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~. • Souza Lima 
realizou conferência sobre 
Marguerite Long, comemo
rativa do centenário do nas
cimento da grande musicista. 
Foi em .. Campinas e teve os 
auspícios do Centro de Ciên . 
cias, Letras e Artes do 
Conservatório Musical' Car
loo Gomes e da Aliança 
Francesa. Contou com a 

1 pianfstlca de algumas de 1 

suas alunas - Clara Bato• 
ko Toho, Marflia Mangabei
ra Albernaz, Elisabete Par
phelson, Martazinha Gerin, 
tocando Fauréx, Debussy e 
Ravel. Foi sucesso dos 
maiores, com o maestro e 
suas discípulas recebendo I aplausos entus~~~ti:os. e 

I SILVEIRA PEIXOTO 
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No Paulistano, o maestro Souza Lima falou sobre "0 meu con
vívio com Villa-Lobos, sendo na ocasião ilustrado pela pianista 
Yara Ferraz, seguindo-se na foto o sr. e a sra . Souza Lima, o 
diretor cultural do CAP, Ubirajara Martins e Manuel de Almeida 
Sobrinho. · 

Centro de Ciências, Letras e Artes 

73 an·os a serviço da cultura 

PROGRAMA COMEMORATIVO AO BI-CENTENARIO DE CAMPINAS 

palestra : maestro SOUZA LIMA 

tema: MARGUERITE LONG 
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promoção: 

CENTRO DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES 

CONSERV ATO RIO MUSICAL "CARLOS GOMES" 

ALIANÇA FRANCÊSA, Seção de Campinas 

d ia 04 / 12/ 1974 20 horas 
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~ loa Gomes e da. Aliança. 
~ !Francesa. . Contou com a 
"" pianlstica de algumru~ de I .
1 

suru~ alunas - Clara Bato-
ko Toho, Marilla. Mangabei
ra Albernaz, Elisabete Par
phelson, Ma.r1azinha Gerin, 
tocando Fauréx, Debussy e 

~ R-ave!. Foi sucesso dos 
·., maiores. com o maestro e 
\) suas discípulas recebendo 

.: aplausos entusiásticos. e 

SILVEIRA PEIXOTO 
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No Paulistano, o maestro Souza Lima falou sobre "0 meu con
vívio com Villa-Lobos, sendo na ocasião ilustrado pela pianista 
Yara Ferraz, seguindo-se na foto o sr. e a sra. Sóuza Lima, o 
diretor cultural do CAP, Ubirajara Martins e Manuel de Almeida 
Sobrinho. 

Palestra proferida pelo Maestro Souza Lima sobre a insígne 
artista francêsa Marguerite Long, sua mestra, no transcurso do centená
rio do seu nascimento. 

Grande interprete de Debussy, Fauré e Ravel com os quais 
conviveu, foi. também excelente professora e muito prestigiada na sua 
Pátria e nos grandes centros culturais da Europa. Deixou através de seus 
alunos, entre os quais o Maestro Souza Lima, notável escola da arte 
pianística. 

Durante a palestra s2rão executados ao piano os seguinte s 
números musicais pdas pianistas: -

Clara Satoko Doho:- DEBUSSY 

Marília Mangabeira Albernaz:- FAURÉ 

Elizabeth R. Barthelson : - RA VEL 

Mariasinha Gerin : -

Estudo em Dó Maior 
Reflets dans l'eau 

2º Impromptu 
6ª Barcarola 

Jeux d'eau 

Toccata 

lfaCUv""~ e Arla da 15 .a Csntata 

es sobre um te m a d e Bê 

, Gerr1er, Sofrer, L a m e nl 
pao qubtldlano dos cr ls ta o 

"0 que Deu. 
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