rio 

de Janeiro
Por dois anos ele estudou

Aos 16, professor ele virou



Sua primeira composição 
Foi aos 19 anos

Uma linda sonata para violino
E a composição entrou 

em seus planos 
Então foi tocar em uma 

Orquestra 
Onde ficou por alguns anos



No meio musical ele era muito aclamado
Começa a conhecer as ideias marxistas
E seus ideais políticos foram aflorados

Passa a ser comunista
E foi exilado por ter outro ponto de 

vista



Claudio foi exilado
Mas seus sonhos não abandonou 

Na Alemanha e na França
O Garoto Brilhou

Graças as composições lindas
Que na Europa ele criou



O crescimento foi tão grande 
Que 10 anos depois para

 o Brasil ele voltou 
Foi lecionar em Brasília 

na universidade   
E uma Orquestra lá ele criou 

Seu trabalho cresceu tanto que 
Medalhas, prêmios e prestigio 

ele ganhou



Ele fez também o hino
 do seu Estado

O Amazonas a ele ficou
 agradecido 

A medalha de honra ao mérito
 a ele foi dado 

Por conta de neste Estado
 ele ter nascido 

E o nome de Manaus o 
mundo todo conheceu 

Claudio Santoro foi o manauara 
que mais resplandeceu 



Em 27 de março de 1989 
Regendo a Orquestra 

que ele criou 
Morre Claudio Santoro 

Por infarto fulminante que 
a ele arrebatou

Morreu fazendo o que 
mais gostava 

No palco onde ele tanto brilhou!



Fim!


