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SOUZA LIMA 

~ouza Lima, um dos maiores pianistas '"'bi-asi
leiros, regente e compositor, nasceu em São 
Paulo, descendendo de tradicional famllia pau
lista. Realizou seus primeiros estudos com 
José Augusto de Souza Lima, passando, após. 
a aperfeiçoar-se com Chiaffarelll, nome dos 
mais ilustres no ensino de piano no Brasil. 

. Com a idade de dezesseis anos já dera inú
meros recitais no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, tendo recebido vários prêmios de Com
posição, matéria que estudou com A. Cantú .. 
Por iniciativa do Senador Freitas Valle, seu 
amigo e protetor, seguiu para a Europa per. 
manecendo em Paris pelo espaço de onze anos, 
tendo estudado com as maiores autoridades no 
ensino de Plano e Composição. Cursou o Con. 
servatório Nacional daquela cidade, tendo 
obtido o primeiro prêmio na cla;;se de Mar. 
guerite Long, de quem foi aluno predileto 
durante tôda sua permanência n· França. 
Desde 1922 tem percorrido inúrne. JS países 
da Europa obtendo em suas excursões art!sti. 
cas os mais calorosos êxitos. 

Tocou nas principais capitais européias, não 
só em recitais corno também, com as mais 
célebres orques"tras do mundo. Realizou «tour. 
nées» no Norte da África e Oriente. Estudou 
orgão com o renomado Eugêne Gigout, aper
feiçoando-se em música de câmara com o in. 
signe Chevillard, em composição com Eugêne 
Cools e história da música com Maurice Em
manuel. 

E' chefe de orquestra, pianista, compositor, 
professor de piano, de regência, de composi. 
ção, de música de câmara, de estética musical 
e de história da música. Fundador das Esta
ções de Rádio Tupi e Gazeta. E' diretor artís
tico da Editôra Musical Irmãos Vitali. 

Recebeu inúmeras condecorações entre elas: 
a Legião de Honra da França, da Tunísia e 
Marrocos, . por ocasião de seus concertos naque
les paises. Corno compositor destacou-se 
em inúmeros concursos recebendo entre êles, 
o 4.0 prêmio do Concurso Internacional «Rei
chold » dos Estados Unidos, certame {J.Ue reu. 
niu mais de 400 concorrentes. Seú poema sinfô
nico «0 Rei Mameluco» obteve o primeiro prê. 
mio no concurso realizado pelo Departamento 
Municipal de Cultura de São Paulo. 

Recebeu a incumbência da Comissão do IV 
Centenário para escrever um bailado, ao qual 
denominou «Fantasia Brasileira», composição 
que oljteve enorme sucesso. 

Fêz parte do júri internacional de piano, em 
Paris, onde foi a <.:onvite do Govêrno da França. 

Souza Lima é membro fundador da Acade
mia Brasileira de Música, professor honorário 
dos Conservatórios de Recife e Bahia. regente 
e assistente-técnico do Departamento Munici
pal de CuUura de São Paulo 
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Ela tern a segurança 

de urna aparência 

bern cuidada nos 

/~i! menores detalhes ••. 

por isso é 
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O dia inteiro, um rosto suave, delicado. aveludado!- o seg redo. a chave do 
seu sucesso. t: sucesso que você também pode e deve alcançar, usando o 
notavel CREME PO COMPACTO DE COTY! 

Creme Pó Compacto de Coty é uma combinação maravilhosa do mais puro 
creme-base com o finí ssimo pó de arroz ai r-spun (o único micronizado). 
Permite retocar a qualquer hora e em 'aualquer lugar : nao em pasta, não 
deixa su.lcos e não é afetado pelos óleos naturais da · pe le. 
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Deixe tarnbérn que Coty realce a 

sua personalidade,,, 

e você será bela o dia inteiro! 

- coMPACTO 
cRE-ME'- pO 

oe: coTY -

MODERNAS CÔRE5 E 

4 BELí551M05 E5TO.J05: 

Luxo ouRo 
RosA. E . LUxo P fÓ:ROLA, 

SoBREssAlENTE 

COTY 
PERFUME • BELEZA · MAQUILLAGE 

LIDIA SIMOES 

Lídia Simões nasceu em Manáus, (Es
tado do Amazonas) e fez seus estudos de 
piano em São Paulo coom os professôres 
Victoria Serva Pimenta e José Kliass; os 
de Teoria Superior de 1\'!:.úsica e Estética 
Musical com o Maestro Camargo Guar
nieri do qual foi sua intérprete •oficial. 

Considerada pela crítica como um dos 
grandes talentos entre os concertistas do 
Brasil, atuou com grande êxito nos Tea
tros Municipais de São Paulo e Rio de 
Janeiro, com a O.S.B., além de inúmeras 
cidades do sul do País e o interior do Es
tado tais como Curitiba, Porto Alegre, Pi
racicaba, Baurú, Campinas, São José dos 
Campos e outras mais. 

A pianista amazonense é um nome vi-

t>Jrioso na arte musical, onde conquistou 
reputação de grande intérprete de compo
sitores modernos, em concertos darl·:Js roo 
Rio, em São Paulo e em «tournées» pelos 
Estados Unidos, Argentina, Uruguai e 
Ch:ile. 

Em 1957 seguiu para a Europa a. convi
te do Maestro Eleazar e Carvalho, onde. 
em Bruxelas, exibiu-se sob sua regência e 
em Paris com Eugen Bigot, na Radiodif
fusion Français. 

Fez aina uma série de gravações para a 
B.B.C. de Londres. 

· Em 1960, a convite do Itamaratí gravou 
um long-playing de músicas de Camargo 
Guarnieri para a maior divulgação da mú
sica brasileira no exterior_ 

Cb~ntbra 
TAPETES EM QUALQUER TAMANHO OU FORMATO SEM EMENDA 

TAPETES «CHENINYLON» DE PURA FIBRA DE NYLON 
TAPETE CHENILE AMERICANO DE ALGODÃO 

CHENILE DO BRASIL, Tecelagem e Confec~ões S. A. 
Rua Oscar Thomp.son, 36 - Fone: 52-2279 - São Paulo 



ALMOÇO OU JANTAR 

Cr$ 800,00 

No Restaurante do. 

HOTEL EXCELSIOR 

com 

Srnorgasboard de 

50 pratos 

PIANO BRASIL 

para a futura virtuose! 

Antecipe o prêmio à futura artista . 

Dê à sua filhinha o piano que ela 

merec:e: 

: /jbrtJu~;L 
li~ 

~ ~a! 
{t 
{t 
{t 
{t 
{t 
{t 
{t 

PIANOS BRASIL S. A. 
R11a St1lla, 63 • S. Pa11lo 

* o b j e de arte 

• relógio s 

• jóia s 

• prata i nglesa 

ClSA BENTO LOEB · 
Servindo a Socied>de Paulista desde 1891 

Rua Barão de Itapeti~ünga, 140 
conj . 71 e Loja 1 

FAQUEIROS : PRATA 1 O O 
FAQUEIROS : AÇO IN O X 

BAIXELAS E PRESENTES 

A venda nas casas do ramo ClUe 
exiJr;em QUALIDADE 

I 

São P a ulo, 14 de junho de 1963 - à s 21 horas 
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BEETHOVEN 

SCHUMANN 

So lista : L í D I A S I M Õ E S 
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PROGRAMA 

1.a Parte 

. . Sinfonia n.o 4 - op. 60 - em si bemol 

Aclágio A ll egr o v i vnr0. 

Aclágio 

Menuetto ( A!Jegr o vivnce) -- T ri o - um poco 

meno aHegr o 

Allegro ma no n troppo 

2.a Parte 

••• • • • • • • • •• ••• •• • • •• l • ••• 

... .. .. .. . . . . . ... . . .... 

Abertura «Fidélio» op. 72 

Concêrt-o em lá menor - op . 54 
para piano e orquestra 

Allegro affe t uoso 

Intermezzo - Ancla nt ino grazioso 

Allegro vivace 

So li sta : L í D I A S I M õ E S 

Regente : 

MAESTRO S O U Z A L I M A 



HEVROLET 

Os caminhões Che\lrolel 
são ·apreseutados com vá· 
rios tipos de chassi para 
os mais dircrentcs usos. 
O Chevrolet garantir-lhe-á 
erici~nc ia inexcedível e eco
uomia má~ima. 

Seja qual fôr o tipo de tran~porte, há 
sempre um veículo da nova h.nha . C:~e
vrolet para realizá-lo com mat,s eftcten· 
cia e maiores lucros! Os vet~ulos d_a 
nova linha Chevrolet são mutto .maas 
bonitos! De estilo arrojado! De }~nhas 
completament~ reestudadas! ~arms du
plos - nO\' a grade e novos para-lamas 
fronteiros . 

Grande capacidade de car· 

ga. Potente e robuslo, é ~~~tt~~~~ ideal pa ra serviços auxi· 
liarcs de transporte 
campo e na cidade. 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
: PRODUTO DA : • • 
:GENERAL MOTORS: 
• • : DO BRASIL S.A . : 
• • • • •••••••••••••••••••••••••• 

7 de Abril. 400 Direita, 150 

COMPRE TRANQUILAMENTE, POIS NOSSOS ARTIGOS, 

ARTIGOS FINOS PARA CAVALHEIROS 

REFER:ttNCIAS 

SINFONIA N.o 4, EM SI B·EMOL, OP. 
60 - Esta sinfonia foi composta durante o 
outono de 1806, períoo . em que B'eethoven 
encontra-se como hospede dos Brunswick, 
no casteb de Martonvasar, na Hungria. 
Presume-se então, que aí tenha sido con
cebida. 

A obra nos revela o início da «sinfonia 
romântica», tal como posteriormente fo
ram escritas por Mendelssohn e, S':>bretudo,, 
por Schumann. 

Seu compositor já esboçava a célebre 
Sinf·onia em dó menor (n.o 5). Esta deve
ria ter sido oferecida ao Conde Franz von 
Oppersdorf que extremamente impressio
nad:> ficára com a apresentação da 2.a Sin
fonia do mestre. Oferecera, então, uma im
portância em dinheiro para que Bçethoven 
escrevesse uma nova sinfonia. A quinta, 
que então estava sendo trabalhada, não 
lhe foi dedicada pois, por motivos parti
culares e mesmo monetários, Beethoven 
viu-se obrigado a vende-la a outra pes
soa. Assim, a sinfonia em si bemol (n:o 4) 
foi , depois de algum tempo, entregue e 
delicada ao Conde Oppersdorf. Sua pri
meira execução não obteve pleno êxito e 

AO PROGRAMA 

deu-se em março de 1807, na cidade de 
Viena. O concêrto havia sido >Organizado 
em benefício do mestre pelo príncipe Lob
kowitz. No programa também encontra
va-se incluída a abertura «Coriolano». 

Na opinião de alguns biógrafos, esta 
sinfonia é, salv'O o «adágio», mais clás
sica que a «Eroica» (n.o 3) impulsionada 
em grande parte por um espírito român
tico. Indiscutivelmente, contém beleza, 
inspiração e caráter profundamente sen
timental. 

E' iniciada com a costumeira introdu
ção lenta onde se estabelece um ambien
te dramático e uma atmosfera de ansi•osa 
expectativa seguida pelo «Allegro viva
ce». O segundo «Adágio», em sua primei
ra parte, apresenta uma simplicidade que 
perfeitamente se enquadra com o caráter 
geral da obra; a segunda, embora basea
da no mesmo material temático, apresen
ta rica e trabalhada harmonia. O «Minue
to» que apresenta-se a seguir, foi capri
chosamente trabalhado por Beethoven, fér
til em riqueza harmônica e colorido sonó
ro. O «Trio» consiste em breve frase pa
ra os instrumentos de sôpro, interrompida 
por alegre diálogo dos vi>Dlinos. 

V. encontrará por preços menores 

na 

SAO PAULO: Rua 24 de Maio . 224 
Telefone: 36·7724 Loja ' 

* 
SANTOS : Rua Riachuelo , 49 

Centr o . Te I.: 2·2146/7 c / r a mais 



Silk Shampoo 
Helena Rubinstein 
ACENTUA E AVIVA A CÓR DO SEU CABELO 

Silk Shampoo Gema de Ôvo 
Para qualquer tipo de cabelo. A base de 
gema de ÕVO superconcentrada. 03. brilho 
surpreendente e extraordinã.ria beleza ao 
cabelo. A cada aplicação, aumenta a vita-
lidade do cabelo, tornando-o macio, re-
luzente ~ fácil de pentear. 

Silk Shampoo Cremoso 
Fortalece e da nova vida ao cabelo en 
fraquecido ou fatigado por tinturas ou 
permanentes. Revigora e estimula o cres
cimento do cabelo. Pode ser usado em 
cabelo de qualquer tonalidade. 

Silk Sham}lOO Brunelle 
Especialmente recomendado para cabelo 
escuro. Desde a primeira aplicação, im
prime ao cabelo negro · profu ndo brilho 
acetinado e. ao castanho-escuro, brilhan-

te reflexo. 

Silk Shampon Blonde 
Para cabelo claro. Dá luminosidade ao 
cabelo louro e acentua os reflexos dou
rados do castanho. À base de sêda. deixa 
o cabelo deliciosamente limpo e sedoso. 
Facilita e conserya o penteado. 

Silk Shampoo Silvcr 
Para cabelo branco. Aplicado sóbre o 
cabelo grisalho. ou branco. produz lindo 
tom prateado. Corrige as estrias amarelas 
e qualquer descoloração. 

Tamanho grande (p\ástic~) 
Tamanho m é d i o (v i d r o) , 
Tamanho pequeno (v i d r o) 

~AlXELAS 

O último movimento «Allegro ma non 
troppo» é, conforme o andante indica, re
pleto de alegria em seu ambiente geral, 
porém, com ligeiras dem::mstrações de 
dramaticidade, quase imperceptíveis. 

A grandiosidade de tôda a obra é man
tida no movimento conclusivo e, precipi~ 
tadamente unida, em tôdà. a orquestra, no 
fortíssimo final. 

Fll)tLIO- ABERTURA -Com esLa 
ópera Beethoven quiz tentar o terreno lí
rie>::>, porém, a obra conseguiu desafiar 
sua capacidade e tornar-se-lhe uma 
obsessão. Foi escrita em dois at:::>s ( origi
nalmente em três), sob libreto de Joseph 
Sonnleithner e George Friedrich Treits
chke e levada à cena pela primeira vez, 
a 20 de novembro de 1805, n::>T'heater-an
der-wien, porém, em momento infeliz. 

Um de seus biógrafos acrescenta que 
«embora Fidélio possua páginas magnífi
cas, seu estilo não se mostra totalmente 
adequado ao gênero da ópera». E' de cará
ter mais sinfônico que vocal. A partitu
ra sofreu várias remodelações e sobretu
do a Abertura. Para esta ópera, Beetl:ro
ven escreveu quatro Aberturas, havendo, 

. .IALHERES 

sôbre elas certa confusão na ordem de 
produção 'do autor. Convém esclarecer 
que «Leonora» (para Beethoven conside
rada um símbolo da liberdade) figura 
principal de sua ópera, em cert-CJ momento 
da obra fez-se passar por homem. usan
do o nome e «Fidélio». Assim pois a «ÜU
verture Leonora no 2, op. 72» foi a que 
serviu de prelúdio à representação origi
nal da ópera. Ao ser revista a obra, Bee
thoven abandonNl esta página e, com o 
mesmo material temático, escreveu a 
«Ouverture Leonora n.o 3, op. 72». A 
«Ouverturo Leonora n.o 1, op. 138», foi 
posteriormente escrita e representa uma 
redução da no 3, destinada a uma repre
sentação da ópera, em Praga, espetáculo 
êsse que nã:::> foi realizado. 

Quando a ópera foi novamente realiza
da em Viena no ano de 1814, E'cethoven 
escreveu uma quarta abertura, totalmen
te nova e que é conhecida, atualmente, 
por «Ouverture Fidélio, op. 72». Esta, 
portanto, t.eve sua primeira audição a 23 
de maio de 1814. Em seu conteúdo anun
cia 'él carát er o rama, escrita com insupe
rável simetria, dramaticidade e profunda 

beleza. 

PREÇOS ACESSIVEIS - TRADIÇÃO EM SERVIR BEM 

1111111111111111111111111111 
English 
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Man Spricht 

Deutsch 

Largo do Arouche, 71 - Fone: 36-2126 



TEATRO 
MUNICIPAL 
em revista 

Ri~eim - pu~licidade e editora ltda. 

RF.DAÇ~O - ADl\IINISTRAÇJ.O 

PUBLICIDADE 

av. ipiranga. 795 - l.o andar - conj. 105 
fone: 37-4841 aão paulo 

* 
Diretores 

M. H. RIBEIRO 
JOÃO B. RIBEIRO 

* 
Coordenação Artística 

A. MENDES 
P. BRUCK 

* 
Coor(lenaçiio Gráfico 

ANTONIO I. SANTOS 

* Relações Públicas 
VICTOR SCALABRINI 

* 
Colaboradores 

JUDITH CABETTE 
LUIZ ELLMERICH 

OLIVIA FLORENCE 
PAULO O. CERQUEIRA 

RITA MARIANCIC 
PAULO CAMARGO 

* Contatos 
HEINZ WIDETZKY 
!RENE HIPPIUS 
CRISTINA VISSER 
T. R. ALVARENGA 

P. MENDES 

* Composta e impressa na 

GRAFICA CINELANDIA LTDA. 

Rua Vrtórla, 93 - Tel. 34-2604 

CONCÊRTO EM MENOR- OP. 54 
- Terminada em 1 e dedicada ao pia
nista e compositor Ferdinand Hiller, essa 
obra é o único Concêrto para piano e or
questra escrito por Schumann e um dos 
trabalhos mais significativos do mestre. 

A mel•:Jdia flui com tal abundância e mo
ve-se com uma graça tão singela, que po
demos considerá-la verdadeiramente «ins
pirada». Dando a impressão de uma Sinfo
nia, na qual o piano toma parte ativa, d ~vi

de-se em três movimento. O primeiro , «Al
legro», inicia-se com uma frase longa em 
que se ouvem primeiramente os acordes do 
piano e a cuja expansãv contribuem os di
versos grupos a orquestra, sendo o tipo 
clássico da melodia «schumanniana». Nês
se trecho inicial, o movimento muda várias 
vezes de estilo, passando do «Allegro af
fetuoso » · e um «Appassionato» ; segue-se 
um «Andante» episódico, proveniente do 
primeiro t êma. Retorna o «Allegro» com a 
cadência e aceleraçi::.:J terminal. 

O segundo movimento, <dntermezz·o », é 
uma troca de réplicas entre o piano e a 
orquestra. Longo canto dos violoncelos é 
ouvido. A união c•Jm o «Finale» se faz me
diante a repetição (clarinete e fagote) do 
primeiro têma do GOncêrto . 

O terceiro movimento é compreendido 
por dois têmas: o primeiro, de caráter 
rítmico, cheio de agilidade (Allegro.viva
ce); o segundo em contra-tempos (Finale). 

Schumann escreveu êste concêrto a pós 
um profundo estudo das obras de Johann 
Sebastian Bach, fortalecendo assim seu es
tilo nessa escola, conforme êle mesmo con
fessou . 

Comentários de 
JUDITH CABETTE 

se o seu presente for uma gravata 

procure conhecer a variada coleção 

da. 

CASA NAZARIAN 

* 

artigos finos para cavalheiros 

r. consellieiro crispinialno (esq. são joio) 

NOVIDADE ABSOLUTA! 
FRIGIDEIRA · 

ELÉTRICA 

Para fazer bolos, a Rochedo
-Matic e um verdadeiro forno 
portátil 

~ 
~~ Pdflw-. IM" ~:;/A>~~~~ 

PREPARA RAPIDAMENTE OS PRATOS MAIS DELICIOSOS I 

E V. TAMBÉM 
VAI USAR NA MESA! 

• COZIDOS 
• ASSADOS 
• FRITURAS 

Tabela de cozimento no próprio cabo! Realmente 
prática! Com a sua Rochedo-Matic, basta seguir as 

instruções do próprio cabo e preparar pratos 
deliciosos! Procure conhecer ROCHEDO
-MATIC, ainda hoje, em seu Revendedor! 

Um produto de 
1 

A LU M i N I O D O 8 R AS I L S. A. 




