
Ex·iste uma forte razão do d o 
da Drury, s no mercado de bebidas_ 

Porqüe Drury's csnoba qu~lidade. 
Não poupa seu paladar. Ele sabe 

que você procura consumir o "1elhor. 
Nisto êle não se faz de rogado. E puro 

malte escocês, envelhecido em tonéis 
de carvalho. É tôda uma tradição 

clássica e a ristocrú ti c a. 
Por isto é o único de nossos 

whiskies conhecido no estrangeiro. 
Esnobar é uma arte. 

Drury's é versado nisto. 
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SOUZA LIMA 

O nome de Souza Lima dispens·a 
comentários nos maiores centros mu
sicais de todo o mundo. 

Grande incentivador da música no 
Brasil, vem demonstrando sempre real 
interêsse pelo movimento artístico 
nacional, apresentando obras de nos-
sos compositores em primeira audi
ção não só no Bras~!, mas no exterior 
e também escrevendo páginas de 
grande valor com temas e rítmos bra
sileiros. Assim é que apresentou em 
primeira audição, como pianista, os 
concertos para piano e orquestra de 
Camargo Guarnieri (n.o 1), Villa-Lo
bos (n.o 2) , Mignone (4 fantasias) e 
muitos outros. Em concertos sinfô
nicos, também em primeira audição 
de nossos compositores, regeu: «Fes
tas das Igrejas», de Mignone, «Aber
tura Concertante» de Camargo Guar
nieri, «Sume Pater Patrium», de Villa
Lobos e outras inúmeras obras. 

Como C3mpositor, sua bagagem mu-

sical é consider::~vel, com obras para 
piano solo, canto, coral, violino, con
junto de câmara, orquestra, coros, 
bailados, etc. Concluiu uma ópera e 
um concêrto para piano e orquestra. 
Com seu poema sinfônico «O Rei Ma
meluco» para grande orquestra, ob
teve o primeiro prêmio em Concurso 
organizad'O pelo Departamento Muni
cipal de Cultura de São Paulo. Com 
o «Poema das Américas» obteve a 1-a 
menção honrosa no Concurso Sinfô
nico organizado n'Os Estados Unidos, 
concurso êsse que reuniu 400 compo
sitores das Américas. Escreveu, por 
solicitação da Comissão do IV Cen
tenário, o bailad0 «Fantasia Brasilei
ra». 

Em m1-ssao artística percorreu tôda 
a Europa, norte da Africa, América 
do Sul e o Brasil, de Norte a Sul. Só 
em São Paulo tocou em cinquenta-e
cinco cidades do Interior, sendü assim, 
com Villa-Lobos, o desbravador mu
sical do Interior de São Paulo. 

D':ÃRI~O-·S E E·MiiSS·OIRAS ASSOICIADAS- A 
MAIOR F·ôRÇA PUBLI·CIT~ÁRIA 

E IN'F:ORMATIVA DA AM:ÊRI·CA LIATINIA 

... 

GUIOMAR NOV AES 

Guioma;r Novaes constitui a 
glória máxima do Brasil como ar
tista-intérprete. Seu legendário 
pr-estígio nas Américas se prolon
ga por várias décadas - linha 
cuja curva ascensional os anos só 
conseguem acentuar. Não· há pla-

téia que se mantenha imune ao 
influxo poético de sua arte. O re
nome justíssimo ela o construiu 
sozinha, ao lado de Octávio Pin
to, seu marido, cujo apôio e gra
ta memória trás sempre vivos em 
seu coração. 

Sempre da mais alta qualidade e aos melhores 
preços são os artigos da CASA LEMCKE! 

ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO 
COBERTORES E ACOLCHOADOS 

TRAVESSEIROS, COLCHAS E MANTAS 

ARTIGOS E ENXOVAIS COMF'LETOS 
PARA BEB:í!:S 

LINGERIE 

RUA 24 DE MAIO, 224 - TELEFONE 36-7724 

Também facilita os pagamentos 



Discípula do insígne Luigi Chia
ffarelli, menina-prodígio em São 
Paulo, logo Guiomar Novaes 
transladou-se a Paris, onde, no 
Conservatório, cumpriu fulguran
tes provas de habilitação, assom
brando círculos musicais e a ban-
ca examinadora, .da qual faziam 
parte, entre outros, Debussy, 
Fauré, Moskowsky. A jovem pia~ 
nista foi classificada em primeiro 
lugar, por unanimidade, entre 
388 concorrentes. O próprio De
bussy, em carta a André Caplet, 
proclamou-a «a mais artística 
personalidade, entr,e tôdas que 
ouviu», e que «ela possui tôdas as 
qualidades duma grande artista; 
olhos que são transporta;dos pela 
música e o poder de profunda 
concentração, tão raro nos intér
pretes». 

FI 
L I N E A R 

Aos dezesseis Guiomar 
N ovaes estreou sensacionalmente 
em ·Paris e Londres, iniciando 
carreira pontuada de sucessos fa- · 
bulosos. Proclamaram-lhe os crí
ticos o brilhantismo da técnica, a 
maturidade interpretativa. Suce
deram-se concertos com orques
tra e recitais em Londres, Paris, 
Berlim, Genebra, Lausanne, Mi
lão, Turim. Dois anos após, triun
fou em Nova York. «The New 
York Times» escreveu : «Nem tô
das as gerações ouvem uma Guio
mar N ovaes». 

Triunfos se sucederam, como 
ondulações concêntricas que se 
propagam . por sua natural fôrGa 
expansiva. 

Guiomar Novaes é, pois, a 
grande embaixatriz da nossa mú
sica . 

ORGANON 
Stereofonia cf Personalidade Sonora 

Harmoniosas Linhas Estéticas 

A venda na s boas casas do ramo 
Importante : Assi st.técnica exclusiva do fabricante 

TATERKA 5/A 
IND. ELETRÔNICA 

R. Fabia, 8 36 (Lapa) • Tel. 65-2872 

Paulo, 1 de Abril de1 1971 - às 21 horas 
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e 

SECRETARIA DE TURISMO E FOMENTO 
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-PROGRAMA 
l .a Par~e 

J. S. BACH . .. . . ..... . .. . . ... . . . . . .. . ..... Concêrto Brandenburguês n.9 3 

lUDWIG VAN BEETHOVEN 

SOUZA LIMA 

Sinfonia n.9 2, em Ré Maior, opus 36 
Adagi·o Ma lte - Allegro con brio 
Larghetto 
Scherzo e Trio - Allegro 
A llegro Malte 

2.a Parte 

Berceuse 
Estudo 
Variações 
Fanfarra 

Suíte Infantil 

WOLFGANG AMADEU$ MOZART . . . . . . ... . ... Concêrto em ré menor, K. 466, 
para piano e orquestra 

- Al legro 
- Romance 
- Rondó 

Soli·sta: GUIOMAR NOVAES 

PRATA 100 - MAIS PRATA 
NAS BOAS CASAS DO RAMO 



REFERÊNCIAS 

CONCÊRTO BRANDENBUR
GUÊS N.o 3 - Os concertos d.e 
J ohann Sebastian Bach, conheci
dos pelo nome de «Brandenbur
gueses» foram inspirados na mú
sica popular da região .de Bran
denburgo, província da Prússia, 
tendo sido escritos em 1721 e de
dicados ao Margra ve Christian 
Ludwig de Brandenburgo. 

O Concêrto N.o 3, hoje em pro
grama, data da est3!d:a. do autor 
em Kothen, onde foi recebido 
após a ruptura com a côrte de 
Weimar. Os anos lá vividos foram 
considerados como os melhores da 
vida do compositor. 

Êste concêrto compõe-se de dois 
movimentos: «Allegro Maestoso» 
e «Allegro» . Entre êsses dois mo
vimentos há um Adagio breve, 
como que pa~a romper a continui
dade entre os dois Allegros. O fi
nal, por sua forma mais leve e 
moviment3!à.a oferece contraste 
com o «Allegro» inicial, que é de 
aspecto grandioso. 

SINFONIA N.o 2 - em Ré 
Maior - Op. 36 - Esta Sinfo
nia foi terminada no ano de 1802 
e apresentada pela primeira vez 
no «Theater an der Wien» a 5 de 
.,Abril de 1803, tendo sido dedica
da ao Príncipe. Lichnowsky. 

Foi escrita num período tor
mentoso, quando Beethoven redi
giu o seu famoso· «Testamento de 
Heiligenst3!àh tendo ainda bem 
vivos os · desgostos causados por 
Julieta Guicciardi. 

É , no dize.r de Camillo Bellaigne 
- «uma heroica mentira, mentira 
'llegre, por tratar-se de uma obra 
jubilosa, nascida entre horas de 
sofrimento». 

Comparando-se com a Sinfonia 
N.o 1 em Dó Maior, nota-se que 
a «<ntrodução» e o «Allegro» têm 
um desenvolvimento mais amplo, 

AO PROGRAM 

especialmente o «Larghetto», de 
proporções consideráveis. 

Belioz - cujas críticas lumi
nosas devem sempre ser conside
radas ao falar de Beethoven -
diz, acêrca. da Sinfonia em Ré 
Maior: - «Nesta composição tu
do é nobre, enérgico, fero e al
tivo» . 

A «<ntrodução» é uma obra
prima em que se sucedem sem in
terrupção e sempre em mo.ào 
inesperado, os mais belos efeitos . 
A melodia, de solenidade como
vente , desde os primeiros compas
sos impõe respeito e prepara a 
emoção. Observa-se um rítmo au
daz e orquestração rica, sonora e 
variada. 

Ã êste admirável «Adagio» se
gue-se um «Allegro con brio» de 
inspiração cativante. 

O segundo movimento «Lar
ghetto» é um dos mais adoráveis 
andamentos lentos que Beethoven 
escreveu, sendo por isso um dos 
favoritos .do público. O tema ini
cial, dado pelas cordas e repetido 
pelos instrumentos de sôpro, é 
uma cantilena fluente de inexce
dível beleza. Depois da segunda 
frase, na qual é intensificado o 
sentimento geral, já expresso na . 
primeira, segue-se um longo diá
logo que dispensa explicação para 
ser plen amente compreendido . 

O terceiro movimento, «Scher
ZO» é tão francamente alegre na 
sua caprichosa fantasia como 
completamente feliz e plácido é o 
movimento anterior. Os arrebata
mentos guerreiros do primei·ro 
«Allegro» apresentam-se absolu
tamente providos de violência.; o 
motivo de três notas sôbre as 
quais está construído êste «Scher
zo», predomina "intensamente. Se
gue-se o Trio que é iniciado com 
uma frase curta nos oboés e fa
gotes. 

O final - «Allegro molto» -
exprime o mesmo caráter de fe
licidade já encontrado nos tem
pos precedentes. O motivo inicial 
é absolutamente característico e 
mordaz. A conclusão é trabalha
da numa extensa e considerável 
«Coda» impregnada da mesma 
contagiante alegria que predomi
na. em tôdo êsse movimento. 

SUíTE INFANTIL - Entre 
as composições de Souza Lima, 
muito apreciadas pelo público, en
contramos a Suíte Infantil, várias 
vêzes executada no Brasil e no 
estrangeiro• onde recebeu elogio
sos aplausos e considerações. · 

Inspirou-se o autor vendo seu 
filho brincar. Daí a «Fanfarra», 
onde os trompetes imitam as cor
netinhas simbolizando um brin
qu,edo de soldado; a «Berceuse», 
desenvolvendo uma terna canção 
de ninar. 

Assim, também as demais par
tes desta suíte proporcionam, 
dentro- de uma atmosfera. ingênua, 
a impressão de alegres folguedos 
infantís. 

CONCÊRTO EM Ré menor -
K. 466 - Mozart, considerado 

um dos deuses da grande música, 
foi dos compositores mais pródi
gos, em todos os gêneros, contan
do-se por mais de cinquenta os 

· seus notáveis concertos, quase to
dos exigindo incomuns dotes vir
tuosísticos de seus executantes, 
além de capacidade emotiva e in
terpretativa, somente atingida por 
uris poucos privilegiados artistas. 

Alguns de seus concertos para 
piano, segundo certos musicólo
gos, são verdadeiras confissões 
dos grandes conflitos. emocionais 
de Mozart. 

O Concêrto em Ré menor anun
cia. já a atmosfera que caracte
riza a ópera «Don Juam>, espe
cialmente pelas síncopas e «trio
lets» da primeira parte. O amo
roso romance, com uma pa•rte mé
dia movimentada e o final, não 
obstante sua. conclusão em tona
lidade menor, dão ao «Rondó» um 
sentido apaixona;ào, nôvo para a 
época em que foi escrito. 

Comentários de 
JUDITH CABETTE 

Redatora Musical da Orquestra 
Sinfônica Municipal 

Casa Nazarian 
artigos finos 

para presentes 

últimas novidades 

AVENIDA SÃO JOÃO 

(esquina Cons. Crispiniano} 



COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

l.os Violinos: Clemente Capell a (Spalla) -
Jorge Gisbert (Concert ino) . A ntonio F. 
Ferrer - Dinah Drebtchinsky - Eva Encsy 
- Ema Klein - Teresinha Schnorrenberg -
Amadeu Barbi - Lor ian'O Rabarchi - Jor 
ge Salim Fi!ho - Orsini de Campos - Mi
guel Coracciolo - Romeu Cad ioli - Ce
dlia de Falco Sansígolo - Clara Ynoguti 

- Reina ldo Couto 

2.os Violinos: Dorisa de Castro Soares (Con
certino) - Nel son Brusca to - Joel Tava
res - Mário Tomassoni - Geraldo Liserre 
- Ca rl .os Del Papa - Waldemar Z. Pele
grino - Tina K. Michaelis - A lfred o Cop
pol.a - Guilherme Krüger Netto - Manfre
do De Vincenzo - Cesarin'O Vannucci 
Dora Lobato e Silva - Zilda Klein 

Najla M . Schaun 

Violas : Bela Mori Perez Dworecki 
Yoshitame Fukuda Renata Braunwieser 
- Tosh io Furihata - Edith Pereny i 
Eduard M!uller - - Klaus Hellner Fran 
cisco Torre - José D'Anuncio - Hélio 

Batini 

Violoncelos: A ntonio L. Del Clo1'0 - - Paulo 
Taccetti - Maria Cecí l ia Bruco l i - Ézio 
Dal Pino - Frederico Cap~lla - Kurt Lom
nitzer - Tricon A. Jocques - Nadir Tanu > 

Lauro Del Claro 

Contrabaixos : Nikol aus Schevtschenko 
Sandor Molnar Júnior - Marco A ntonio 
Brucoli A lfredo Córazza Guido 

Bianch: - Alexa ndre Moreira 

Flautas: Grace L. Busch - Ricardo A. Kanji 
Armando Loricchio. 

Flctutim: Rosário de Cá 1 ia 

Oboés : Benito S. Sanchez - Paolo Dilonar
do - Salvador Masano 

Corno Inglês, Francisco Pezzella 

Clarinetas: Leona rdo Righi - Rafael · G. Caro 
Gil C. da Si lva. 

Clarone: Nic61a A ntonio Gre,Jório 

Fagotes: Fernando Tancredi 
Busch - Georg e Toni . 

Gustave 

Contra Fagote: Abramo Garini 

Trompas: Enzo Pedini - Francesco Celano 
- Rona ldo Bologna - · Vagner Zangrando 

- Síilvio O liani - Juliano Garini 

Trompetes : Di no Ped ini . - Haroldo Paladino 
Jayre L. da Silva - Clóvis S. Mamede 

Trombones: Gi lb6!t'O Gagliardi - G iacinto 
Pucc, - Fra ncisco S. Rocasalbas 

Tuba·: Gasparo Pagl iuso 

Harpa: Leda G. Natal 

Piana· Alberto Sa ll es Olegs 

Orgão: Ange lo Camin. 

Tímpanos : Ernesto de Lucca 

Acessórios : Vicente L. Gentil 
Franco 

Kuznecov. 

Antonio 

Prato e Bombo : Cláutlio Stepahn 
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CAMA MESA BANHO 

Para um enxoval completo, você encontra 
tudo pelos menores preços e também 
nos melhores tecidos, nas tradicionais 

CISDS PERNIMBUCINIS 
ONDE TODOS COMPRAM 




