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conjunto Linhas rnod c~nas. bonitas. funcronalmc n~e traçadas. 

o/~ 34 peças ullitsstmas. em reluzente alummto pohdo. 
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Também em conjuntos de 32 peças 

Com um conjunlo Rochedo 
MAYFAIR em s1w c:o:::inha , 
V. rem mais tempo pura 
cuidar do resto du cuso! 

Tudo no conjunto 1\ochedo MAYFAI R foi 

carinhosamente planejado para tornar realmente 

agradáv eis - c bem mais curtas - as horas que 

V. emprega na cozinha ! 
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PROGRAMA 

l.a Parte 

Abertura da ópera «Don Juan>> 
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DELIBES ....................... «Ou va la Jeune Indoue» da ópera «Lakmé» 

TOSELLI Rimpianto (Serenata) 

GOUNOD •• •••• o o •••••••••••••••••••••••• o •• o ••• • •• • •••••• • • • ••• o Ave Maria 

Solista : 

L I A R O B E R T I (Soprano·) 

2.a Parte 

CAMARGO GUARNIERI Toada à moda paulista 

PUGNANI- KREISLER- SOUZA LIMA . .. . . .. . Prelúdio e Allegro em mi menor 

BEETHOVEN Ooncêrto no 2 - op. 19 - em Si bemol 

Maior - para piano e orquestra 
Allegro con brio 
Adágió . 

- Rondó - Allegro molto 

Solista : 
NELSON - FREIRE , 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Regente : 
MAESTRO S O U Z A L I M A 
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NELSON FREIRE · 

NELSON FREIRE nasceu em Boa Es
perança (Minas Gerais) em outubro de 
1944. Aos quatro anos de idade deu seu 
primeiro recital, com sucesso. Detentor de 

* móveis avulsos 

* · bares tipo 
apartamentos 

* presentes * objetos de adorno 

* novidades 

FONE: 35-863 1 

vanos premws, em diversos concursos 
nacionais, teve oportunidade de exibir-se, 
inúmeras vêzes como solista de orques
t r as e em recit;is por diversos Estados do 
Brasil havendo tocado sob a regência dos 
maest~os renomados no Rio de Janeiro, 
São Paulo Salvador Belo Horizonte, Vi
tória e outras cidad~s brasileiras. 

No no de 1957 foi premiado no r Con
curso Internacional de Piano do Rio de 
Janeiro, com apenas treze anos de idade, 
ocasião em que lhe foi oferecida uma bôl
sa-de-estudos, para a Europa, pela Pre
sidência da República. 

Em 1960 e 1,961 estudou em Viena, sob 
a direção de Bruno Seidlhofer e em Ge
nebra, com Nikita Magalhof. 

Apresentou-se, com grande êxito, na 
Musik Akademie de Viena e no Sommer 
Meister Kurs de Colonia (Alemanha). 

Realizou gravações em L.P. para a Fá
brica Rádio. 

Em todas suas apresentações, Nelson 
Freire tem sido acolhido com entusiàsmo 
por parte do público e com elogiáveis re
ferências da crítica especializada. 

PREÇOS MóDICOS E BONS SERVIÇOS, GARANTEM NOSSA TRADIÇÃO 

Man Spricht 

Spoken 

English 
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Deutsch 

Largo do Arouche, 71 - Fone: 36-2126 

REFER:ÊNCIAS AO 

DON JUAN - Abertura - A ópera 
Don Juan, de Mozart, foi apresentada 
pela primeira vez em Praga, no Teatro 
Italiano, a 29 de outubro de 1787, sendo 
uma das poucas óperas que triunfaram 
desde o dia de sua estréia. Dizem alguns 
biógrafos que sua «Abertura>~ foi C'Once
bida .em uma só noite. Apesar dêsse fato, 
apresenta todos os caractéres de forma exi
gida. Esta página instrumental relaciona
se ao drama da famosa ópera que tem 
por argumento as aventuras de D . Juan 
recordando resumidamente as loucuras ~ 
o destin·o do estouvado e dissoluto herói. 
O «allegro», um dos mais importantes 
trechos da «Abertura», não possue ne
nhum elemento de ligação com o melo
drama. O restante é uma preparação ao 
espírito do ouvinte, sintetizándo brilhan
temente, em páginas de mus1ca instru
mental, o desenrolar da história de D . 
Juan. 

TOADA à MOD•A PAULISTA Esta 
página de Camargo Guarnieri está bem 
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próxima da alma brasileira, pelo seu ca
ráter melancólico e cheio de saudade. • 

Apresenta a forma tri:partida A-B-A, 
em que a primeira parte anuncia, num 
andamento vagaroso, o tema principal -A
que será repetido, C'Dm leves variantes, na 
terceira parte. O moviment'O central -B
é mais alegre e inspirado no ritmo do 
maxixe, trazendo assim uma luz de vi
vacidade ao ambiente melancólico geral 
da peça. Nela tudo evoca um quadro do 
interior paulista, a começar do acompa
nhamento a:o canto, em terças da parte 
melódica. 

PRELúDIO E ALLEGRO em mi menor 
- Caetano Pugnani nasceu a 27 de no
vembro de 1731 e morreu a 15 de Junho 
1789. Violinista, estudou com- Corelli e 
Tartini. Foi famoso primeiro-violino em 
Sardenha, Paris e Londres. Em 1770 fi
xou residência em Turim, sua cidade na
tal. 

Sua celebridade é devida às composi
ções para seu instrumento. Suas melo-
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dias, deliciosas e ot , 0 illais, têm intima 
mente, o sentido do estilo próprio do ins
trumento. 

O magnífico «Prelúdio e Allegro em 
nri menor», que é conhecido como obra 
sua, foi, segtmdo c. Howeller, «composto 
por Fritz Kriisler que o editou e, aparen
temente por razões comerciais, como uma 
adaptação de uma obra de Pugani». 

Os los violinos execut am, em uníssono, 
a parte do sólo. E' esta uma das grandes 
páginas v iolinísticas, de difícil interpreta
ção, :ttoje apresentada em arranjo orques
tral de SOUZA LIMA. 

CONCERTO N.o 2 op . 19 - para 
piano e orquestra - Segundo declarações 
do próprio Beethoven, •o «Concêrto em Si 
bemol Maior». foi o primeiro concêrto 
para piano e orquestra que escreveu. Con
cluído no início do ano de 1795, foi exe
cutado pela primeira vêz em Viena, a 29 
de março do mesmo ano. Foi editado em 
1801, alguns mêses após o Concêrto em 
dó Maior, op. 15, o qual, na realidade, é 
o segundo .concêrto para piano, de Bee
thoven. 

A posterior publicação, no entanto, deu
lhe uma diferente colocação na ordem 
numérica dos concêrtos. 

Como o Concêrto em dó Maior ( op. 15), 
apresenta, em seus três movimentos, o 
mesmo plano de construção no que se re
refe às alternativas do «tutti» e solos, 
bem como aos processos de desenvolvi~ 
mento. 

Querendo romper com o hábito da épo
ca, em que a cadência final do primeiro 
movimento deveria ser improvisada pelo 
executante, Beethoven escreveu três ca
dências para êste concrto. Interessante, 
porém. é observar-se o quanto a cadência 
escolhida, dentre as demais, diferencia da 
obra a qual está ligada, parecendo ter si
do escrita muito mais tarde, pois, no seu 
decorrer, apresenta idênticas caracterís
ticas das obras mais avançadas do mes
tre. 

Comentários de 
JUDITH CABETTE 

se o seu presente for uma gravata 

procure conhecer a variada coleção 

da 

CASA 

* 
artigos finos para. cavalheiros 

I'. conselheiro crispiniano (esq. são joão) 

• 

"Quentinho e 
bem acon"chegado·. " I I . . 

AS FLANELAS E COBERTORES DAS 

casas PERNaM UCaNaS 
ESQUENTAM MUITO MAIS 
E CUSTAM MUITO MENOS 




