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E. TOMAS DE LIMA

SONATINA N.O 2 •
a) Allegro deciso
b) Pastoral

Vira
BARCAROLA •
PANTOMIMA RllSTICA
ABELHAS DOURADAS
MORNA N.· 2 (Cabo Verde) •
DUAS DANC;AS NEGRAS (Angola)
c)

IMPROVISO.op. H2. n.O 2
POLACA. op. "f0. n. O 2.
DUAS VALSAS
Op. M. n. O 2
Op.18
NOCTURNO. op. 32. n.D I
RAPSODIA HllNGARA. N.D 15

SCHUBERT
CHOPIN

L1SZT

SUITE, op. 87 •
1 - Prel6dio

WALTER NIEMANN

2 - Sarabanda

3 - Minueto
"f - .. Rigaudon"
HOMENAGEM A OsCAR DA SfLVA
A LENDA DO CABOCLO
ESTUDO DE CONCERTO

IVO CRUZ
VILLA. LOBOS
MARCEL CIAMPI
!/I

EURICO TOMAs DE LIMA (piano)
BSPBCTAcULO SEM CLASSIPICA(;:Ao ESPECIAL (MAJORES DE 12 ANOS)
Entrada gratulta
a ...lIzer no SALAO DE FESTAS DO GRtMIO LITERARIO B RECRBATIVO

NOTAS EXPLICATIVAS

Chopin I (1810- 1849) Foi um grande planlsta e inspirado compositor do tempo do
romantlsmo. Nasceu em Woldo. perto de Vars6via. e morreu em Paris. antes alnda dos
quarenta anos.
Crian~ proc!igio. deu 0 seu primeiro concerto aos 9 anos. depols do que se fez ouvir
nos principals centros musicals da Europa. Toda a obra de Chopin reHecte a sua vida
interior e extraordimirias possibilidades de pianlsta. Nao obstante a sua vida ter sido curta.
deixou numerosas pe~s para plano. Instrumento ao quallimitou quase exclusivamente a sua
actividade criadora ..
Franz Lint I (1811 -1886) Llszt nasceu na Hungria. Trabalhou quase todos os ge
neros musicals. Admirava tanto a musica como a outras manifestac;6es do espirito. e a
este Interesse allava uma grande senslbilldade afectiva. Ingressou por ultimo na Ordem de
S. Francisco.
Walter Niemann I
Leipzig. depois de haver
nou-se conhecido nao s6
para piano. de baladas e

Nasceu em Hamburgo em 1876 e cursou 0 Conservat6rio de
estudado com seu pai e com 0 compositor Humperdinck. Tor
como critico musical. mas tambem como autor de varias pec;as
de • lieder '.

IvoCraz I Desempenha as func;oes de Director do Conservat6rlo de Lisboa. Fundou
a Orquestra Filarm6nica de Lisboa e 0 Coro Duarte Lobo que. em conjunto e sob a sua dl
recC;ao. tl!m dado a conhecer ao publico portugui!s algumas obras capit~is da musica coral
-sinf6nica. E autor de dols Concertos para piano e orquestra. uma Sonata para vlolino e
piano. ciclos de CanC;oes. quatro Aguarelas para piano. etc.
Villa - Lobo. I (1885) Nome prestigioso da mUsica brasileira contemporiinea. Villa
-Lobos domina em todos os aspectos a vida musical do seu pais.
Nas suas obras encontramos. a par de numerosas InHul!ncias de folclore. urna invenc;ao
pessoal que exprime bem a paisagem e psicologla brasilelras.
Marcel Ciampi I Pianlsta e compositor nascido em Paris. Estudou no Conservat6
rio Nacional daque1a cidade. onde alcanc;ou as mais altas classificac;Oes no estudo de plano.
E autor de varias pec;as para aque1e instrumento e para violino. Foram numerosos os
concertos que realizou nas principais cidades da Europa.

NOTAS BIOGRAFICAS

BURICO TOMAs DB LIMA
Pianlsta notAvel e compositor de largos meritos, e uma das mais curlosas liguras da
actual gerac,;ao musical portuguesa. FUho de artlsta, Eurico TomAs de Lima tem na sua
agitada vida artistica em Portugal e Brasil. vlrtudes de probidade, que 0 colocam em po
sic,;ao Inveliivel. No Conservat6rio Nacional de Musica de Lisboa, frequentou as classes
de plano dirigidas pelos Mestres Alexandre Rey Colac,;o e Viana da Mota, onde obteve,
nos exames finals do Curse Superior e de Virtuosi dade, a mals alta cla.ssi1lcac,;ao, pela pri
melra Vel: concedida por aquele estabeleclmento oliclal de ensino artistico; «Distinc,;ao e
Louvor -,
Iniciando, ao sair do Conservatorio. uma vida artistica intensa, fez..se ouvir por todo
o Pais. como concertista. Foi professor de piano na Academia de Amadores de Musica.
de Lisboa, lugar que abandonou em Janeiro de 1932. para assumir 0 cargo de Director
-Artistlco da «Academia Mozart-, do Porto, datando desse ano, a sua lixa<;!lo naquela ci
dade. Nos .Jogos Florais da Primavera - 1940-. organizados pela Emissora Naclonal de
RAdiodifusao, concorreu a Cano;ao para Canto e Piano, obtendo uma «Menc,;ao Honrosa-,
e, no ano imediato, concorrendo aos mesmos c Jogos Florais -. alcan<;ou 0 1.0 Premio 
«Papoila de Ouro" - premio esse atribuido por um Juri constltuido pelos Maestros Pe
dro de Freitas Branco. Tomas Borbo. Pedro Blanch e Frederico de Freitas. Dedicou-se
tambem a composlo;ao, contando in elevado numero de obras, quase todas para 0 seu ins
trumento favorito, apresentadas e muito aplaudidas em Madrid. Barcelona. Paris. Bruxelas.
Amestardao, Rio de Janeiro. Sao Paulo. etc.
Possuldor de recursos imensos. como compositor. a sua obra caracteriza-se por acen
tuada origlnalidade aliada a uma seria construc,;ao. especlalmente no que se refere a sua
valiosa contribuic,;ao dada a literatura pianistica nacional. 0 nosso compatriota faz parte da
• Secc,;ao Portuguesa,. da .. Sociedade Illtemacional de Musica Contemporanea., em Londres.
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