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SOUZA LIMA 

i!!ouza Lima, um dos maiores pianist~asi
leiros. regente e compositor, nasceu em São 
Paulo, descendendo de tradicional familia pau
lista. Realizou seus primeiros estudos com 
José Augusto de Souza Lima, passando, após. 
a aperfelçoar..se com Chiaffarelli, nome dos 
mais ilustres no ensino de piano no Brasil. 

Com a idade de dezesseis anos jã dera inú
meros recitais no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, tendo recebido vários prêmlO'S 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.. 
servatórlo Nacional daquela cidade, tendo 
obtido o primeiro prêmio na cla':lse de Mar
guerite Long, de quem foi aluno predileto 
durante tôda sua permanência na França. 
Desde 1922 tem percorrido !números pa!ses 
da Europa obtendo em suas excursõ~s art!sti
cas os mais calormws êxUO'S. 

Tocou nas principais capitais européias, não 
só em recitais como também, com as mais 
célebres orquestras do mundo. Realizou «tour
nées» no Norte da Africa e Oriente. Estudou 
orgão com o renomado Eugêne Gigout, aper
feiçoando-se em música de câmara com o in.. 
s!gne Chevillard, em composição com Eugêne 
Cools e história da música com Maurlce 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 art1s
tlco da Editõra Musical Irmãos Vital!. 

Recebeu inúmeras condecorações entre elas: 
a Legião de Honra da França, da Tunísia e 
Marrocos, por ocasião de seus concertos naque
les países. Como compositor destacou-se 
em inúmeros concursO'S recebendo entre êles, 
o 4.0 prêmio do Concurso Internacional «Rei
chold, dos Estados Unidos, certame que reu. 
niu mais de 400 concorrentes. Seu 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 ol:iteve enorme suceS'So. 

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 honorãrio 
dos Conservatórios de Recife e Bahia, regente 
e assistente-técnico do Departamento Munici
pal de Cunura de São Paulo, 

CONFIANÇA E A BASE PARA A COMPRA DE UMA JóiA 

p o r o aqueles que querem o melhor 

joalheiros 
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O dia intei ro. um rosto suave, delicado. ave ludado!- o seg redo. a chave do 
seu sucesso. t: sucesso que você também pode e deve alcançar, usando o 

notavel CREME PÓ COMPACTO DE COTY r 

Creme Pó Compacto de Coty é uma combinação maravi lhosa do ma is puro 

creme-base com o fi ní ss imo pó de arroz air-spun (o unico micronizado). 
Permite retocar a qua lquer hora e em oualquer lugar; não empasta , não 

deixa su lcos e não é afetado pelos óleos naturais da pele. 

·-·-·-·-·- · -·-·-·-·-·-·-·-·-·---·~ · -·-·-·-·-·-·- · - ·-·- ·-·-·-· 

Deixe também que Coty realce a 

sua personalidade, . • 

e você · será bela o dia inteiro! 

. coMPACTO 
cREME pO 

DE cOTY -

MODERNAS CÔRES E 

<l BELíSSIMOS ESTO-.JOS: 

LUXo OURo 
RosA E , LUxo P Eô:ROLA 

soeREssAL"" . 
'-'-NTt:: 

COTY 
PERFUME • 13ELEZA • MAGlUILLAGE 

UDIA SIMõES 

Lídia Simões nasceu em Manáus, (Es
tado do Amazonas) e fez seus estudos de 
piano em São Paulo com os professôre::: 
Victoria Serva Pimenta e José Kliass; os 
de Teoria Superior de M:úsica . e Estética. 
Musical com o Maestro Camargó 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 çl.e 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:orioso na arte musical, onde conquistou 
reputação de grande intérprete de compo
sitores modernos, em concertos daC:·JR r..o 
Rio, em São Paulo e em «tournées» pelos 
Estados Unidos, Argentina, Uruguai e 
Chile. 

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 R'adiodif
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 Confecções 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 dé 

50 pratos 

PIANO BRASIL 

para a futura virtuose! 

Antecipe o prêmio à futura artista. 

Dê à sua filhinha o piano que ela 

merece: 
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PIANOS BRASIL S. A. 
Ruo Stello, 63 • S. Poulo 

I 

• 0 b j I s de arte 

• relógios 

* jóias 

* prata inglesa 

.JOALHERIA I 
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CASA BENTO LOEH 
Servindo a Sociedade Paulista desde 1891 

Rua Barão de Jtapeti~1inga. 140 
conj. 71 e Loja 1 

. ' . 
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FAQUEIROS: PRATA 1 O O 

FAQUEIROS : AÇO I N O X 

BAIXELAS E PRESENTES 

.&. venda nas casas do ramo q,ne 
exiarem QUALIDADl!l 

São Paulo, 16 de junho de 1963 - às 10 horas 

FREFEITURA DO . MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO SINFôNIO'O 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista : 

LiDIA SIMÕES 

Regent·e : 

MAESTRO SOUZA LIMA 

PROGRAMA 

l .a Parte 

CARLOS GOMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prelúdio da ópera «Maria Tudor» 

GEORGE GERSHWIN . . . . . . . . .. Um americano em Paris (Poema Sinfônico) 

ROB'ERT SCHUMANN 

2.a Parte 

Solista : 

Concêrto em lá menor - op. 54 -· 
para piano e orquestra 

Allegro affetuoso 

Intermezzo - Andantino grazioso 
Allegro vivace 

LiDIA SIMõES 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Regente : 

MAESTRO S O U Z A L I M A 



Os caminhões Chevrolel 
são ·apresentados co~' vá
rios tipos de chf'SSI para 
08 mais dirercnte~ usos; 
0 Chevrolel garantir-lhe-a 
eCit'iência inexrcdh·cl e eco
nomia máxim~. 

············~············: • • : PRODUTO DA : 

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

7 de Abril. 400 Direita. 150 

C O M P R E T R A N Q U I L A M E N T E, P O I 5 N O 5 5 O 5 A R T I G O 5, 

ARTIGOS FINOS PARA CAVALHEIROS 

REFERÊNCIAS 

PRELúDIO DA óPERA «MARIA TU
DOR)) Êste «Prelúdio» é uma breve 
pagma musical dividida em duas partes 
distintas: a primeira, um atestado das 
grandes possibilidades sinfônicas d-o popu
lar autor do «ll Gurany». Traçada com 
a bsoluta seriedade e linhas, é concisa, ner
vosa, exasperant e pela insistên cia de um 
l"ítmo que não oferece tréguas, pela repeti
da irrupção do tema inicial- que a envolve. 
Confiado, a princípio aos primeiros violinos 
depois aos violoncelos, às vrolas e clarine
tas e, com breve variante, aos segundos 
violinos e flautas, este tema se assemelha 
a u m soluço que funde toda a orquestra 
numa única massa vibrante e que, subita
mente estaca, para voltar, depois de unia 
grande pausa, ao mesm'O tema em tempo 
«largo»· 

Na segunda parte do «Prelúdio» desen
volve-se a march a que acompanha o cortê
jo dos condenados; é um tema amplo e so
lene onde o musicista desenvolve-·o extraor
dinàriamente, pois, de cada possibilidade 

AO PROGRAMA 

mínima de mutação harmônica, arranca 
um novo caráter, um novo ímpeto e retor
nos imprevistos ao tema principal. No fi
nal, surge uma frase replet a de sentimen
to, repetida várias vêzes nas madeiras e 
arcJs, como um lamento, uma dolorosa 
saudade; depois, repentinamente ouve-se 
em crescendo impetuoso e um deflagrar 
decidido de tõda a orquestra. 

UM AMERICANO EM PARIS - A pri
meira execução orquestral de «Um Ame
ricano em Paris» t eve lugar no Carneggie 
Hall, em 13 de Dezembro de 1928, pela 
Sociedade Filarmônica de Nova I-orque, sob 
a regência de w . Damroch. no comentário, 
que foi p reparado por Dean 'I'aylor extrais
m os os seguintes dados: - Imagine-se um 
americano descendo os Campos Elíseos nu
ma manhã ensolarada de Maio ou Junho, 
gozand•J o novo ar e ambiente, a liberdade 
e alegria dos francêses. 

V. encontrará por preços menores 

na 

SA.O PAULO: Rua 24 de Maio. 224 
Telefone: 36.7724 Loja 

* 
SANTOS : Rua Riachuelo, 49 . 

Centro Te I.: 2·2146/7 c/ rama1s 



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

Silk Shampoo Gema de Ôvo 
Para qualq uer ti po de cabelo. A base de 
gema de õvo superconcentrada. Dâ brilho 
surpreende nte e extraordinária beleza ao 
cabelo. A cada ap licação, aumenta a vita -
lidade do cabelo, tornando-o macio, re-
luzente _, fácil de pentear. 

Silk Sham1100 C•·emoso 
Fortalece e dã nova vida ao cabelo en 
fraquecido ou fatigado por tinturas ou 
permanentes. Revigora e esti mul a o cres
cime nto do cabe lo. Pode ser usado em 
cabelo de qualquer tonalidade. 

Silk Shampoo Brunette 
Especialmente recomendado para cabelo 
escuro. Desde a primeira aplicação, im
prime ao cabelo negro profundo brilho 
acetinado e, ao castanho- escuro, brilhan 
te reflexo. 

Silk Shampoo 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 conserva o penteado. 

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

Tamanho grande (p lástico) 

Tamanho m é d i o (v i d r o) , 

Tamanho pequeno (v i d r o) 

t3AIXELAS 

Ouvidos atentos, assim como os olhos, 
observa com prazer os ruídos da cidade; 
os taxis divertem-no, fato que a orquestra 
registra num breve episódio em que se 
<Juvem quatro buzinas parisienses. Estas 
oferecem um tema especial que est á anun
ciado pelas cordas. E o passeio continua 
através do 2.o andante, descrito pela cla 
rineta, em francês, com forte sÓtaque 
americano. . . São, depois, os temas desen
volvidos l·ongamente a té passar o «touris
te» por um lugar que o compositor supôs 
ser uma Igreja, enquanto o com ent ador 
prefere acreditar que seja o «Grand Fa
la is)) cujo salão está em exibição . 

Nêsse ponto o itenerário do americano 
torna-se obscuro: pode ser que êle con
tinue descendo os Camp•os Elíseos; m as 
pode ser, também que se tenha extravia
do. No entanto, desde que, o que resulta 
é tecnicamente conhecido como passagem 
de uma ponte, admite-se que a pena de 
Gershwin haja produzido um equív•Jco mu
sical e que, quando o 3.o andante aparece 
de novo, já tenha o americano atraves
sado o r;o Sena. Sem dúvida esta é uma 
zona bem menos francêsa do que do 'JU

tro lado. Fala -se o americano, com en-

tonação francêsa, como é natural numa 
região da cidade onde tantos ameFican•)S 
se juntam. O final desta parte do traba
lho sugere que o americano está num ter
raço de café. 

Agora a orquestra não exprime qual
quer coisa. Um sólo de violino representa 
o mais encantad·or inglês mal falado, es
tabelecendo-se um diá logo. E' possível 
que grave injustiça seja feita, tanto ao 
autor como ao protagonista e que toda a 
visão não passe de simples transiçã:J mu
sical. 

O americano está com saudades da 
pátria. Triste. Compreende que não ~er

tence a êsse lugar, a êsse povo, sentindo
se verdadeiramente um forasteiro. 

No momento crítico a orquestra se 
atira a <Jutro tema e duas trombetas 
anunciam algo de novo. Encontrou um 
patrício? Vem um tema barulhento, ale
gre, um «Charleston». E' um patrício, 
sim, talvez do Brooklin, sem gota de 
sangue francês nas veias. Paris não exis
te mais . 

A orquestra procura 
tudo está bem quando 
se encontram. 

dem·onstrar que 
dois americanos 

PREÇOS ACESSIVEIS - TRADIÇÃO EM SERVIR 8EM 

Man Spricht 
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Spoken 
Deutsch 

English 

Largo do Arouche, 71 - Fone: 36-2126 
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éôNCÊRíO EM ~v1ENOR- OP. 54 
- T erminada em 14 e dedicada ao pia
nista e compJsitor Ferdinand Hiller, essa 
obra é o único Concêrto para piano e or: 
questra escrito por Schumann e um dos 
trabalhos mais significativos do mestre. 

Á me~odia flui com tal abtmdância e mo
ve-se com uma graça tii'J 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 movimentos . O primeiro, «Al
legro», inicia-se com uma frase longa em 
que se ouvem primeiramente· os acordes c:J 
piano e a cuja expansão contribuem os di
versos grupos da orquestra, sendo o tipo 
clássico da melodia «Schumanniana». Nês
se trecho . inicial, o moviment•J 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» cJm 
a cadência e aceleração terminal . 

O segundo movimento «lntermezzo», é 
uma troca de réplicas entre o piano e a 
orquestra. LJngo canto de violoncelo é 
ouvido. A união com o «Finale» se faz m e
diante a repetição (clarinete e fagoteJ do 
primiro têma do concêrto. 

O terceim movimento é compreendido 
por dois têmas: o primeiro, de caráter 
rítmico, cheio de agiliriade (Allegro-viva
ce), o segundo em contra-tempos (Final e) . 

Schumann escreveu êste concêrto após 
um profundo estudo das obras de Johann 
Sebastian E'ach, f"Jrtalecendo assim seu es
'tilo nessa escola, conforme êle mesmo con
fessou. 

Comentário de 
JUDITH CABETTE 

se o seu presente for uma gravata 

procure conhecer a variada cole~ão 

da 

CASA NAZARIAN 

* 

artigos finos para cavalheiros 

r, conselheiro crispinialllo (esq. são joão) 

• 

NOVID·ADE ABSOLUTA! 
FRIGIDEIRA 

ELÉTRICA 

Para fazer bolos, a Rochedo~ 
-Matic é um verdadeiro forno 
portâtil. 

"I 
~~mdr4l · ~1111 "" 

f@,v,vg, ~~ ~,%&1 

PREPARA RAPIDAMENTE OS PRATOS MAIS 

E V. TAMBÉM 
VAI USAR NA MESA! 

• COZIDOS 
• ASSADOS 
o FRITURAS 

DELIC IOSOS I 

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

instruções do próprio cabo e preparar pratos 
delic iosos! Procure conhecer ROCHEDO
·MATIC, ainda hoje, em seu Revendedor! 

Um produto de 

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




