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CINEMA EN COULEURS SUR GRAND ECRAN 

Vaus verrez les meilleurs films sw· écran panoramique avec 
dialogues français ou anglais à volre gré. 

I I 

MUSIQUE STEREOPHONiiOUE 

Par écouleurs individueis. Concerts s:vmphoniques. Jf u.sique de chambre. 
Jazz. Nlusique Légere. Orcheslres e:r;oliques. Chansons. 

... 

'10 PROCRAMMES À VCTRE CHOIX 

Présenlal ion por fe sy.flt•m e " lfljl i!}hl 1l1otions Pictures I nc." Progmmm e tie têli>vision m Coult'urs, sur 
arlaitJeli liynes, pnr le Jlroci>d~ }ro m;ais, SECA fl1 m•Jyennanl um~ pdile. la:r.e. s u.p11lim enla ire. 

' a votre servzce 

I 
LE PLVS GRAND RÉSEAU DU MONDE 

TEMPORADA-1966 

I DISTRIBUI ,ÇÃO GRÁTIS 



TEMPORADA 1966 
-------·~-·------

S&:o Paulo, 23 de Julho de 1966 - às 15,30 horas 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Eduoação e Cultura 

Departamento de Cultura 

ORQUESTRA FILARMüNICA DE SÃO PAULO 

S ob o patrocínio da 
Willys Overland do Brasil S. A. 

e da 
Rhoclia Indústrias Quimicas c Texteis S. A. 

TEMPORADA DE 1966 - 12.a VESPERAL 

CONCÊRTO SINFôNICO 

Programa 

1.a PARTE 

MANUEL DE FALLA (1876-1946) , .. . ... ... Suíte do bailado El amor brujo (1915) 

- Noi.tcs ncs Jardins, de Es•pa.nha, impres
sões s:nfônica3 para p'a:1o e orquestra 
(1909-1915) . 
- No Generalif·e 
- Dança longinqua 
- Nos jard ins da Serra de Córdoba 

Solista: G U I O MA R N O V A E 5 

INTERVALO 

2.a PARTE 

AARON COPLAND (1900) ..... Duas Danças do baila(:o Rodeo, (1942) 
- Corrale N:Jcturne 
_ Buckaroo Holiday 

ORQUESTRA FILARM1ôNICA DE S:ÃO PAULO 

Maestr.o: S I M O N B L E C H 

Piano Brasn para ~ futura virtuose t 

Aotecspe o prêmio 
a futura artista 
Dê à sua filhinha 
o piano que ela 
me.rece: Piano Brasil. 

PiANOS BRASIL S. A. 
Rua Stella, 63 · S. Paulo 

TELEFONE: 70-2643 



Para nós um passageiro não representa simplesmente um assento ocupado 
Ê muito mais que isso 
É a verdadeira razão da nossa existência 
E é sObre êle que estâ baseada toda nossa atividade 
Nosso obje!ivo é proporcionar â V. Sa. no_s_sa tradic.ional gentileza -e -cortesia em 
qualquer momento e em qualquer lugar . oi= 

,, Em nossas agênc ias V . Sa. poderá obter qualquer informa-. 
ção que necessite da cidade onde queira desembarcar. 

For us a passenger does not represent merely an occupied. seat 
he means a lot more than that 
he is the very reason of our existence 
and on him is based the whole of our business 
ou r aim is to offer you ou r traditional courtesy anytime and anywhere • 

:;. availab!e at our agencies where you can get any informa-
ti on you need abou~ the town you landed. 

--VARIG--~--~ 

~~F E RÊNCIAS A O PROG RAMA 

Manuel de Falla (Manuel María dê· 
Falla y Matheu ), nascido em Cádiz, f>. 
23 de novembro de 1876, falecido em 
Alta Gracia, Argentina. 14 de novem
bro de 1946, aos 70 anos, de idade, 
simboliza a máxima essência estética, 
coreográfica, clás,o.ica, espiritual da Es
panha na música . E' um ápice· des·
comunal, gigantesco, figura so.litária , 
enigmática da Hispanidad. 

o bailado El amor brujo ("0 amor 
fEiticeiro" data de 1915 . A motivação 
é andaluza, especificamente cigana. 
des,enrolando-se em Granada. Carmelo 
nam.ora Candeias, jovem e bela ciga 
na . Porém, entre· ambos surge sempre 
o espectro perturbador de antigo aman
te de Candeias, cigano já falecido. de 
caráter brutal, de.~almado, licencioso. 
Há que lançar mão dum ardil. carme
lo convence Lúcia, amiga de Candeias 
a fim de que césse a pe-rseguição . As: 
a colaborar com êles, a fim de que cess .. : 
a pers-eguição. Assim acontece, os namo
rados libertam-s-e para .s:empre· da im
portuna, espectral presença. 

O bailado acentua o colorido carac
terístico andaluz, --muito embora sem 
qualquer literalidade: folclórica. Nem 
me~.mo castanholas es.tão indicadas na 
partitura . Pr-evalece o espírito, e nã01 a 
letra. A «Dança Ritual do Fôgo para 
o Exorcismo dos. Ef:píritos Mal.ignos" -
título completo do mais célebre frag 
menta da suite, "pretende evocar. por 
meto de sua.s. notas, rítmos , acentos 
sonó-ridades da orquestra. os golpes com 
que os. ciganos acompanham suas. dan
ças, batendo pandeiros, até sôbre cal .. 
deirões em que trabalham; e procura 
imitar, também, as palmas, grito-s', r:x
clamações com as quais1 impelem r ;. 
bailarinos, como as figuras do ob::>é 
clarinete, piano. em o n . o 25 da p:Ht~ -

dfU eA1~1 ~ FRALDAS ... 

tura de· orquestra". (Jaime P ahissa ) . 
El amor brujo compreend-e doze par~ 

tes ininterruptas . , 
I - Introducción y Cena, Alie•gro fu 

r ioso ma non tro.ppo vivo, 3 j4, incisiva , 
rítmica, tra,:e de fanfarra , expansões e 
contraçõe-,, , repetidas. do piano, flauta , 
oboé, trompete . 

II - Los Gitanos, (En la cueva ), «En
tarde-ce-r", Tranquillo e mis.teriO'SO, 3 j 4. 
Tremulando das cordas no registro gra. 
ve. trompete e oboé espargem fragmen
tos· melódicos. 

IIT - Canción aez amor doliào- -
("Chanson du chagrin d'amour"l , Al
Zegro, 3 j4, 6/8. candeias exprime seu 
ardente ciúme: 

Ay! 
Yo no sé qué si:ernto, 
ni sé qué me passa 
quando éste mardito gitano me farta 
Cwndela ardes 
Más arde el i:nfierno que to.i'ta mi san

[gre abrasa de celas! 

IV - El Aparecido, Vivo ma non trop:.. 
po, 2/4. Tromp~te em surdina faz so
lo, contra gliiss-andi do piano e cordas. 
o temível fantasma retorna . .. 

V - Dança dez Te:rror, Al·legru ritmi· 
co. 2y4 . Trompete e oboé dividem a 
melodia ent.re si, contra porEistentes e 
selvagens figurações rítmicas de· tôda 
a orquestra. Há um furioso climax. A 
dinâmica .,;e altera subitamente . 

VI- El círculo mágico. Andante· mol
to tranquillo . 3 j 4 . Misteriosa sequên
cia: piano. cordas ,trompete todo~ em 
surdil1a, ao modo dum cântico a rcaico. 
Flautas ecoam a fraS" e iniciaL cabendo 
às cordas. encerrar o capítulo . Lento e 
lont·ano um s.ino ao longe emtte as do
ze solenes badaladas da meia noite , 
enquanto Candeias prepara-se para 
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exorcizar o maligno espírito, co·m a 
. formidável 

Danza Ritual deZ Fuego•, AlZegro m a 
non trorprpo e rpesrante, 2/4. 

VIII - ("Cena"), Malta moâerato - 
Allegro - Temrpo rprimo, 3/4. Cole an
tes frases. da flauta e oboé reexpõem 
o tema preliminar . 

IX - Canción deZ fuego fátuo, vivo, 
3j8: 

Lo mis.mo que: er fuego• fátuo 
Lo m.ismito es er queré 
Le juyes y te rpersigue Le 
yamas y echa á corré i 
Malhaya los ojO'S negrOS• que 
le alca.nzaron á ver f 

X - Pantomima, Allegro, 3/4. Mes
mo tema da Introdução, seguido dum 
Andantino tramqui1lo1, 7/8, poético no. 
turno em sol maior, no qual o solo de 
violoncelo entôa expressãvo canto, sô
bre .sussurrante acompanham·entó- de 
flautas cordas, piano . Primeiros-violi
nos. e violas apoderam-se da lírica me· 
lodia. Enquanto arcos. proferem suave 
série de acordes, o oboé paira no es
paço, mol·to tranquíUo, rpoco rubato. 
· XI - Danza del Juei{Jo de Amor, Al
legretto mossa, 3/8. Na ver.oão vocal. 
não executada no concêrto de hoje, o 
meio-soprano (ou contralto), sôbre sin
copada rítmica, vai cantando êstes be
líssimos ve·rsos: 

Tú er.ersr a.quel mal gitano 
que una gitana queríe»; 
El queré que ella t.e: daba 
tú no te la mercías! 
Qui'én l·o había de' deci 

E 

que con otr.a la v endías! 
Soy la v ms de tu desUno! 
i soy er fuego en que te ab'Tasas! 
Soy er viento en que susrpiras! 
i soy la mar en que n(]fUfraga&! 

XII - La·s cam.pana > deZ amanecer, 
Allegrett·o tranquillo, 4/4: 

Ya está despuntamdo· el dia! 
Cantad, ca.mrpanas, ca·ntad! 
que vuelve la gloria m~a! 

Conclui no esbraseamento triunfal 
do festivo repicar de sinos, o fulgu
rante acorde de lá maior, de tôda a 
orquestra . 

A instrumentação . .abrange· flautim 
duas flautas, oboé, dois clarinete·s, fa
gote, duas tr01mpa81, dois trompetes, 
tímpanos., piano, carrilhão. quinteto de 
cordas. 

* 
}Palla come·çou Noche:s en los jardines 
.de Espana em Paris (1909) concluindo 
em Barcelona, 1915. Dedicada ao pia
nista Ricardo Viiíes , coube a José C'u
biles a primeira audição, Madrid, 16 
de fevereiro de 1916, sob a r·egência do 
maestro Enrique Fernandez Arbós. 

Aulicado à e·•rp~cie, o têrmo «Suite" 
indica especiaÜ.,sima, mui explícita 
destinação funcional. Não é concêrto 
para piano- l!:ste torna-se apenas ~ 
instrumento a mais da orquestra mm
to embora cumprindo a função básica. 
Noches exibem o colorido andaluz, me
nos na cóuia literal, transpooição de 
cantorias. populares do que o espírito, 

ASSOCIADAS 

.A MÀI'O'R F·ÔR'Ç.A PUBLICITAR.IA 

E IN'FO·RMATIVA: D.A AMIÉRI·CA LATINA 

o clima poético-expressivo,, o aroma de 
folcmúsica da sua querida Andaluzia. 

As "Impress.ões Sinfônicas. para Pia
no e Orquestra" compn·endem três; par 
tes. En el GeneraZife, o palácio de ve
r ão dos reis. mouros. de Granada , Alle
gretto tranquillo e mist'"rioso, é dum 
impr essiOnismo feérico , sugerindo tan
ger de longínquas guitarras. ; E:onorida.
de suavífs.ima, esbatida e branda .~ ôbre 
.acordes., e um simples tema de curto 
fôlego como os. canto.s. m ouriscos mais 
primitivo>: e <:.ensua!$, de permeio à au,~
teridade esuiritual gótica, tudo como 
que· provindo dasr entranhas do h omem 
na sua vida comunitária: preces, can
ções infantis, pregões de rua, cantares 
de escola. 

Danza lejana, Allegretto giust o. Lân
guida a princípio, anima-se, cre,see por 
m omentos interligando-se, ;:ob um tre
mo-lo dos violinos no mai~:r alto r egistro 
a o f inal. En los• jardine3. de la SieTn~ 
de Córdo•ba. Instrumentada para flau 
flautim, duas flautas, d.ois oboés, cornin
glê.s, dois clarinetes. do.is fagotes, qua
tro trompas, doisr trompe-tes, três- trom
bones, baixo-tuba. três. tímp•anos . ceies
ta, triângulo. dois. pratos, harpa, pia. 
no e quinteto de ~ · cordas, a obra cons
titui como· um s;ueiío nostálgico. . . una 
extraiía le'janía d e presencia, palavra~ 
textuais do próprio Falla. Mais acura
da e profunda perquirição permite vi~
Jumbrar, gcima ·~ a.lém de sua fôrca 
sensual, a palpitação do sentímiento 
trágico de la vida, que Don Miguel d e 
Unamuno, em livro célebre e· homôni-· 
mo. demonstrou con:s.tituir o cerne, 
manifestacão latente essencial da mul
tiss.ecular ·alma. ibérica . (Vd. J . B . 
Trend Manuel de Falla and Spanish 

Music, New York, Allen & Unwin, 1959 ; 
L. Biancolli e William S. Mann . The 
AnaZytical Conce~·t Guide, London, 
Cassell, 1957, pgs•. 236-242 ; Jaime Pa
hissa. Via (]) y Obra de Manue.l d e. Falla , 
Buenos Aires, Ricordi Americana , 1947, 
pgs.. 91-104; Gilbert Chase, Tre M uSic 
o1 Spain, New York, Dover Publica tions 
2.a ed . 1959, pgs.. 186-190) . 

* 
Em todos os tempo3, lugares. raças. r e
ligiões., a música integra a E-·.ss§ncia 
espiritual do gênero humano. Celebra
-a também a América do Norte, por 
uma de suas: mais importan tes. e re
presentativas. persnnalidade,s: Aaron 
Copland, novaiorquino de Broo-klyn, 
nao:cido ao despontar o E.éculo, compo
sitor, regente, conferen cista,, embaixa
dor cultural. pianista, .trabalhando
enorme variedade de técnicas e estilos., 
desde a · mús-ica absolutg, das grandes 
estruturas sonora-s até a obra d u arte 
programática, de que é ótimo exemplo 
o. bailado Rode.o, es treado em. Nova 
York, 16 ele outubro de 1942 . Uma 
" cow -girl" vence todos os concorrentes 
masculinos. na doma de potrosr Mas St 
generalizada antipatia acaba quando 
ela encontra competidor de valentia e 
eficiência equivalentes. copland utili. 
za.se· hàbilmente de canções de vaquei
ros no decorrer de sua esplêndida nar
titura, da qual duas danças. execütar
-se-ão no concêrt.o de hoje: Corm.Ze 
Nocturne, BuckatoQI Holi\day. 

JOSE' DA VEIGA OLIVEIRA 
Reda·tor Musical da Orqnestrcr. 

Fila;rmônica de São Paulo 

SEMPRE O MEJ...,HOR CHOCOLATE 
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ORQUESTRA FILARMôNICA UE SÃO PAULO 
.Rua Alagôas, 903 - São Paulo - (SP) - Fone: 52-9747 

Regente Titular e Diretor Artístico. l\1aestro Simon BJech 

Direto1·ia ExeouUva 
·Presidente: Aldo Travaglia 
Vice-Pres. : Joaquim Fernandes 

Moreira , 
Vice-Pres.: Luciano Vasconcellos 

de Carvalho 
Secretário: Eduardo Salvatore 
Secretário: José Scatena 
Tes. · Joaquim Müller Carioba 
Tes. · Francisco Pedro Costa 

Cone.eilw de Administra ~ão 
Aldo Travaglia 
Adalberto de Queiroz 
Ant. Augusto Firmo da Silva 
Boris Saginur· 
Celso Caiuby Novaes 
uiogo Nunes Gaspar 
Edgard Vianna Gomes 
Eduardo Salvatore 
Esthel Klabin Landau 
Flávio Pinho de Almeida 
Francisco Pedro Garcia 
Honório Alvares Penteado 
João Gustavo Haennel 
Joaquim Müller Carioba 
Joaquim Peixoto Rocha 
Joaquim Fernandes Moreira 
José Scatena 
Luciano Vasconcellos de Carvalho 

.M. L aerte D ias 
Mário Toledo de Moraes 
Oscar K labin Segall 
Otto Heller 
Roberto Civita 
Roberto Abreu Sodré 
Stephan Marek Neuding 
V ictor Ger a ldo Simonsen 
Waldemar Mesquita 
Willy Anthony 
Zimon Leirner 

·Co'nselho Patrimonial 
Eduardo Simonsen 
Ema Gordon Klabin 

·Francisco Matarazzo Sobrinho 
Francis·co Scarpa 

.João Gonçalves· 
José Erm irio d e Moraes Filho 
Roberto Pinto d e Souza 

Conr,elho Fiscal 
Conr.tantino Montesano 
·Francisco Lotufo Filho 
José E. Mindlin 
Luiz D iederich sen Vi llares 
Emb. Pedro Mor·aes Barros 

Superintendente 
.Arthur E . Kauffmann 

Profec.·e..orec da Orquestra 
Fihtrmônica de São Paulo· 

Violino «Spala>> 
Gino Alfonsi 

Violino «Concertinon 
Elias Slon 

1.os Violinos 
Loris Pinheiro de Magalhães 
Caetano Domingos Finelli 
Clemente Capella 
Dinah Drebtchinsky 
Alexandra Ramirez de Vicente 
Dorisa A. T . de Castro Soares 
Jovan P. Jovanovic 
Henrique Brucoli 
Amleto Caracciolo 
Jean Rigó 

z.os Violinos 
Jorge Salim Filho 
German Wajnrot 
Lorian o Rabarohi 
Mário Tomassoni 
Guilherme Kruger Netto á 
Luiz Eduardo de C . Kauffmann 
Eugénio Sabbattini 
Nelson B. F. Bruscoli 
Roberto S. S. Jourdain 
Geraldo Liserre 
Waldemar Pellegrino 
Caio Ferr•eira Carneiro Junior 
Francisco Ettore Baratto 
C lara Akico Ishiki 

Violas 
Perez Dworecki 
Bela Mori 
Ed ith Peren y i 
Mich e l Wer·ebes 
Renata Braunwieser 
João Pereira Manso 
G:ovanni Paolo Momo 
Helio BatiRi 

Violoncelos 
Calixto Corazza 
Flabio Antonio Russo 
Frederico Capella 
Paulo Domingos T accetti 
Antonio Lauro Del Claro 
Lauro Del Claro 
Kurt Lomnitzer 
Ez io Dal Pino 

Contrabaixos 
A lexandre da Silva Moreir·a 
A lfredo Corazza 
Guido M . Antonio Bianchi 
N ikolaus Schevtschenko 
Sandor Molnar Junior 
Artur C inis io 

F laut as. · 
Rosar io Domênico G. de Carla 

TEATRO MUNICIPAL 
em revista 

Editor 

João Dias Carrasqueira 
Flautim 
Ricardo Assis Kanji 
Grace Lorraine Henderson 

Obo6 
Salvador Ilson Masano 

3.c Obó~ on Corne Inglês 
F'rancisco Pezzell~ 

Clarinetes 
Racmundo Pereira de Arauj o 
Raphael Galhardo Caro 

Clarone 
Anton io Bove 

Fagot~G 
José Antonio da Cunha 
Gustave A. R. Busch 

Cont1·a-Fagote 
Abramo Garini 

Trompas 
Enzo Pedini 
Ron aldo Bologna 
Silvio Olianí 
Juliano Garini 

Trompetes 
D ino Pedin i 
Haroldo Palad ino 
Settimo Paioletti 

TrombO:nes 
Antonio Ceccato 
Roberto José Gagliardi 
F rancisco Serra Rocasal ba s 

Tuba 
Gasparo Pagliuso 

Tímpanos 
Ernesto De Lucca 

Pet·cnssãc 
A. S. Mascarenhas 

Pianos e Teclados 
Olegs Kuzsnecov 

Harpa 
Leda Gu imarã-es Natal 

Redação 
José da Veiga Oliveim 

Arquivo 
Adail Mutti 

Montagem 
Pero Vaz Ferreira de Goes 

Ribeiro pub"licidade e editora 
Fundada em 4~7-1914 

FUndador: JULIO DOS SANTOS RIBEIRO 
REDAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - PUBLICIDADE 

Avenida lpiranga, 795 - 1.o Andar- Conjunto 105 - Fone: 37-4841 ~ São Paulo 

"Tenha um sono mais tranquilo e reparador~' 

com as FlftNELBS e COBERTORES das 

CISIS PERNIMBUCINIS 
ONDE TODOS COMPRAM 
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Tekne 3-
a mãquãna elétrrica 
de vanguarda, 

.. que aumenta 
a produtividade 
e elimina o cansaço. 

lekne3 
Brigad·eiro JOSÉ VICENTE FARIA LIMA 

DD. Prefeito do Município de São Paulo 

Prefeitura do M~;.ni,cípio de São Paulo 
Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de C.ultura 

Orquestra Filarmônica de São P>t~ulo 

CONC~RTO SINFÔNICO 

Solista : GUIOMAR NOVAES 

Regente: 

Maesl-ro· SIMON BLECH 

Exmo. Sr. Prof. VALÉRIO GIULI 
DD. Secretário de Educação e Cul
tura da PREFEITURA DO MUNI-

CíPIO DE SÃO PAULO 



bravíssimo 

Um refrigerador de funcionamento allegro 
molto apassionato. De durabilidade ostinata. 
De prêco moderato. De beleza vivace. 

V. o encontra com 244, 288 ou 351 litros de 
capacidade. Em todos, degêlo automático, 
pedal para abrir a porta, e os rolêtes 
deslizantes que 'dispensam o uso de carrinhos. 
Daí a satisfação ·que sentimos ao dizer 
bravo, bravíssimo;;, 

à 
g e I o.m a tI c Ouro 

PERFEITO PARA DURAR 

Após o espetáculo vá conhecer o 

FU Gt\ B t\ rt 
RUA PAIM, 82- !AO LADO DO TEAT~O MARIA DELLA COSTAl 

Ambiente extritamente selecionado com as atrações 

FERNANDA - PEDRINHO MATAR - MANOLO E GERALDO CUNHA 

Aberto de 2.a feira a Sábado - até às 4 horas da manhã 

Maestro. SIJIIION BLECH 

Nascido na Polônia, em 1924, argentino 
naturalizado o eminente maestro-titu
lar da OrqÜestra Filarmônica de São 
Paulo reailzou . estudos mu~icais no 
Conservatório Nacional de Buenos Ai
res, e com os maestros Petchnikov e 
:Spiller no violino, Grãtzer em compo
sição, Scherchen e Fuchs na direção 
rde orquestra. 

Sua carreira ãe diretor sinfônico -
precedida nor intensa urática à frente 
de cJnjun~os comerístiêos de vária ín
dole - principiou em 1950, a convite 
da Filarmônica do Chile·. Posterinr
mente obtém, por concurso, o cargo de 
diretor permanente da Orquestra de 
Bahia Blanca, na qual permanece até 
1959, data em que ingressa no conjun
to de diretore·s do Teatro Colón de 
Buenos Aires'. onde dirigiu numerosos 
concertos e espetáculo<; coreográficos . 
Em 1961, 62, 63 foi diretnr efet.ivo da 
Orquestra Sinfônica de Rosário, pro
fessor de diversas cáte-dras no Instituto 
Superior de Música da Univen:·idade del 
"Litoral. 

Paralelamente, como diretor convida-

FLôRES 

.Para todas as ocasiões, presenteie 

:seus amig-vs c / FlôRES o presente 

.sempre recebido com agrado 

Rinaldl Flôres 

~PRAÇA DA REPÚBLICA N.9 176 

FONE: 32-2316 

do. realizou numerosos concertos com 
orquestras da Argentina, .. ch:Ue. Peru . 
Solistas de categoria internacional, co
mo Badura-Skoda, Iturbi, Frager, By
ron Janis, Fou Ts'Ong, Weissenberg, 
Lili Kraus, Malcuzynski, Ricci, Senofs, 
iki, Martzy, Louise Parker, entre outros. 
participaram de seus concertos . 

Desdobrou-se de atividade Simon 
Blech, no decorrêr da temnorada de 
1964 . No ano seguinte, em Córdoba, 
dirigiu o primeiro ciclo de "Música 
Contemporânea" . 

Acertadamente foi a Orquestra Filar
mônica de São Paulo procurá-lo nas 
sulinas plagas. convidando-o para as 
altas. exaustivas re.,-ponsabilidades de 
regente-titular e diretor artístico da 
novel instituição . o acêrto da escôlha 
é mais aue indiscutível. Em um ano 
de trabalho intensivo e construtivo. o 
Mae~tro Simcm Blech formou um con
iunto sinfônico do qual São Paulo e o 
Brasil podem a justo título or~ulha. 
rem.s·e. De f a to. a Orquestra Filarm 5 
nica de São Paulo converteu-s~ na m e·
lhor orquestra do país e da própria 
América Latina. ao parecer d e abali
zados críticos, mu&icais. norteamericano;:; . 

PRESENTES EXCLUSIVOS 
MóVETS AVULSOS 

ARA.TOURS 
DECORAÇõES EM GERAi. 

RUA AURORA. 8R6 
(Atrás rclo Cine República) 

Fone: ::!5-8681 

• 
RUA AUGUSTA, 1524 - <Galeria ' 

Fone: 31-6143 



Antes. era a longa travess1a do Oceano Em segu1da. eram montados um a um 25 por d1a A mtensa procura dos ve1culos 
Chevrolet ex1g1u então uma dectsao fo1 constru tda a fabnca de S Caetano 

Novas maqu1nas Lt'1ha de montagem moderna Surgta uma 1ndus t r~a automobiiiS itCc:l em moldes al tdmente produl1vos 
Oal1 sa1ram m•lhares d~ cam.nhões utd1tanos e õn1bu5 Todos t'S anos surq•am movacoes 

Chevrolet tornava-se um oadrao de qualidade Nac1onahzar a fabncaçao lo• a pro~.•ma etapa A GM B const rwu a fabnca 
de motores de S JC'Se dos Campos Em tempo recorde !01 aw•g•dO o •nd1ce de 9') 57~ 

1964 marcou o espetacular .n•c•o de uma nova era Fo1 lançada a nova frota de concepçao •nte~tamen t e br.Js1le~ra 
Chevrolet teve a prtmaz1a de lançar o 1 ·· verdadeno utii i!Gno bras•le1ro de classe I 

·a sucesso de Chevrolet deve-se amda aos seus Concess10nanos aulonzados. lujlc1ona r10S tecn1cos e cen tenc1 s de 
lornecedores Cada qual a seu modo con tnbu1u dec1S1vamente para o tnunfo geral 

H à 1numeros outros fatos 1mportantes Mas êstes Já são su f1 C1entes pa,a 1lustrar nossa h1stona !:les documen t-1.rn ~ tornadd 
· de gfonas de Chevrolet através déstes anos de sua ex1sténc'a no Bras'' 

GUIOMAR NOVAES 

Guiümar Novaes constitui a glória má
xima do Bra.,il cGmo artista-intérprete. 
Seu legendário prEstígio nas Américas 
se prolonga por vánas décadas.: - li
nha cuja curva ascensional os' a nos, só 
conseguem acentuar. De Nova York, 
centro musical mais importante dos 
E. U . A., a celebridade de Guiomar No
vaes se irradia para todos os. quadran
tes do globo. Não há platéia do imen
so país que· s.e mantenha imune ao in
fluxo noético de sua arte . O renome 
justíssúno, ela o con;.truiu sozinha, ao 
lado de Octávio Pinto, seu marido, cujo 
apôio . e . grata memória traz s,empre 
viv:os em seu coração. 
· Discípula do in&igne Luigi Chiaffarel
li, menina-prodígio em São Paulo, lo
go Guiomar Novaes trasladou-se· a Pa
ris onde no Conservatório, cumpriu 
fulgurante:s provas de habilitação, as.. 
sombrando círculos musicais. e a ban
ca examinadora, da qual faziam parte, 
entre outros, Debussy, Fauré' Moskows
ky. A jovem pianista foi classificada 
em primeiro lugar, por unanimidade, 
entre· 388 concorrentes'. O próprio De-
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futuro 
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PIANOFRITZ 
DOBBERT 
PIJ\NOFATURA ~PAULISTA S.A. 

Rua c7 d e Abrij, 97 · 3. 0 -andar 
Tels.: 35'•5514 e 35-1251- São Paulo 

À VEND-A., NA$ B()A,S _CASAS DO RAMO 

bussy, em carta a André Caplet, pro
clamou-a "a mai.s: artística p ersonali
dade, entre tôdas que ouviu", e que 
«ela possui tôdas as qualidades duma 
grande artista ; olhos que são ttans
J30rtados -pela musiCa, e o poder do 
profunda concentração ,tão raro nas 
intérpretes". 

Aos dezesseis anos, Guiomar Novaes 
estreou sensacionalmente em Paris e 
Londres, iniciando carreira pontuada 
de sucessos fabuloSõs . Proclamaram
lhe os críticos o brilhantismo da téc
nica. -a maturidade illterpretativa. Su· 
ce-deram-se concertos com orquestra e 
recitais em Londres, Paris, Berlim 
Genebra, Lausanne, Milão, Turim. Dois 
angs após triunfou em Nova York 
The New York Tirmes escreveu : "Nem 
tôdas as gerações ouvem uma Guio
mar Novaes". 

Triunfos se- sucederam, como ondu
lações concêntricas que se propagam 
por · sua natural fôrça expansiva. Guio
mar Novaes .. é a grande embaixatriz 
de nossa mús,ica . E à nação-líder do 
mundo ocidental ela produziu idéia 
altamente honrosa .. do que somos . 




