
O III Festival de Violão, que teve como convidado 
esoecial o fabuloso Paulinho Nog-uei,-t, e que foi promo-
ção de Nilza Portinari e Sussuca com seu lindo, gracioso 
e excelente grupo de alunos, aconteceu de uma maneira 
encantadora na noite de quinta-feira. A Recrê esteve 
superlotada, na maioria :da jovem guarda, hão faltando 
parem os adultos que foram aplaudir um encanto de 
grupo musical e seu repertório atual de lindas musicas. 

o 
O programa do III Festival de Violão foi escolhido 

comum senso de boa musica à toda prova. Andança. A-
na Cristina. Marta Saré, Baekianinha, Luciana e Juliana, 
as mais aplaudidas. E como se apresentou o grupo jo-
vem de violonistas! Execução perfeita ao violão, vozes 
lindas, bossas muito modernas no vertir, homogeinida-
de incoparavel de apresentação, tudo fez do III Festi-
val de Violão, um espetáculo maravilhoso que a juven-
tude comandou nos bordões maviosos do mais bela ins-
trumento brasileiro. 

A 
Sussuca, que solou uma linda composição ao violão, 

fê-lo de uma maneira indescritivelmente perfeita. Esta-
va muito bonita vestindo verde, e também me pareceu 
muito orgulhosa de seu grupo que, na interpretação de 
um repertório feliz, arrancou aplausos enormes da pla-
téia. 

0 
Dentro do homogêneo conjunto que se apresentou 

no III Festival de Violão três figurinhas lindas — Fer-
nanda. Carla Musa e Paula Santana. Fernanda herdou 
de sua mãe, com toda certeza, aquele charme impres-
sionante e Carla, vestida de hippie, estava linda. Ca-
belos loiros e rosto telissimo, Paula Santana tinha ares 
de "capa de revista". . . 

0 
Paulinho Nogueira, que é um "serio homem tran-

qüilo" deu aquele show de interpretação que culminou 
com sua atitude simpatica em convidar o grupo para e-
xecutarem, todos juntos as Backianinhas -(que é a coi-
sa mais linda que Paulinho compôs). Outras musi-
cas escaparam de seu violão melodioso e perfeito na 
movimentação incrível de suas mãos batendo bordões 
e solando primas para que ouvidos pudessem ouvir os 
mais doces acordes. 

o 
Enfim, nada faltou neste magnífico Festival de 

Violão. Cumprimentos especialissimos às duas figu-
ras: Nilza e Sussuca — pela promoção da noite' de 5.a 
feira. Urna beleza de Festival — nenhuma falha. Que 
venham, para o futuro, outros Festivais iguais a este. 

.'o 
Dr. Fábio Musa está comemorando seu vig&simo 

quinto ano de formatura. Na tarde de ontem o casal 
partiu para a Capital onde as bodas de prata de sua 
vida como médico foram comemoradas em turma de 
colégas, com um jantar no famoso Terrazo. Itália. Dr. 
Fábio — Carlinda deverão regressar no sabado para as-
sistir a formatura de Fernanda. 

14 
Uma psiquiatra feliz, eis o que era Dra. Lenize na 

tarde de ontem. Elegante em conjunto esportivo mari-
nho e branco, cabelos mechados, partiu para o Gua-
rujá, em tempo de ferias com a família. 

Obra de arte em forma de cartão de Natal, pin-
. tarin p«r Odiln Mest.rirver, rpppbi {>»*«»»» formulando VO 
tos para um santo e feliz Natal. Esta nossa granue e 
maravilhosa artista fez, desta sua mensagem, uma au-
tentica obra de arte, merecedora de moldura deirada o 
posteridade. Obrigada à Odila — a divulgação das a -
tividades artísticas nada mais são que uma obrigação 
jornalística. 

Hoje, a partir das 18 horas, estaremos reunidos no 
Clube de Campo da Recrê numa promoção social de 
confraternização entre Diretoria e Conselho. Da tarde 
consta um coq às 18 horas precedendo uma visita às 
dependencias do Clube e logo após o jantar musicado 
no Restaurante do Clube de Campo. Como sempre, a 

finessé social característica dos acontecimentos da Re-
creativa. 

o 
Dr. Eufemio Venegas Coronado, que é engenhei-

»ro da Cia. Mogiana tem para amanhã, aquilo que cos-
tumamos chamar de "programão". Viaja com sua es-
posa e filhos para a cidade de Lima, capital do Peru, 
em tempo de ferias de verão. Casa Faro — Turismo e 
Cambio enviando ao dr. Venegas e família votos para 
uma tranqüila e feliz viag'em. 

0 
Na tarde de hoje, estaremos na Santa Casa da 

Cafecap para presenciar a Festa de Natal, que o Volun-
tariado Feminino de Ação Social vai promover aos in-
ternados daquela casa de saúde. Isaura Latuf e todo o 
grupo de senhoras "in" que tanto se empenharam para 
a beleza desta tarde verão seus sonhos realizados fa-
zendo o sonho de tantos doentes. 

0 
O Departamento de Educação de nossa Prefeitura 

Municipal já em tempo de Natal, com gentis cartões as-
sinados pela simpatia que é Rosa Maria de Brito Cozenza. 
Votos que retribuo à Rosa e ao Departamento, desej an-
do-lhes em 1970 ainda mais precioso que este ano que o 
calendário mata devagarinho. 


