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Quarta-Feira, 9 de Dezembro de 1931 

ÁS 21 HORAS 

CONCERTO DE PIANO 

J. DE SOUZA LIMA 

SCARLATTI 

VIVALDI-BACH 

WEBER 

CHOPIN 

DEBUSSY 

PROGRAMMA 

I 

Siciliana 
Concerto n. o 6 : allegro; adagio; giga. 

Moto perpetuo (Revisão de R. Ganz). 

II 

Fantasia em fa menor: Marcia-Grave; doppio 

movimento, agita to; lento sostenuto - tempo 

primo; adagio, allegro assai. 

Grande valsa. 
lmpromptu op. 29. 

Scherzo em si bemol menor. 

I I I 

Preludio (da "Suite pour le piano"). 

RAVEL -- Valse noble et sentimentale. 
VUILLEMIN - Les binious (Gaita de folle dos bretões). 

SCHUBERT-T AUSIG -- Marcha militar. 

TJP · Silva 
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O 2:i6. o sa1·au da Sociedade dç I 
Cultura Artif'lica. as:;igualou un1 
dos 111el h ores co ncer tos ele pia
no por e ll a. o[(erecitlos ao~ ~cus 
soei o~. , 

O nosso excelle nle piani~la 
Souza Litna teve honten1 uppor
tunidade Ue ostentar a s ua. po
derosa teehn ica e as l::I Uas altas 

1 
quaiidacles de interprete num 
programnH.L que executou con1o 
um v irtuose d os d e meillot· ca
tegoria. 

Na seve1~a n1as ·e legante inter- ' 
preta~ii.o elo con certo n . 6 de 
Vivaldi-Bach , na csplendida cx.e- 1 
cuçào do :i\1oto-perpetu o de \Vt'- ~ 
be r, foi verdadeiramente adm i
ravei. 

•.roda a. segunda parle dedi
cada a Chopi n foi recebida com 
grandes e n1ereci tl issi tn os aJJ
plausos tia ass iste nc ia. que exi
giu nun1eros extn1.-progra mmn. 

Nilo menos app!aucli d os foram , 
o fonnoso )Jreludio d e DebuRr--y, 
nut11a fina inte ,·nrer.açtto . Ravel, 
V uillem in e a 1\farcha n1iJitar 
de Sch ub ert-'rausig, nunul. bel
ia preeisfio ele rhythmo e grande 
riqueza de contrasteE . 

Gral:lde enthusiasmo ao final. 
repetíàos ch a mados, novos nu
meros fo r a do progr am m a. e umn 
satisfacçü.o gerai do auditorio, 1 
com uma. pontinha ele justifica
do orgu lho por asx lst ir ao exito 
lncontesta,·el ele um artista bra
sileiro. 
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Souza Lima, o nosso genial pianista I 
patricia, encantou o auditoria com a 
execução de "Mômo precoce", fantasia 
para piano e banda . 

A Sra. Rosetta Costa Pinto, cantandC\ 
uma série de canções acompanhada por 
Yarios instrumentos, recebeu muitas 
palmas do auditor'io. 

Villa Lobos entreteve, tambem, o au
ditoria com uma interessante palestra 
sobre a musica e o musico na nossa 
terra. 

Emfim, foi um festival magnífico, 
onde o dynamismo iufatigavel do nos
so genial patricia se nos appareceu em 
yarios aspectos que se disputavam en
tre si a primasia. 

___ A_N~TONIE_TTA DE S?~Z.\' ..•. 1 

. • _. _. : - (J.,-. <h-a~ . . 
Terça-fe1ra, 29 de Dezembro. 

" 
ás 21 horas 

3a Parte 

de 1931 

v H. Villa-Lobos Mômoprecóc~ (Fantasia de ' Pia• 
. no. e Banda) 

SOUZA LlM~A 

Regencia de H. VILi.A-LOBOS 
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