
TURISMO: 
A vida moderna nos proporciona o praze r do turismo. As distâncias se tornaram insig

nificantes ... prin cipalmente quando V . viaja a bordo de um Boe ing 707 da Air France. 

Seu agente dé viagens lh e acon selharâ n a escolha de um dos inúme ros c ircuitos que a 

Air France sel ecionou especialm e nte para seu prazer. E, em qualquer rota, V. encontr~ rá 

aquelas mesmas característ icas que fazem da Air France sua linha aérea pref( 

'VVeJCOnle SeP'ViCe: Em tõdas o..s cidades do mundo onde há Agências da Air 

France, V. encontrará. um Welcome Ser vice a sua disposição. O Welcome Service da Air France lhe prestará. tõda 

ajuda, lhe dará tõdas as informações sõbre n c1dade o n de V. se encontra. tornando a sua estada agradável. sem pro· 

blemas. Não hesite em consu ltar o Welcome Service: V: será sempre o.tendido com ~m sorr iso. o sorriso Air Fran ç 
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g~lomatlc 

10 pél 

Seja qual for o seu problema, 
de espaço ou tamanho de sua família; 
há um Gelomatic para resolve·lo. 

QUALIDADE GELOMATIC 
tnlernaciona1mente reconhecido 

MEDALHA DE OURO 
de Bruxela:. 

fROCURE OS CONCESSIONÁRIOS 

A MARCA QUE GARANTe, O PRODUTO 
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cabelos 
belos 
beleza da mulher 

~ 8EL-ÉCLAIR .f!*~ 

S
~ o brilho luminoso dos cabelos 

- para o último estilo 
de penteado com a aplicação de 

uave 

Se seus cabe los são rebeldes, o 
e sem vida, use Suave de Helene 
Suave restituirá aos seus cabelos 
aquela maciez c o brilho que você semp re 
desejou. Suave m1o é gorduroso - sua 
a pli cação é fác il - bastam algumas . 
gõtas para que seus cabelos se tornem 
macios, jeitosos e encantadoramente 
brilha ntes. Experimente Suave e volte 

lhat·-se de seus cabelos. 

SEBASTJ,...I'I BENDA 

O pianista suiço Sebastian Benda descende 
de uma célebre família de músicos , cujas ori
gens remoni;am ao século XVIII, época em que 
os nomes de Franz e George Benda. brilhavam 
com destaque na Côrte de Frederico o Grande. 

.Sebastian Benda na·sceu em 1926. Seu pai , 
violinista e cola borador do violinista francês 
Henri Marteau. descobriu muito cedo o talen
to excepcional do pequeno Sebastian. Mais tar
de grandes músicos como Arthur Honegger, 
Frank Matin , Alfredo Casella, Franz von Hoes
slin, Edwin Fischer e outros , interes·õaram-se 
pelo jovem músico, predizendo-lhe um grande 
futuro. 

Aos onze anos de idade tornou-se conhecido 
como pianista e compositor. Os criticas foram 
unânimes em saudar êsse novo talento que 
surgia. Aos treze anos , ao ·se apresentar em 
Genebra, o conceil;uado critico da «Tribune de 
Genéve» assim se manifestou: «Sebastian Ben
da foi uma revelação. Sua extraordinária ma
turidade e compreensão do estilo mozarltiano. 
impressionaram profundamente a todos aquê
les que amam realmente a Música»_ 

Após haver seguido os cur,>os de harmonia 
e contraponro _ composição. música de câmara. 
piano etc .. Sebastian Benda conauist"'u o prê
mio de virtuosidade no Conservrutório de Gene
bra . em 1944-

Em 1945. Sebastiaúl Benda convidado pelo 
mestre Edwin Fischer. de cuja Meisterklasse 
f êz parte no Conservatório de Lucerna. fêz-se 
ouvir como S'\1 ista em duas «tournées» de 
concertos. executando sob a direção do insigne 
mestre. o ci~lo dos concerltos para piano e or
questra de BRch e Mozart . 

Sebastian Benda realizou inúmeros recita.is 
e foi soli·sta das prinriJ?His sociedades sinfô
nicas da Europa. Foi sojista nr,s Festivais In
ternacionais de Darmstadt, Bayreuth, Ham
bur.go e Pyrmont_ 

Convidado por Wolfgang e Wieland Wagner. 
Sebastian Benda teve a honra de executar 
obras de Liszt no Steinway de Richard Wagner, 
por ocasião do concêrto de abertura da So
cipn~rto W~P'ner . no Novo Castelo de Bavreuth. 

Benda. não satisfeito com seus sucessos ini
ciais. pôs-se a serviço da música contemporâ
nea. apresentando em 1- ' audição importantes 
obras de novos e consagrados romp~Ri•nres de 
n~~sa i'pora. rnuit~s delRs a êle dedicadas. 

Bm 1~fiR . S<>bast.ian Benda , rPali ~r,u SllR pri
meira «tournée» na América d'l Sul. apresen
tand~">-Se em vinte e cinco recitais em vários 
paí·ses. No Rio. sua primeira . apresentação foi 
feita atr avés da Associação Brasileira de Con
certos. no Teatro Municipal e em São Paulo, 
pela Sociedade Pró-Arte. Em Montevidéu , Se
ba-stian Bendft foi apresentado peJo Cent•ro Cul
tural de Música, no Teatro Solis. Desde então 
fixou residência no Brasil. tendo se apresen
tado nas principais sociedades de cultura ar
tística do Pais. 

para aque(es que querem 

praça da repúbl co, 2 4 2 

a v. r i o branco, 1 7 3 

Em 1957. Sebastian Benda fêz nova <<tour
née ,, através de vários países europeus. Em 
Lnndres , seus três recitais no Wigmore HRll 
em uma semana. valeram-lhe um grande êxilto 
e a <<Bach MPdal» . di·,tinçi'io ane lhe foi cnn
ferida pelo «Harriet Cohen International Mu
sic Award>>. 

Outra extensa «tournée>> foi realizada por 
Sebastian Benda na Europa em 1959/1960. 

Em missão culturftl. incumbido pela Associa
ção dos Músicos Suíços. realizou em 1961 uma 
série d<> conferêr>cias p ela América Latina. sô
bre música suiça contemporânea. Em Buenos 
Aires. onde já atuou várias vêzes. inaugurou 
a parte musical do moderno Teatro MuniciPal 
GenPr~l San Martin . num programa dedicâdo 
à música contempf)rânea. 

Além de insigne concertista. Sebastian Benda, 
desd~ mnitr'\ ;nvern . VP't"rl ;:~tu::.nrl., ,..,nY'In pPrl.~~o

go_ Nn BrRsiJ fni prnfeR-<nr dos CurR~s I'ltt:r
naci onais de F6riAs da Pró-ArtP eTY'l TerP.~0po
lis. nos Seminários rte Música da UnivPrsidftde 
da BAhia e deu vários cursos em diferentes 
cidades. 

Acaba de regressar duma vitoriosa <<lOuY
née>> artística em volta do mundo. durante oito 
mêses , tendo atuado nos seguintes países: 
Por~'ugal. Espanha. Holanda, Suiça, Alemanha, 
Itália, Grécia, Isael , Irã. Tailandia, Hong
Kor>P.' .. T~n"n Fstfldm Unidos, Guatemala, Pa
namá, Venezuela e Peru. 
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o 
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a n e i 

o 

o 



• metas 

Christian 
Di o r 

PROFESt 
S COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

COORDENADOR DOS CORPOS -ESTÃVEIS: PROF. RAUL L ARANJEIRA 
Violino «Spalla» · 
Clemente Capella 

«Concertino, 
João Baptista Poffo 

I.os Violinos 

Dante Migliori 
Amadeu Barbi 
Natan Schwartzman 
Antonio Felix Ferrer 
Orsini de Campos 
José Giammarusti 
Cecilia De Falco Sansigolo 
Vicente Scramuzza 
Emma Klein 
Miguel Caracciolo 
Oswaldo José Sbarro 

2.os Violinos 

Antonio Giannelli 
Nelson Bruscato 
Joel Tavares 
Eva Voros 
Geraldo Liserre 
Zilda Wolosker 
Armando Ciglioni 
Najla Maluf Schaun 
Carlos Del Papa 
Manfredo de Vincenzo 
Mario Tomazoni 
Dora Lobato e Silva 
Guilherme K . Netto 

Violas 
Perez Dworecki 
Henry Muller 
Bela Mori 
Regis Duprat 
José D 'Nunzio 
Maria Luiza Azevedo 
Francisco Torre 
Helio Batini 

Violoncelos 
Cecilia Zwarg 
Frederico Capella 

:1c 

:ie 

Luiz Varoli 
Rogerio Duprat 
Lauro Del Claro 
Julius Neuhoff 
Ezio Dal Pino 

CoM1·abaixos 
Alexandre Moreira 
Alfredo Corazza 
Guido Bianchi 
Arthur Cenizio 
Nikolaus Schevtschenko 
Marco Antonio Brucolli 

Flautas 
Salvador Cortesi 
Almodovar Bortolin 

l'lautim 
Rosário D. G. de Cária 

Oboés 
Walter Bianchi 
Salvador Ilson Masano 

C01·no Inglês 
Francesco Pezzella 

Clarinetas 
Nabor Pires Camargo 
Leonardo Righi 
Gil C. Silva 

Clarone 
Nicola Antonio Gregorio 

Fagotes 
José Antonio da Cunha 
George Olivier Toni 
Gustavo Busch 

ContJ-afagote 
Abramo Garini 

Trompas 
Silvio Oliani 

Enzo Pedini 
Juliano Garini 
Ronaldo Bologna 

T1·ompetes 
Dino Pedini 
Jayre Leão da Silva 
Haroldo Paladino 
Clovis Siqueira Mamede 

Trombones 
Antonio Ceccato 
Giacinto Pucci 
Gilberto Gagliardl 

Tuba 
Gasparo Pagliuso 

Harpa~ 

Eisa Guarnieri . 
Leda Guimarães Natal 

Orgão 
Angelo Camin 

Piano 
Alberto Salles 

Tímpanos 
Ernesto De Lucca 

Acessórios 
Vicente H. L. Gentil 
Antonio Torchia 

Prato e Bombo 
Agostinho D 'Onofrio 

Redator ~'Iusical 
Judith Cabette 

Arquivo 
Lucia A. M. de Almeida 
Benedito R. de Mattos 

~'Iontagem 

João Colomina Domenech 
Balduino de Andrade 
Adelelmo Garabetti 

Encarregado 
Humberto Checchia 



ALMOÇO OU JANTAR 

Cr$ 540,00 

No Restaurante do 

HOTEL EXCELSIOR 

com 

Smorgasboard de 50 pratos 

* 
STUDIUM 

do Hotel J araguá 

ELDA MAYDA 
_ a·presenta 

GUERINO 
e seu conjunto 

J antare.s dansantes das 
9 às 3 da madrugada 

PIANO BRASIL 

para a futura virtuose! 

Antecipe o prêmio à futura artista. 

Dê à sua filhinha o piano que ela 

merece: 

t 4 ,J),~~pj 
t::J{ 

fio# 
z (,a! 
{:t 
{:t 
{:t 
{1 
{t 
{:t 
{:t 

PIANOS BRASIL S. A. 
ltua Stella, 63 • S. Paulo 

* o b) s de arte 

* relógi o s 

* jóias 

* prata inglesa 

.JOALH~~IA ·'· . "* +-*-* " ,• .(; " * 
CASA BENTO LOEB · 

Servindo a Sociedade Paulista desde 1891 

Rua Barão de Itapeti~1inga, 140 
conjo 71 e Loja 1 

FAQUEIROS : PRATA 1 O O 

FAQUEIROS: PRATA INOX 
BAIXELAS E PRESENTES 

A venda nas casas do ramo que 

exigem QUALIDADE 

'· I 

I . 

l 

Cherubini 

São Paulo.i 3 de Agosto de 1962 - às 21 horas 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 
Solista 

SEBASTIAN RENDA 

Regente: 

MAESTRO SOUZA LIMA 

Programa 

l.a Part~ 

•••• • •••••• • •••••• o •••• • 

Abertura da ópera «FANISKA» 

Weber o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Concêrto em fá- menor-opo 79 
{ KONZERTSTUCK l 

para piano e orquestra 

- Larghetto - Allegro passiortato 
-Adágio 
,- Presto assai 

(sem interrupção) 

Liszt •• • o •••••• • •••••• ••• • •••• •• 

Concêrto n! 1 -em Mi bemol Maior 

Souza Lima 

para piano e orquestra 

- Allegro maestosOt 
- Quase adágio 
- Allegretto viva.ce 
- Allegro marziale - animato 

Solista . - S E B A S T I A N B E N :0 A 

2-a Parte 

•••• •• o •• o ••• • o . o . o. o. o 

POEMA DAS AMÉRICAS {Poema 

sinfônico) 
- AMÉRICA DO NORTE - Andante 

sostenu.to-Allegro assai 
- AMÉRICA CENTRAL - Languida-

mente 
- AMÉRICA DO SUL - Allegro mode-

rato - Animato - MaeJtoso 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Regente: 
MAESTRO SOUZA LIMA 



tapêtes tra·dicional1nente 
feitos a mão 

• 
famosos, 

especialmente em formatos origina·is 
sempre harmonizando com o próprio 

ambiente 

SATISFAÇÃO * CONFôRTO * 

TAPETES 
SU!HELENA 

QUALIDADE 

MANUFACTURA DE 

TAPETES SANTA HELENA S. A. 

SÃO PAULO 

Rua Augusta 765 
T!lls.: 34-1522 - 36-7372 
Caixa Postal, 3518 
End. Tel.: TAPETELENA 

RIO 

Rua Chile, 35 _ 2.9 andar 
Tel. 22-9054 
End. Te!.: TAPETELENA 

REFERÊNCIAS AO PROGRAMA 

FANISKA - ABERTURA- Luigi Cherubi ni 
nasceu em Florença no ano de J. 760. Compôs 
sua p rimeira ópera depois de um período de 
intensos estudos com Sarti. Tomou contato com 
H aendel no ano de 1784. quando visitou Lon
dres . Em 1788 definitivamente estabeleceu.se 
em Paris , tor nando-se uma das mais categori
zada·s figuras do ambien1te musical de seu tem
po. Em 1795, ao ser fundado o Conservatório de 
Paris, tornou-se seu inspetor e pelo prazo de 
quarenta-e-·sete anos esteve ligado a essa ins
tituição, tendo t ambém exercido o cargo de 
diretor. 

Durarite êsse período escreveu numerosas 
óperas que gozaram de grande popularidade 
a través de tôda a Europa. Morreu em Paris no 
ano de 1842. 

Cherubini escreveu também várias obras sin
fônicas, rel igio;;as e didáticas. De tôdas. a que 
lhe deu maior celebrida.de foi o ·seu «Tratado 
de Contrapont o», modêlo das obras posteriores 
dêsse gênero. Beethoven, Haydn e Weber tive
ram.no em alto aprêço. 

De tôda sua vastíssima produção , apenas 
não foram esquecidas algumas de sua·3 << Ouver
'tures >> e um <<Requiem >> para côro e orquestra. 

<<Franiska>> composta em três atos, foi a 21 .'' 
ópera escrità por Cherubini. Concebida no 
ano de 1805. foi representada em Viena no ano 
reguinte. Sua Abertura sCJ!brevive aJté nosso·3 
dias. atestando a firmeza de escrita e o pro
fundo conhecimento da ciência polifônica de 
seu autor. 

KONZERTSTUCK - OP. 79 - Segundo al
guns autores, o «Konzertstuck», também conhe
cido como Concêr:to em fá menor. é verdadeira
mente, uma fantasia. 

Inclui-se no gênero descritivo é composto em 
três movimentos, na forma concêrto, porém 
executados sem interrupção. E' iniciado com 
uma a mpla introdução «Larghe11:o ma non trop
PO >>, de caráter expressivo, que descreve a 
angústia de uma dama, a contemplar a paisa
gem e desesperadamente lembrar que se en. 
contra só , pois seu companheiro partiu. há 
muito. como g uerreiro , para tomar pa rte em 
uma Cruzada. 

A seguir o <<Allegro passionato>>, vibrante po
r ém não livre de certa monotonia. assinala o 
retôrno, dos cruzados. Surgem cavaleiros, escu
deíro·s , e , entre êles , o companheiro esperado. A 
música procura descrever esta cena. Logo a se
guir de·senvolve-se um <<Assai presto,, que r·e
flete musicalmente a alegria do triunfo , do re. 
tôrno e do amor. 

Motivado pelo argumento com que Weber ins
pirou-se o «Konzertstuck>> é conhecido na Fran
ça por <<Le Croisé>>, ou seja, o <<O' Cruzado». 

Esta obra foi escrita no dia seguinte à es
tréia de <<Der Frei·schutz>>, sob os efe'ttos dos 
aplausos e do sucesso que Weber, então, con
seguira. 

CONCERTO N ,Q 1 DE LISZT - Tendo Lis'llt 
chegado a ser considerad"> o maior pianista de 
tôda a história musical , em vista de haver par
ticipado das vantagens que a indústria havia 
introduzido no instrumento proporcionando.lhe 
recursos que permitiram efeitos insuperávais 
até então, na turalmente são suas obras para 



o veículo para tôdas as horas 

2 vêiCulos num só - elegante carro e robusto vei
cu lo ulilitário - NOVO CHEVROLET 3 PORTAS 1 

Otimo para siti antes, fazendeiros. comerci~ntes, pes~ 
s?~s que precisam de um veicu lo para serviços au
xt llares ! E que gostarão ainda mais do 3 PORTAS 
por ser tão confortável e préitico! Idea l para fê rias 
e passe ios. Tem o confórto de um automóvel gran
de : 3 portas. cabina dupla. bancos para 6 pessoas e 
moleJO macio . A familia viaja com tóda a comodida
de ... e com segu rança. protegida por estável chassi 
e freios de ação instantãnea ! E legante â noite. V. 
se sen te a vontade levando a família ao cinema ou 
janla res - O NOVO CHEVROLET 3 PORTAS tem 
linhas elegantes e fino acabamento. U ti líssimo no 
c ampo. Ampla caçam ba com espaço para ferramen
tas. sem entes .. produtos agricolas .. . Para transporte 
do pessoa l : alem de 6 pessoas na cabina ainda ca~ 
bem várias outras na caçamba. Ef iciente nas en .. 
t~ega s ur~an as. Transporta mais mercadorias por 
v~agem : ate . 750 quilos de carga! Mais viagens por 
d1a porque e veloz e de grande mobilidade no tra. 
lego. Famoso Motor Chevrolet de 142 H. P. _ 
potente e durável! De grande lórça de torção, é 
tao poderoso como motores de mais H. P.! De baixa' 
rotação : rea liza os mais duros serviços sem dar tudo 

· o.que reduz o desgaste! Com apenas 6 ci l indros. fun ~ 
c1onando a baixa rotação e con tando com carbura~ 
dor. dotado de pur ificador de ar a banho de óleo 
consome tão pouca gasolina quanto veicules de me~ 
nos H.P.! ~ melhor assistência técnica! Mais de 
320 c?n?essioná rios em todo o Pais garanterry pronta 
repos1çao de peç~s. por mecânicos treinados na G M! 

~GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A. 
VISITE O CONCESSIONÁRIO CHE VROLE T AUTORIZADO DE SUA CIDADE 

Fundada 

Piano, de gr a nde dificuldades técnica e de 
brilho inconfundivel. 

O «Concêrto em roi bemol» para piano e or
questra. está nest e caso. 

Em nenhnma ou'tra peça o brilho cintilante 
da vir tuosidade de Liszt se f êz tão presente 
como aqui. Distingue-se dos concertos clássico·s 
por dois motivvs : de um lado suas três partes 
tra dicionais, um 1-9 movimento animado, um 
movimento lento e um fina l rápido tem se
quênci_a continua, sem interrupçao; 'de outro, 
no dialogo do instrumento ~olista com a or
questra - em que consiste o gênero concêr•to 
- o piano, graças à riqueza e variedade de or
namentação sonora, rivaliza em fôrça e eolori
do com a orq uestra inteira. 

Na Alemanha êste concêrto é conhecido sob 
c nome de «Concêrto do Triângulo», pela se
melhança descoberta entre as notas que ligam 
o último trecho com o final , onde é emprega
do o Triângulo (instrumento de percussão) . 

A 17 de fevereiro de 1855 êste concêrto fo i 
apresentado ao público sob a direção de Ber
lioz promovido por Liszt. O concêrto foi nova
mente executado em Jena, um mês depois. Em 
outra apresentação da ol.Jra em Viena, a 2 de 
março de 1857, a critica ali presente foi bru
tal, devido ·ao emprêgo do já citado triângulo. 
Depois disto nenhum pianista mais ousou tocá
lo a.té que , doze anos depois, Sophie Menter 
enfrentou cora.jasamente a criti.ca, obtendo re
levau~c s ucesso. 

Em uma carta de Liszt endereçaaa a um pa
rente oferece-nos ê le veemente defesa da in
clusão do triângulo. Assim escreve êle : - «0 
Scherzo em roi bemol, do ponto onde começa 
o triângulo, empreguei-o para efeito de con
traste. . . Com relação ao triângulo , não nego 

S. f>A U L..O : R. 24 de 

Maio, 224 - Fone: 

36-7724 L..oja 

* 
SANTOS : Rua Ria· 

em 1902 chuelo, 49 Centro 

que seja prejudicial. especialmen:: . ., se fôr toca
do com demasi~tda fôrça e sem precisão. A opo
sição e a ojeriza preconcebidas contra os ins
trumentos de percursão têm certo gráu de jus
tificativa por serem frequentemente mal utili
zadas. Poucos são os regentes bastànte di·s
cretos para acentuar seu elemento ritmico ine
rente. sem acrescentar desagradável barulhei
ra, nas obras em que são deliberadamente em
pregados de acôrdo com a intenção do compo_ 
sitor. O dinâmico realce proporcionado pelo•s 
instrumeu~os de percursão seria, em outros ca
sas . muito mais eficientemente produzido com 
a cuidad os a tentativa de inser ções e adições 
des·sa espécie Porém os músicos que desejam 
parecer sérios' e ponderados preferem trata.r os 
trumentos de percursão t êm certo grau de jus
zadas . Poucos são as regentes bastante dis
instrumentos de percurssão seria, em outros 
casos, muito m ajs efic~entemente produzido 
com a cuidado·sa tentru~ iva de inserções e adi
ções dessa espécie. Porém, os músicos que 
desejam parecer sérios e ponderados prefe
rem tratar os instrumentos de percurs·são como 
proscritos, que não devem aparecer na. compa
nhia harmoniosa da sinfonia. 

POEMA DAS AMÉRICAS ·Êste poema 
sinfônico fo i escrito em 1946 e reeebeu a pri
meira menção honrosa em concurso realizado 
nos Estados Unidos, para a qual concorreram 
os mais considerados comp w Lores dJs Amé
ricas. A obra é escr ita em três movimer~tos, ou 
seja três partes: «América do Norte>>, «Amé
rica' Central» e «América do Sul», executadas 
sem interrupção. 

Sou za Lima idea lizou o poema e baseou-se 
nas seguintes linhas de Tarsila Amaral: 

• 
APRESENTA COM EXCLUSIVIDADE O 
MELHOR E MAIS MODERNO QUE HA' NO 

MUNDO EM 

LIMPEZA QUíMICA 
As nossas novas instalações, importadas da 
Alemanha, garantem um serviço inedito e 
incomparavel em perfeição limpeza e bele
za do vestuario e absolutamente inodoro 

LAVANDERIA - LAVITA .. TINTURARI,A 
RUA CONDESSA DE SÃO JOAQUIM, 250 TEL. 37-8243 



agora 
à. sua disposição ... 

a nova 
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erra talheres 
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WOLFF 
Venha conhecer os 
talheres mais modernos 

que existem ! 
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«América do Norte>> .. . Nem um raio <le sol 
na mata virgem . Do seio da Terra-mãe, no mis
tério das trevas , brota o primeiro fio de água. 
A Terra é generosa; mais adiante brota outro 
fio que se jurüa a.o primeiro. Brota outro, 
mais vão formando uma rêde que converge 
para o fio-tronco. ÊSte agora já é um riacho. 
Nas suas água s cantam , em conjunto, todos os 
humildes fios de água que vieram de terras 
distantes. • 

O riacho sai d& floresta , deixa de repente 
as trevas e se inunda de Sol. E' um delírio de 
luz! Correm outros riachos. para. êle que se 
transforma em rio caudaloso. Suas águas são 
profundas e misteriosas. Serpeiam montanhas, 
enrugam-se, encrespam-se, se retorcem entre 
as rocha·s , bebem outros rios que vão chegan
do e se despenham em abismos. As águas cres
cem sempre, rugem desesperadas, avolumam
se em catara>.as impetuosas. Correm de novo e, 
súbitamente, são barradas pela mão do homem, 
Agora , domesticadas ao serviço desse homem, 
transformarn.se em potência: o rio se faz luz, 
enso]arando as cidades; o rio se faz calor , 
aquecendo os lares: torna-se fôrça e se espa
lha nas usinas. 

Império do Aço no •til intar de metais. Barras 
incandescentes caminham das usina·s para o a l
to dos arra.nha-céus. Estrépito de rodas , de en. 
grenagens e maquinismos. 

Canta o poema da velocidade, do vapor , da 
locomotiva, do avião , da vida tumultuosa e di
nãrnica de hoje. P ássaros gigantescos se levan. 
tam dos aeroportos e cortam os ares para en
curtar o mundo. Estradas-de-ferro cortam as 
p lanícies de onde surgem vilas e vilarejos e 
cidades gigantesca s . Ritmo. Ritmo acelerado de 
trabalho. Ritmo mecanizado de tôdas as fá-

bricas, de tôdas as usinas ;JUe se multiplicam, 
se confundem num dinamismo empoJgante, en-
quanto carfi:a.. . • 

«América Cent1·ah>. . . Crioulas cantam na 
preguiça da terra quente. Canta a br_Isa entr~. 
os leques das palmeira·s. Cantam passaras a 
janela dos namorados. Cantam cigarras nas: 
penumbra·> das florestas. Contam os mares nu" 
ma benção à •terra morena. Tudo é canto·; 
r:<tmo voluptuoso! E as mães acalentam os fF 
lhos pequeninos à wmbra. das bananeiras ... 

<<América do Sub>. . . Dança o negro num 
atavismo nostálgico. Dança o inicio escondido 
na mata escura. Dança o caboclo indolente ao 
som da viola chorosa. Dança a grã-fina, sor
ridente, nas «boite·3» de luxo. . . mas tudo se 
envolve, sob o dinamismo eloquente, a vida oni. 
potente e turbilhonante dêsse colossal e com
plexo laboratório - América do N arte - de onde 
as torres dos rádios possantes transmitem 
para o resto do globo a. ·su a mensagem de fra
ternidade. 

Para a descrição musical do presente tema, 
Souza Lima empregou. na prime-ira par<te, corri 
nequenas e grandes !transformações, o tema 
da canção <<Old rnen River» caracterizando a 
«América do Norte>> Inspirando-se na rumba 
cubana. o cornpos itÓr esboça o ambiente da 
«América Central». Surge, de um ritmo dis
tante a «América do Sul» onde se acham em
pregados a lguns temas folclóricos. 

Corno conclusão, Scuza Lima procura fazer 
uma união resumida das idéias empregadas, 
descrevendo. assim, a fraternidade existente 
entr e as três Américas. 

Comentários de 
JUDITH CABETTE 

PIANOS DE ALTA CLASSE 
O MAIOR ESTOQUE DE PIANOS IMPORTADOS 
Caudas e Verticais - AUGUSTO FORSTER - WEINBACH 

PE'l'ROI<, - ROSLER 
PIANOS NACIONAIS DAS MAIS CONCEITUADAS MARCAS 

KASTNER - FRITZ DOBBERT _ KARL PEITER - VIERKANT 
Orgãos Hammond - Harmonias - Instrumentos Musicais 

MúSICAS E METODOS PARA TODOS OS INSTRUMENTOS 
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ARTIGOS FINOS 
PARA CAVALHEIROS 

São João esq. cons. crisp. 

"Quentinho e 
bem aconchegado ... '' 

AS FLANELAS E COBERTORES DAS 

IS S PERNIMBUCDNIS 
ESQUENTAM MUITO MAIS 
E CUSTAM MUITO MENOS 




