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SALAo NOBRE
DA

CAMARA MUNICIPAL DA COVILHA
5 de Maio de 1960
al 21.30 hor..

PROGRAMA

SONATINA N.o 2. ,
a) AllECiRO DECISO
b) PASTORAL

EURICO THOMAZ DE LIMA

c) VIRA

.

PANTOMINA RUSTICA.,
ESTUDO BRASILEIRO ...
o FERREIRO ..
MORNA N.o 1 (C.bo Verde) ...
DANCA NEGRA N.- 3 (Angol.)

..

.
.

II
IMPROVISO-OP.9O, N.o 4 .• ,
VALSA
HOMENAGEM A 6SCAR DA SILVA
A CATEDRAL SUBMERSA
RAPSODIA HUNGARA N.o 6 ...

SCHUBERT
CHOPIN
IVO CRUZ
DEBUSSY
LlSZT

EURICO THOMAZ DE LIMA
(Piano)

NOT A S

BIOGRAFICAS

EURICO THOMAZ DE LIMA
Pianista notilvel e compositor de largos meritOl, e uma dal mais curiolas figural
da actual gera~lio mUlical portugueaa. Filho de artista, Eurico Thomaz de Uma tem na
lua agitada vida artistlca em Portugal e Bralll, virtudes de probidade que 0 eolocam
em posi~ao invejavel. No Conservat6rlo Nacional de MUlica de Lisboa frequentou as
classel de piano, dirigidas pelos Mestres Alexandre Rey Cola~o e Vlanna da Mota, onde
obteve, nos names finais do Curio Superior e de Virtuosi dade, a mais alta classi·
lica~ao pela primeira vez concedida por aquele Estabelecimento Oficial de Ensino
Artistico: • Distin~o e Louvor-.
Inleiaodo, ao .air do Conlervat6r10, uma vida Artlstica Intenn, fez-se ouvir por
todo 0 PIris como concertlsta Foi profeslor de plano na Academia de Amadoree
de MUliel, de lisboa. lugar que abandonou em Janeiro de 1932 para .numir 0
cargo de Oirector-Artlstico da • Academia Mozart", do Porto, datando dease ano a
8UI flxa~lIo naquela c1dade. No•• logos Florals dl Primavera -1940-, organizadol
pela Emillora Nacional de Radiodifuslio, concorreu 6. Can~lio para Canto e Piano,
obtendo uma c Men«;lio Honrosa., e no ano imediato, concorrendo aos melmOI
c Jogos Florais., alcan~ou 0 1.0 Premio - c Papoila de Ouro. - pr6mlo else atri
buido por um Juri conltituido pelot Maestros Pedro de Freitas Branco, Tomal
Borba, Pedro Blanch e Frederico de Freitas. Dedicou-se tambem Ii composl~lo,
contando )6. elevado n6mero de obras, quale todas para 0 seu in.trumenlO favo
rito, apresentadas e aplaudldlls em Madrid, Barcelona, Parll, Bruxelas, Amelterdlo,
Rio de Janeiro, Slio Paulo, etc. Possuldor de recursos Imensol. como compositor, a
lua obra caracteriza-se por acentuadll orlginalldade. allada a uma 16ria constru~lio,
especialmente no que se refere • sua valiosa contribul~ao dada a literatura planle
tica nacional. 0 nosso compatriota faz parte da «Sec~lo Portuguesa da Socledade
Internadunal de Musica Contempolilnea., em Londres.

NOT A S

EX P L I C A T I V A S
SCHUBERT

Nasceu n311 proximldades de Vil"na d'Austria, em 1791 e fol vltlma da epidemla
do tifo que graslou em Vlena em 1828 0 seu extraordinarlo tBiento musical, a
simplicidade e ao melmo tempo 0 profundo sentimt'nto humano que conlegula
transmltir al suas composi~oes musicais. fizeram dele um dos musicos mals do agrado
dos seus contemporilneos. A musics de Schubert nao foi elcrita para a subtil analile
do intelectual nem para ser criticada pelos entendidol. E como que um presente
divino, que todol devemos aceltar sem discusslo.

CHOPIN
(l810-UW9)

Fol um grande pianista e Inspirado compositor do tempo do romantismo.
Nasceu em Zelazowa Wola perto de VarloYia, e morreu em Paris, antel ainda dOl
quarentll an os.
Crian(ja prodlgio, deu 0 seu primeiro concerto aos D anOl, depois do que
Ie fez ouyir nos principals centros muslcail da Buropa. Toda a obra de Chopin
reliete a sua vida interior e extraordln'rlaa pOllibilidades de planista. NAo obs
tante a sua vida ter sldo curta, deb'ou numeros.. pe~as para piano, instrumento ao
qual lirnitou quase exclulivamente a sua activldade criadora.

IVO CRUZ
Desernpenha as funcOes de Director do Conservatorio de Lisboa. Pundou a
Orqueatra Pilarrnonica de Llsboa e 0 Coro Duarte Lobo que, em conjunto e sob a
lua direcclo, tern dado a conhecer ao piiblico portugues algumas obras capltais da
mUllea ceral-linfonica. E autor de dols Concertos para piano e orquestra. uma
Sonata para vlolino e piano, cicio. de Can (jOe., quatro Aguarelas para plano, etc.

DEBUSSY
Reside na complexidade e na subtileza. a um tempo, 0 segredo da arte de
Debussy, alamado compositor france., nascldo a 22 de Agosto de 1862, em Saint
-Germain e falecido em Paris em TI de Mar(jo de 1918, casual mente quando a
cidade era bombardeada pelos ayiOes alemaes.
o encaDto da. suas melodi•• e harmonlaa e a deliclldeza dos ritmos, perm i
tiram-Ihe criar urna dellcadeza de sonoridades ern redor de cada poerna e como
que uma atmosfera multo particular, delicada. misteriosa e encantadora.

FRANZ LlSZT
( 1811.1886)

Lllzt nasceu na Hungria. Trabalhou quase todos os g~neros musicais.
Admlrava tanto a muslca como outrlS rnanifestacOes de esplrito, e a este interesse
allava um. grande sensibilidade afectiva. Ingressou por iiltlmo na Ordem de
S. Francisco.

0. Conc.rtos d. PRO - ARTE r••11lI8m-l. lob 0 .Ito p.trocinlo do
INSTITUTO PARA A ALTA CULTURA. CAMARA MUNICIPAL
DA COVILHA • FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN

MINERVA. C."lIhl - 29 • 4 01 960 - 200 ••.

