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ILO - QUART A-FEIRJ 

Com enln ra·=v·ao· 
de Ultou·io 
por Souza Lima 

Foi convidado pelo mmistro de 
Educação para as principais home
nagens do governo brasil-eiro na co
memoração do centenario da morte 
de Chopin o pmnista maestro Sou
za Lima. 

O famoso "virtuose " executará 
com a orquestra do Teatro Muni
.cipal sob a regencia .do maestro 
El.aazar de· Carvâlho os dois con
certos para piano e orquestra do ce
lebre compositor polonês, sendo· 

tlt1L~0.i;~1i!~á,t!01~1~f~tf~~;r.JJ~ \ 
essa a parte culminante das come- 'i 
morações sob os ausplcios do go-
verno federal no Brasil. 1 

Não podia ter sido mais f-eliz na 
sua escolha o ministro da Educa
ção, indicando o eminente concer
tista paulista para sobremaneira 
dignificar as comemorações brasi
le· ras ao grande genio que o mundo 
inte:ro, por iniciativas oficiais ou 
das entidades e meios artísticos, es
tá comemorando estes dias. 

Como concertista, é Souza Lima, 
desde muitos anos, um nome dos 
que mais expressivamente repre
sentam a formação brasileira na 
arte. tendo :sido o solista de memo
raveis concertos na Europa e em 
s3guida no nosso país, onde atual
mente ele se situa nos postos mais 
just.,.mente distintos. 

De certo repercutirá notavel
mente na patria de Chopin a tão 
significativa comemoração qu.e o 
nosso Ministerlo de Educação pro
move cuituando a memorla do ge
ula 1 nolonês. 

Festival Chopin 
P ROM OVIDO PELO SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA 

DO 

MIN IST ÉRIO DA EDUCAÇAO E SAúDE 

T EA TR O MUNIC I PA L 

Seg1.111 da-feira, 17 de Outubro de 1949, às 21,30 

ORQUESTRA S INFôNICA BRASILEIRA 

Regente: ELEAZAR DE CARVALHO 

Solista: SOUZA LIMA 



Para CO/llelllorar a data de hoje, que assinala o prillle iro cente
nário da lllorte de Chopin, o Serz•iço de Radiodi fusão E du cat·iva, 
por interlllédio das suas elllissoras de ondas lllédias e curtas, P R A2 
e PRL-'t. reune esta. noite três ex pressões de arte lll usical brasileira: 
a Orquestra Sinfônica Brasile ira. o regente E fea::ar de Carvalho e 
o pianista Sou:::a Lima. 

É bem notório ao nosso público o h ·ito que o j07N 11l regente 
brasileiro vem alca.nça 11do uos Estados U nidos; co lll o é supé1' fluo 
falar da carreira brilhante de So u.::a L ~llla na E uropa onde, em 
1922, obtinha o prilll eiro pümio do Co nsematório de París, 1'eah
::ando a seguir exte11 sa "tour11ée" pela F rança, Itália, S uí,ça, B élgica, 
A lelllanh.a, Espa nha, Africa Setentrional, Argentina, U ruguai e Es
tados do B msil. 

E 'll/. São P aulo, onde reside, Souza Lima desenvolv.e intensa 
atividade, como pianista, co111 o regente do D epartamento Municipal 
de Cultura e da So ciedade de Cultura A~-vvstica. Entre as suas 
c01nposições - que incltr.e1'11 obras sinfônicas, camerísticas, bailados 
e trechos instrumentais - salientamos o "Poema das Américas", 
pre111 iado com men çào honrosa, e1'1't conc~wso organizado nos Estados 
Unidos, ao qual concÔrreram quatrocentos co111positores. 

PROGRAMA 

CHOPIN - CO N CERTO op. 11 , em 1n1 111 enor. 

a) Allegro NI a estoso. 

b) Larghctto (Romanza). 

c) Rondá. 

INTER VALO 

CHOPIN - CONCERTO op. 21 , em fa menor. 

a) Maestoso . 

b) Larghetto. 

c) Allegro vivace. 

HOMENAGEM - O 
foi homenageado pel 
versarias ocorrido no 
coquetel, realizado no 
pelos seus inumeros 
versariante foi soud 
uma lirica oração q 
valor da corre ira ·a 
Apresentamos nesta 
graficos da reunião. -




