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CINEMA EN COULEURS SUR GRAND ECRAN 

Vaus verrez les meilleurs jilms sur écran panoramique avec 
dialogues français ou anglais à volre gré. , , 

MUSIQUE STEREOPHONIOUE 

Par écouteurs individuels. Concerts symphoniques. ]\![ usique de chambre. 

.... ..: .... : 

J azz. J\11 usique Légere. Orcheslres exot iques . Chansons. 

tO PROGRAMMES À VOTRE CHOIX 

Présenlaf iort par fe sy sti:me "Jnjliahl i\1otior!s Piclures Inc." Progrrtmme de léférJision en Coulrurs, sur 
cerlair1es lignes , par le proâ dé jrançais, SECAM moyennar1l une pelile faze supplémenlaire. 

à votre 

I 
LE PLUS GRAND RÉSEAU DU MONDE 

. ,., • .,.,p ....... .. .,:. ..... .. ........ :... ,., . ','''':'":;:·:··!··-::::;:::::·· ... . .. .. : .. , ... .. .. ). ..... ,, , 



-
Lufthansa 

• • • va1 pr1me1ro 
àSuíca ... 

Voando para a Alemanha, pousamos primeiro na Suíça. 
Por que? 
Porque a Suíça, de maneira idêntica à Alemanha, é um centro im-
portante do mundo bancário, industrial e comercial. 
As principais organizações internacionais têm sua sede na Suíça, 
onde realizam congressos e reuniões. 
A hospitalidade do povo e a beleza de sua surpreendente paísagem, 
tornam a Suíça o ponto ideal para começar sua viagem à Europa. 
Tanto quanto Frankfurt, na Alemanha, as cidades suiças de Genebra 
e Zurique lhe oferecem as melhores conexões para todos os pontos 
da Europa e oütros continentes. 

Luft.hansa 

s 

Brigadeiro JOSÉ VICENTE FARIA LIMA 
DO. Prefeito do Município de São Paulo 

PREFEITURA DO MUNICiP:O DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

COMEMORANDO O S.o ANIVERS.ÁRIO DOS CONCERTOS MATINAIS 

apresenta 

C O N C Ê R T O C O R A L - S I N F iô N I C O 

ORQUEST~A SIN; FôNICA MUNICIP' AL 

CORAL LIRICO' MUNICIPAL 

So lista : 
Pianista P A U L I N A S ? I E W A K 

Participação da , 

BANDA DE MúSICA DA FôRÇA .PúBLICA DO ESTADO DE SÃ!O. PAULO 
Regente Titular: Ccrj)litão Ma·a•:;tro RUBENS LEONELLI 

Maestro do côro: SISTO MECHETTI 

Regente: 

Maestro SOUZA LIMA 



Mais economia, 
ainda maior resistência, 
e a superior qualidade 

~~~~==~~~===~~~CHEVROLETJ 

ESTAS INOVAÇÕES FAZEM DIFERENCA! EXAMINE-AS: 
*Nova frente de concepção h a r
moniosa *Novas côres exter
nas *Introdução do Delcotron 
-gerador de corrente altel-na-

da *N ova di spo sição do filtro 
de óleo *N ôvo e mais racional 
paine l de instrumentos * Nova 
prote ç ão c o ntra ferrugem . 

EM DIESEL OU GASOUNA, V. PODE CONTAR COM O NôVO 
Vá conhecê-lo ain da hOje no seu Concessionãrio CHEVROI.ET67 
Chevrolet. que integ ra a mais perfeita réde espe-

Cializada em Vendas e Serviços do pais. 

491!§-I.J!iif produto da GENERAL M.;,TORS DO BRASIL S.A. 

s 
CONCERTOS MATINAIS 

Ao ensejo da comemoração do B.o aniversário do programa « CONCERTOS MATIN AIS 
c; ue remos e devemos ressa ltar o resultado do que é possível se alcançar quando se ~ » , 
der Público e a Entidade Particulm . Nest~s oito anos o público brasi le,iro se a costl munem , o o-I , · . . . ... ' :.~ ou a ou v 1 r 
pe o rad1o, a ass1st1r pela telev1sã.o ou no Teatro Municipa l, concertos que pro: uram sempre e 
c~da vez mais, proporcionar espetaculos de a lto nível artísti co, de profunda e apurada se ns i
b :lldade. 

para ofe recer à nossa te rra o que ela esper - t' ·d d a e merece, nao em SI o poupa os esforços 
d;' . tôda uma equipe de técni-:os especia lizados e gente competente, tendo à frente 0 sr. Secre
ta no de Educação e Cultura, Sr Araripe Serpa, secundado pelo Diretor do Depar:amento Munici
pa l de Cu ltura, Sr. Paulo Fradique Sant'Ana, o qual conta rom o va lioso a uxílio do Sr . João 
Bueno de Oliveira , Chefe da Divisão de Expansão Cultu ra l . 

Não devemos esquecer a p lêiade de homens va lorosos, se ja da Rádio Difusora ou de1 
íe levisão Tupi-Cana l 4 coma ndada pela brilhante iniciativa do Sr. Dr . Theophilo de Barros Filho . 

pois, 
fama 

Para a programação dos inesquecíve is «Concertos Matinais» não têm sido medido sacrifícios 
como pode ser constatado, grandes orquestras, renomados solistas e inúmeros artistas de 
naciona l e internacional ne le têm partkipadq, sempre cam o eficienre êxito esperado . 

A todos êles, nesta data de júbi lo e de ma is um profícuo entretenimento, agradeçamo-lhes 
pelo qu'e nos tem presenteado, fazendo vot~s para que continuemos juntos na batalha da Arte, 
dc. Educação e da Cu ltura 

PI.UNA 
PRIMEffiAS LINEAS URUGUAYAS DE NAVEGACION AEREA 

Uninqo RIO DE JANEIRO 

BUENOS AIRES, por 

i' -. 

SÃO PAULO MONTEVIDEO 

três vôos SEMANAIS DIRETOS 

Fones : 35-4348 

33-1350 



• ];i ii! ·wo LFF classe que identifica bom-gôsto 
PRAIA Visite as lojas, especializadas em prataria e 

conheça as fm tss tmas peças WOLFF: talheres 
--- e baixelas de prata da mais alta qual idade. 

SOCIEDADE PAULISTA DE ARTEFATOS METALÚRGICOS S. A. J1!!! P. S. e para manter seus objetos de 
prata sempre como novos, aplique 
Wolffin, que conserva o brilho da 
prata por meses e meses. 

s 

M<:~estro S O U Z A l I M A 

O nome de Souza Lima dispensa comen
tários nos maiores centros musicais de todo o 
mundo. 

Grande incentivador da música no Bras i l, 
vem demonstrando sempre rea l interêsse pelo 
movimento artístico nacional, apresentando obras 
de nossos compositores em prime ira audição não 

só no Brasil, mas no exterior e também escre
vendo páginas de grande va lor com temas e 
r itmos brasi le' ros. Assim é que apresentou em 

primeira aud ;ção, como pianista, os concertos 
para p iano e orquestra de Camargo Gua rni eri 

ln .o l), V: lia -Lobos ln.o 2), M ignone 14 fanta · 
s'a s) o muitos outros. Em concertos sinfôn icas . 
também em pr ime:ra audição de nossos campo · 
sitores, regeu, « Festas das Igre jas» , de M igno
ne , «Abertura Concertan te» de Cama rgo Guar
n ier i, «Sume Pater Patrium», de Vill a- Lobos , e 
outra s inúmeras obras . 

Como compositor sua bagagem mus:ca l é 

consideráve l , com obras para piano solo, canto, 
cora l, vio lino, conjun ~o de câmara, orquestra , 
coros, bai lados , etc. Concluiu recentemente 
uma ópera e um concêrto para piano e 
orquestra. Com ~eu poema sinfôn ico «0 Rei 
Mameluco» , pa ra g rande orquestra, obteve o 

primei ro prêm'o em Concu rso organizado pe lo 
Departamento Mun ic ipa l de Cu ltura de São 
Paulo. Com o « Poema das Amér icas» obteve a 
l .a menção honrosa no Concurso Si nfôn ico or

ganizado nos Estados Unidos, con:urso êsse que 
reuniu 400 compositores das Amé ricas. Escre· 
veu, por so licitação da Com issão do IV Ce nte
nár io, o bailado « Fantasia Brasileira ». 

Em missão artística percorreu tôda a Eu
ropa, norte da Áf ri ca, Amér ica do Su l e o Bra· 
sil , de Norte a Su l. Só em São Pau lo tocou em 
c:nquenta e cinco cidades do Interior, sendo as
sim, com Vi l la- Lobos, o desbravador artístico 
do Inter: ar de São Paulo . 

VENHA CONHECER O MUNDO 
MARAVILHOSO DA PAN AM 
A úNICA QUE OPERA AO REDOR 
DO MUNDO PARTINDO DE 

SÃO PAULO 
A LINHA AEREA DE MAIOR EXPERIENCIA NO MUNDO 

Rua São Luís, 29 TeL: 36-0191 



VIOLÃO. . . música repousante 

que «toca» nosso cora~ão ! 

MAIS DE MEiO SÉCULO ,DE TRADIÇÃO, FABRICANDO O MELHOR ViOLÃO 
FÁBRICA, LOJ A E EXPOSIÇÃO, RU·A VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 2353 - FONE, 3-8934 

APRECI.AÇ.ÃO ESCRITA PElO CONSAGRADO. PIANISTA ARNALDO• ESTRELLA EM 
HOMENAGEM AO MAESTRO SOUZA LIMA NA REVISTA «VIDA E CULTURA 

MLISICAL» 

SOUZA LIMA! Presente glorioso de São 
Paulo que o Brasil nunca saberá como agrade
cer. Grande pianista, que a intelectual idade eu
ropé 'a co locou na galer:a dos maiores mestres 
contemporâneos do teclado. Organização a rtí sti 
ca incomparável, vi rtuo,se compositor, sacerdote 
da Arte, em cujo alta r depõe os louros de sua 

g lória e as rosas do seu coração a ltruísta e pro
tetor . Souza . Lima! Sejam as minhas palavras o 
eco s:mples da admiração que consagro à gran
deza do art ista e da ·simpatia que me me rece o 
caráter nobre do homem. Souza Lima granjeou 
pe las suas virtudes e pelo seu mérito, uma po
sição invejáve l no mundo musical francês, man
tendo as melhores relações com os maiores mu
sic'stas contemporâneos, dos quais recebe tôdas 
as obras que publicam e dos quais é estimado 
como um dos mais perfeitos intérpre~es. Pianista 

máscu lo, sadio, senhor de uma técnica infalível, 
expressivo sem preguiças, arrebatador, o virtuose 
patrício é . realmente insuperável na execução 
dos modernos e como ta l tem sido considerado 
pela crítica da Europa. 

Em Souza Lima não se sabe o que ma :s 
aprec iar ,. se o ta lento do artista, se a bondade 
do homem. Desde cr iança revelou um despren
dimento, uma elevação de caráter como só o 
possuem as almas de escol. Em Paris tem sido 
o mais protetor e amigo dos seus patrícios. Co
mo verdade ' ro artista, não o preocupa o seu bem 

TAPETESNAl 

!WECOJ, em 1931. 

pessoa l, mas ac ima de tudo o bem da Arte . 
que · dizer então do seu talento poliforme? De 
sua cu l tura musica l? Saberão os nossost leitores 

que Souza Lima possui ta lvez a mais comple :a 
b:blioteca do Brasil? Pois é verdade. É uma co
le ção preciosa de autores antigos Os nossos 
leitores terão prazer também em saber que a lém 
do piano, êle estudou História da Música com 

Mau rice Emmanuel; órgão com Gigent contempo· 
râneo de Cesar ·Franck; -composição com E. Co ll s; 
que desde os tempos que traba lhava com Ca ntú 
já compunha; que por essa ocasião, em São 
Paulo, Xavier Leroux, ao ouvir uma peça sua 
paro canto, exclamou: « Êste sim é um musicis ~ a 

· comp leto»!; que a sua produção musical é gran -

de, destacando-se « Minuetto» para orquestra 
(premiada). , Peças para Trio, Côro para vozes 
femininas, Melodias pa ra canto e piano, Dança 

Brasileirc\, para piano (premiada). Peça para 
canto, .violino e órgão, e outras mais; que em 
tôdas as composições vibra o seu temperamento 
arde nte, moderno. Mas o . que os n~ssos le itores 
sabem muito melhor do que ~u é que Souza 
Lima é incomparáve l , virtuose. Vingo-me dessa 

superioripade revelando-lhes algumas coisas que 
nem todos sabem; é que êsse grande pian is ta 
percorreu em triunfo a França, Alemanha, Itália , 
Suiça, Algé ria etc., com entusiasmo do público 
e dos críticos, um dos quais em Roma, chamou-o 
« PAGANINI DO PIANO» . 

Tapet-es feitos à mão 

executam-se em qualquer 

estilo e formato 

~ MANUFATURA DE TAPETES 

SANTA HELENA S. A. 
SÃO PAULO: Rua :Augusta, 765- Telefones: 34-1422 e 36-7372- Caixa Postal 3518 

· End. Telegr.: «Tapetelena» ' 
R I O: Rua Chile, 35- 2.c andar- Tel. 22-9054- Rua Melvin Jones, 35- 2.o andar 



5ão Paul·o, 11 de Junho de 1967--'- às 1 O horas 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

. 8 .o A N I V E R S .A R I O D O S C: O N C E R T OS MA TI N .A I S 

CONCÊRTO CORAL-SINF.iôNIGü 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIP' AL 

CORAL LÍRICO MUNICIPAL 

Solista: Pianista PAU L I N A S P I E W .A i< 

Participação da 
BANDA DE MúSICA DA. FôRÇA PúBLICA DO ESTADO DE S.ÃO PAULO 

sob a direçã.::l do 
CAPIT.ÃO MAESTRO RUBENS LEONELLI 

Maestro do côro: S I S T O M E C H E T T I 

Regente : 
Maes1ro S O U Z A L I M A 

PROGRAMA 

1 .a Part·e 

MOZART . . . .... ... . .. .. . ... ........... Concêrto em ré menor - K. 466 

FRANCISCO MIGNONE 

TSCHAIKOWSKY 

Todo o Brasil 

da preferência á 

pma pian·o e orquestra 
Allegro 
Rcm anza 
Rondó 

Solista : PAULINA SPIEWAK 

2.a Parte 

Maracatú de Chico Rei -
para côro e orquestra 

Sinfcnia « 1812 » - para orque·;lra e banda 

IN~/$7111/ mtelolon~L 
LINDOS PRESENTES EM 

fALHERES • FAQUEIROS BAIXElA$ 



12 de junho 
DIA dos 

Com todo o seu amor ... 

ofereça um presente à pessoa 

que é dono de seus pensamentos 

e da suo vida. 

CASAS 

PRESENTES Ú T E I S 

, 

SISTO MECHETTI 

No sceu om Luc~a , Itália . 

F. lho de músico (crga n ist~), inic:ou os es

tudos com ceu pai, ingreosando logo após, no 
lnstitt.:to Mu sica l Pacini, atua lmente Conservató

rio G:acomo Pacini, dessa mesma cidade. 

Foram seu6 mestre:;: Gae:ano 

(Cc:1~raponto, Compos'ção e Órgão); 

(p:c•no); De Col l i (canto). 

lmperini 
Feclerich, 

ve·o ao Brosil, em 192 3, com a idade de 

v:n ~e e wm a no:>, re~dicando~se ne:;tc pa ís, on :lc 
foi, a seg uir, contratado como professor de p;a 
no no Conse rvatório Dramático e Musica l de 

~ão Paulo e Instituto Musical Benecletto Marcello 
(p'cmo e can~c), atual Conservatório Car los Go-

mes , do qual até hoie, faz parte do seu qua 

d ro do-:ente. 
Em 1939, teve a incumbên:io de preparar 

cs Corais Infantis, os quais obtiveram pleno 
êx:to em diversas ópe ras, sob a regênc: a elo 

renomado maestro Genaro Papi e outros mais. 
Atuou, como maestro-sub sti tuto, em diver

so s campcnh ias líricas, nacionais e internacio
nais que se exibiram na nossa Capital, sempre 

com seriedade e eficiência. 
Preparou diver~os alunos que se tornaram 

ót:mos sol:stas dentro do cenário lírico 

De; de 1 946 é responsáve l pelo preparo do 
Coral Lírico Municipal do Departamento Mun'ci

pal de Cultura, à frente do qua l tem tido opor
tunidade de comprova r sua primorosa atuaçé!o. 

PRESENTES EXCLUSIVOS 
MóVEIS AVULSOS 

ABAJOURS 

DECORAÇÕES EM GERAi. 

RUA AURORA, 886 
(Atrás do Cine República) 

' Fone: 35-8681 

• 
RUA AUGUSTA, 1524 - (Galeria) 

Fone: 31-6143 



PAUUNA SPIEWAK 
Paul:na SjJ:ewak in:ciou seus e:; tudos com a 

i'rcfa. Dinorah de Carvalho, pa ssa ndo, posterior
monte, a re :e::er or:entaçãa do Prof. J osé Kliass . 

Conqvistcu c prime:ro lugar no Concurso 

V. ll a-Loboo, ap resenta ndo-se no reci ta l-prêm'o. 
Pa rt:c ·pcu do « l .o Ccncurso Ca ma rgo Guarnieri » 
C~)tendo o pr:me ' ro lugar. Foi class if icada em se
gundo lugar no concurso « Reve la ções Ali Aces ao 
P.ono» Re:ebeu também, pela «H ~ra de Arte» , 
</c:1tada pe la professora Ninfa Glasser, uma 
bcloo de estudos no Conse rva:ório Mus:ca l «San
to Ce: íl ia» , da Capita l, onde diplomou-se com 
cli~tinçüo. 

Atua lmen te prossegue seus estudao · sob r. 

direção do Maestro Souza Lima . 

para sua prox1ma viagem a 

EUROP4 OU EST4DOS UNIDOS 
fe r ias 

uti li ze nossos 
p lanos 

informacões: 

@soe. interautoltda 
VENDI COM RECOMPRD 
"LEDSING" SIMCII 
IILUGUEIS com ou sem Chaulfeur 

71, rua marconi, 2. 0 andar, 
Telefone : 33-5322 

ou no seu agente de viagem 

AGÊN:IA FRANCESA E BRASILEIRA 
DE TURISMO LTDA. 

Rua Marconi, 7 1 - 29 andar 
. Telefones, 32-5634 - 33-6296 - 34-7209 

35-577 4 - 36 -7 645 
FILIAL Aeroporto de Congonhas 

Fone, 61-1 34 1 

,\ Fran stur dó assistência aos seus clientes desde 
o projeto da viagem até sua conclusão». 

DI.ÁRIOS E EMISSORAS .ASSO~CIAD:AS 

E INF·O'RM.ATIVA D.A 

NOTAS SôBRE 
CONCÊRTO EM RÉ menor K. 466 - para 

piano e orquestra Mozart , cons iderado um 
dos deuses da grande música, foi dos composito
res mais p ródi gos, em todos os gêneros, contan 
do-se mais de cinquenta os seus notáveis concer
tos, quase tod os exigindo incomuns dotes virtuo 
sísticos de seus executantes além de capacidade 
emotiva e interpretativa, some111e accessíveis pa 
ra uns poucos privilegiados artistas . 

Alguns de seus conce rtos para piano, segun
do certos musicó logos, são verdadeiras conf is
sões dos grandes conf litos interiores de Mozart. 
O Concêrto em ré menor anuncia já a atmosfera 
que caracteriza « Don Juan », especialmente pe la s 
síncopes e « triolets» da primeira parte . O amo
roso romance, com uma parte média mov imenta~ 

da e o final , não obstante sua conclusão em to
nalidade menor, dão ao « Randó » um sentido 
apaixonad o, novo para a época em que foi 
escrito . 

« MARACATÚ DE CHICO- REI » 
afro-brasileiro ( 1932) 

Bailado 

Escreveu Mário de Andra de que « Francisco 
Mignone, te ndo descoberto os vio lentos ritmos , 
a s belíss ima s formas me lód icas, as obsessões 
dinâmicas dos negras b rasileiros, lança-se com 
uma eufot·ia dioni síaca, com urna vo lúpi a in ~ 

\CÃRRINHOS P/ BEBÊS E G MEOS 7 
\MAIS DE 50 MODELOS E 

\CORES DIFERENTES, DAS 1 
~FAMOSAS MARCAS· I
~ CONDOR-IlURIGOTTg; ~ 

A'M'ÉRICA LATINA 

O PROGRAMA 
ventiva 
filão» 
na com 

ex traordinária no aproveitamentQ dêsse 

É a fa se criadora que termina e cu lmi
o « MARACATÚ DE CHICO-REI ». Trata -se 

de um poema s infôni co ou bai lado af ro-brasi 
le:ro que admite versão coral optativa. O m
gumento histór ico é o seguin:e , «em meados do 
Sécu lo XVIII, um navio negreiro na casta da 
Gui né , conseguiu prear uma tribo africana, in~ 

clusive o rei e a rai nha . Lei loadas na Ria de 
Jane iro , seus componentes espalharam-se pe la 
Capitania d e Minas Gerais. Mas , Chico-Re i, 
com as pequenas economia s de seu traba lha , 
a lcan ça a própria a lforria . Em seguida, a lfor 
riou sua mulher e am bos prosseg uiram na tare
fa, libertando os re manescentes ex-súditas da 
tri bo. Por essa a ltura, todos já se haviam con
vertido ao ca tolicismo e fundaram, na cidade 
mineira de Ouro Preto , a importante confraria 
da Nossa Senhora do Rosário das Pretos; lá 
construindo uma es pl e ndorosa igreja barrôca , 
com o esfôrço da traba lh a comum e co ntribui 
ções em dinheiro e ouro. 

Grandes festas ce le bravam-se nos dias 
sa ntos. À fren te do cortêja , vi nham a re i e a 
rai nha, , suntuosamente tra jados, seguidos da ir
mandade em trajes típicas afro-bras il eiros, ao 
som de atabaques, tambores, pa nd e iros e ou
tras instrumentos, de percussão. Ao pé da es· 

... roupas de cama, mesa e banho, 
lingerie, enxovais p/ noivas e bebês, 

@~-~~@ EM SÃO PAULO: RUA 24 DE MAIO, 224 
EM SANTOS: RUA RIACHUELO, 49 



I ) t ~-=~)erl o 

cadorio principal postovom -se duos enormes pios 
de granito, cheios de águo. Nelas, os mucamos 
- pretos moços - mergulhavam os carapi
nhas empoados de ouro, que posteriormente era 
reco lhido poro as despesas da confra ria. 

A músico de Mignone utiliza exclusivomen
te temas populares afro-brasi leiros ou inspira
dos em nossa música popu lar, mas sempre obe
diente a amplos e comp lexos recursos orques
trais, uma técnica compositário brilhan te e va
riada no ritmo e no colo rid o dos efeitos sono
ros, de um barbarismo primitivo que a uma pri
meira audição chega a surp:eender ouvintes des
prevenidos. O bailado termina com uma dança 
gera l , de sobe rbo e fulgurante e feito . Com sua 
mestria, Mignone evocou, at ravés da orquestra 
sinfônica todo um possaclo brasileiro, em que 
nossa música, p leno de melodias va riados e 
ritmos admiráveis, canta a alma da Pátrio no 
mais eleva do e eterno, os velhos recantos da 
histó ri a, as be lezas rac iais de nossa música 
popu lar. 

O bai lado segue o seguin te rotei ro, o) 
Chegado do MoracotÚ; b) Dança dos mucamas; 
c) Dan ço do Príncipe Samba Eb; d) Donçq dos 
três ma cotas (ministros do Rei) e (Nganga , feiti- . 

ceiro que consagra Ch ico-Rei; e) Dança do Chi
co-Rei e ela Raínha 'Ngingo; f) Donça dos seis 

FI 
L N E A R 

Loeb 
LOJA I CONJ. 71 fONE .: 32-1167 

restan tes escrovos, que chegam, cheios de ca
deias, carregando pedras para o construção da 
igreja; g) l ibertação elos escravos mediante o 
ouro arrecadado e re:olhido das pias; h) Dança 

gei'CI I e fina l . 

ABERTURA SOLENE « 1812» - Esta peça foi 
com posto por sugestão ele Nicholas Rubinstein, 
na Primavem ele 1 880. Seu compos itor deu-l he 
um caráter festivo, pois foi escr ita para come
morar a inauguração da Catedra l de São Sa l 
vador, em Moscou. Teve o a rtista o idéia de 
emprestar à composição, espí ri to marcada mente 
marcial e iniciou com uma variação do «andan 
te» elo hino ru sso-cw rista, « Deus preserva teu 

povo» . 
No turbilhúo de sons-' ês t·e hino se ent re

laça com trechos da << Marse lhesa» . 
Os doi s temas se mi sturam às riquezas 

inebrian tes elo composição, evocando guerras e 

a Santo Rúss ia. 
N o final, os sinos bimbolham, os canhões 

tr oam e a pureza verdadei ra do a rte como que 
se dissol ve em êxtase de uma grandiosidade 

vio len to. 
Comentários de 
JUDITH CABETTE 
Redator-Mu sica l da Orquestra 
Sin fônico Municipal 
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Há 75 anos, o stnont
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