
A L F A 
versão aprimorada da tradicional marca 

NOVO LANÇAMENTO 

* Com queimadores patenteados 
"Alfa", de rendimento com
provado e sumamente ver
sáteis. * Cada queimador é dotado de 
uma bandeja independente, o 
que torna muito mais fácil a 
limpeza. * Forno vertical, mais cômodo, 
dotado de iluminação interna 
(p/ 110 e 220 Volts;. Panorâ
mico e com amplo visar. 

* · Portas reclináveis, que permi
tem trabalhar à vontade. 

* Estufa-grelha, uma inovação 
que, aproveitando o calor do 
torno, permite grelhar, sabo
rosamente, c<eJ,rnes, peixes, 
aves, etc. 

* Para gás de rua e engarra
fado. 

* Nas côres: azul, cinza, verde, 
canário, cobalto e coral. 

Os fogões ALFA têm assistência técnica permanente 

MET.ALORG·ICA ALFA 
COMERCIAL- INDUSTRIAL- IMPORTADORA 

São Paulo: 
Rua 21 de Abril, 150 
Fones: 93-9584 e 93-8805 

Rio de Janeiro: 
Rua Teixeira Ribeiro, 619 
Fones : 30-0571 e 30-9244 
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NO ACONCHEGO DO SEU LAR 

t1r 
GELA MAIS ·! 

A MARCA QUE GARANTE O PRODUTO 

I\ 

FLOR E J 
o presente sempre 

recebido com agrado 
Para todas as ocasiões, presenteie seus amigos com FLiôRES 

R1INALDI FLÔRES 

PRAÇA DA REPúBLICA, 176 - FONE: 3 2 - 2 3 16 

SOCIEDADE «PRó MúSICA BRASILEIRA>> 

R E. C I T A L D E C A N Ç Õ E S 

de 

FRUCTUOSO VIANNA 

por 

com ·o compositor ao piano 

CONFIANÇA E A BASE PARA A COMPRA DE UMA JOIA 
p· a r a a q u e I e s q u e q u e r e m o m e I h o r 

joalheiros 

praça da república, 242- são paulo 

av . rio branco, 173- rio de janeiro 



CONFÕRTO DE CARRO 

NOVDPIC r 
CH 
o mais moderno e possante já construído no Brasil! 

Produto da 

GEURil MOJORS 
DO BRASIL S.!. 
Compre o seu pick-up 

CHEVROLET 
no Concessionário au
torizado de sua cidade 
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DIVERSOS 
MOOHOS E 

PREÇOS 

TIJlJ IJ PA/1/HHEIJ BEBÊ 
EitKIIVI/t.f eum.,ukl11.r 

S. PAULO: R. 24 de Maio, 224 . Fone: 36-7724 . Loja 

OESMONT Á V lEI$ 
SANTOS: Rua Riachuelo. 49 • Centro . Te I.: 2-2146/7 

FRUCTUOSO VIANA 

Ocupa a cadeira n. o 3 da Academia 
E'rasileira de 11\Cúsica, por êle fundada, e 
que tem por título «Luiz Alves Pinto». 
Nasceu em Itajubá, Minas Gerais, onde 
começou seus estudos de piano aos dez 
anos de idade. Aos quinze anos transfe
riu-se para o Rio onde cursou a Escola 
Livre de Música na classe de Henrique 
Oswald e o Instituto Naci-onal de Músi
ca onde teve por professôres Alzira 
Mauro. novamente Henrique Oswald e 
Arnaud Gouveia (Harmonia). Ao termi
nar Q curso foi-lhe conferida Medalha de 
Prata. Inichm em 1920 suas atividades 
como compositor e em 1921 a magistério 
de piano. Foi agraciado em 1920 pelo 
Govêrno da Bélgica com as «Palmas Aca
dêmicas». Participou ativamente, em 1922, 
da famosa Sema11a de Ai,rte Moderna, 
durante a qual apresentou, em compa
nhia de outros artistas, várias obras de 

Villa-Lobos, de quem era amigo. Em 
1925 seguiu para a Europa onde residiu 
durante três anos e estudou em Berlim 
com Rudolf Hanschild, em Bruxelas c•om 
Arthur de Greef, ex-aluno de Franz 
Liszt e em Paris com E-lanche Selva. 
Em l942' foi nomeado professor de canto 
coral e orfeônico na Ascola Técnica Na
ci-onal. Ao regressar da Europa deu re
citais em todos os principais centros mu
sicais do país. 

E' extenso o seu acêrvo de composições 
para piano e para canto, sendo especial
mente famoso pelas suas lindas canções, 
que fazem a delícia dos apreciadores do 
canto. 

Foi regente do Coral Paulistano do De
partamento de Cultura da Prefeitura Mu
nicipal desta Capital e professor do Oon
servatório Dramático e Musical de São 
Paulo. 

I li i I ~~-m U. ~-H EJI .. 
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Servindo a Soci.edade P~ulista desde r891 Rua Barão de Itapetininga, 140 



2~idades e para seu lar 

CAÇAROLA E FRIGIDEIRA 

"S.oebedo-M.atie 
Produtos da ALUMÍNIO DO BRASIL S. A. 

capacidade: 6,5 lts. e 3 lts. 

Veja-as na loja de sua preferência. 

Você vai gostar. Para seu buf!et elegante, 
para seu apartamento na praia, para cozi
nhar na própria mesa, nada melhor do que 
uma Rochedo-Matic. Em 110 ou 220 volts. 
A beleza você vê, a qualidade você conhe· 

_c e, é Rochedo · é para tôda a vida. 

A venda em: 
COMERCIAL FRANCISCO IYDA S.A. Rua Galvão Bueno, 37 

NELSON & NELSON - Avenida São João, 547 

LÊDA COELHO DE FREITAS 

( 

·~ 

Féz seus estudos musicais c vocais no 
Rio de Janeiro com as professô1·as Hel·.:Ji 
Ba Mastrangeoli e ll\Caria Figueiró Bezer
ra, esta catedrática ela Escola Nacional 
da Música e por sua vez discípula da sau
dosa V era J anacopulos. Terminados os 
seus cursos privadJs e o oficial, na Es
cola Nacional de Música, participou elo 
concurso de solistas da Orquestra Sinfô
nica Brasileira e do Concurso Lírico «Reis 
e Silva», conquistando a primeira clas
sificaç2.·J em ambos. Em seguida, uma 
bôlsa de estudos do Ministério da Educa
ção permitiu-lhe estagiar na Europa, 
para onde seguiu em novembro de 1957. 
Alí, aperfeiçoou-se com Pierre Barnarr: 
(Paris ) em música ele câmara francêsa, 
com Erik Werba ( «Mozarteum» de Salz
burg) em intupretação cb «Lied», e com 
Gina Cigna (Itália) em cena lírica. Em 
1958, na - ::?.orbonne, ilustro'<.~ conferência 
de Michel Simon sôbre «Uma dança dra
mática brasileira (Bumba meu boi) » . 
Em maio de 1959, classificou-se em 
primeiro lugar no «Concurso InternacioJ.
nal da Melodia Francêsa», realizado em 
Paris, prêmio êsse pela primeira vez con .. 
ferido a um artista brasileiro . Logo a 
seguir, na Itália, conquistou também. a 
primeira classificaçã·o no concurso da 
Academia Chigiana, de Siena. Em setem
bro de )959, em Milão, estreou na cêna lí
rica, c·Jmo protagonista da ópera «LP. 

Guerra», de Renzo Rosselini, alcançando 
extraordinário sucesso. RetornJu então a 
Paris, onde, na Escola Normal de Música, 
tcwe brilhante atuação no concêrto de 

homenagem à memória de Villa- Lobos. 
realizado em janeiro de 1960 pelo «Trip 
tyque», sob os auspícios da Embaixad'l 
do Brasil. , 

Durante sua estada na Europa, Lêda 
Coelho de Freitas deu recitais na França, 
Itália e Espanha, em todos conseguindo 
os melhores aplausos da crítica e públic-J. 
No Brasil, também, antes e depois de sua 
viagem ao Velho Mundo, tem- se exibido 
com absoluto agrado das platéias. 



, , 
NEGOCIOS HA MUITOS ... ,Totalment• 

A Cipon tem um conceito e um nome a zelar. 
Por isso, mes mo depois de efetuada a ve ndo, a 
Cipan tem todo interêsse e m serví~ lo be m. Pa ra 
isso, dispõe de Ofic inas e Pessoal tre inado na 
própria fáb rica. Revisões periódicas e imediata 

assistência técnico, ind ispensáve is para manter 
se u ve ícul o se mpre em perfe itos condições, são 
serv iços que a Ci pa n lh e assegura integralmente. ( 
Compre seu Ae ro Wi ll ys, Gord ini ou Dauphine 
com tôdas as gara ntias: compre.o na Cipan. 

C IA. @0 /P)f,!j/N!J ~ 0-·-··-··-0 
21 ANOS DE EXPERIÊNCIA E TRADIÇÃO NO RAMO DE AUTOMóVEIS 

Av. Rio Branco, 332 • Teto. 36·4924 e 34·6669 
Rua Olfmpla de Almeida Prado, 59!93 - Tel. 52·1175 

Rua Conselholro Néblas, 1654 - Tol. 52·6370 
Alamêda Olga, 264 • Tol. 52-9804 - São Paulo 

SOCIEDADE PRô MúSICA BRASILEIRA» 

RECITAL DE CANÇÕES 

de 

FRUCTUOSO VIANNA 
por 

LÊUA COELHO DE FREITAS 
com o compositor ao piano 

PROGRAMA 

l .a Parte 

MADRIGAL (Traduzido por Guilherme de Almeida) 
SEIS CANÇõES TROVADORESCAS (Guilherme de Almeida) 

A Relíquia Apócrifa 
Cantar galego 
Partir e ficar 
Bailia 
Cantiga dos olhos que choram 
Vilancete 

2.a Parte 

SONAMBULA - modinha - (August·o de Lima) 
DESENCANTO ~ canção - (Manuel Bandeira) 

SABIA' - canção - (Cássio Motta) 
s:mM-FIM - modin:tra - (Texto popular) 

TOADA N. o 3 - (Carlos Drumond de Andrade 
PEREGRINOS DO JOAZEIRO - cançã-o popular 

UN AMí - (Regina Chagas Pereira) ! 
WHEN WE TWO PARTED- (Lord Byron) 

- «Não tenho dúvida que a canção é a fonte de toda a música e que a 
música instrumental é um seu desenvo·lvimento. Acredito qt:·~ a canção não é outra 
coisa senão a fala carregada de emoção» . 

VAUGHAN WILLIAMS 

llillliilillilllllliilliiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllliilliiilliiiiilllllliild 



- Super DC-8 re-c 
J·Rol/s.Royce 

boa viagem para 1964 

SOCIEDADE «PRO' MúSICA BRASILEIRA» 

DIRETORIA ATUAL 

Presidente - Osvaldo Costa de Lacerda 

Vice-Presidente - Adelaide Pereira da Silva Ruzicska 

1. o Secretário - Nilson Lombardi 

2. o Secretário - Helil Ferreira Palermo 

1. o Tesoureiro - Edison de Castr·:> Pinto Junior 
~ ~~-:~ ... . --~--j~~~-(-P"~~ ~-:;.=-_ ~- .... ~- - ------

CONSELHO FISCAL 

Armando Belardi - Ascendino Theodoro Nogueira - Severino Jacinto de 

Oliveira - José Benedito de Camarg·:> ·--:- George Olivier Toni 

SóCIOS HONORÁRIOS 
-; ;-"" -· -:-:;~~'!"- -:;;.r..!.:"'''1-k-'~ 

Alexandre Schaffmann - Johannes Oelsnêr- Calixto Corazza - Gino Alfonsi - · 

M. Camargo Guarnieri - Francisca Martins da Cunha 

'~-= ~ ~-... 14:: .. lQ:CQI ... ~ l-~~- - - - --- -
Maurício 'Anspach ·· - Anis Saad - Rafaela Roci Medici 

Mário dos Ramos Monteir·:> 

artigos finos 
para cavalheiros 

facilitando o seu pagamento 

CASA 

KOSMOS 
7 OE ABRIL, 4ÓO 

DIREITA, 150 

faz o 
' bom 

prato! 

MOLHO TÃBTABO 
HELLMANN'S 

' ® 
A venda nas boas mer-

cearias e supermercados 



BAIXELAS 

REFERÊNCIAS AO PROGRAMA 

Inicia-se este programa com M,adrigal, 
cujü texto, tirado de Palestrina, foi tradu
zido por Guilherme de Almeida a pedido 
de Fructuoso Vianna. Trata-se de uma 
peça que procura traduzir o espírito da 
música renascentista, cheio de leveza, gra
cioso e que prepara o ouvinte para o se
gundo número: «6 Canções T'r<Jvadores
cas» . Exceção feita da «Cantiga dos olltos 
que choram», as outras cinco foram cnm .. 
postas sôbre trechos do «Cantar de can
tares», páginas de um inacabado poema da 
língua P'Ortuguêsa» que se encontra em 
«Dispersão» e no tomo VII de «Toda a poe
sia» de Guilherme de Almeida» ,__ «Relí~ 
quia apócrifa» indica o objetivo d·o· poeta: 
reviver em pleno Século XX a língua, os 
costumes,. o estilo, as formas, enfim, a líri
ca medieval peninsula.r. 

«0 Cantar Galego» é um desdobramento 
da popular Muinêira galega e traz-nos à 

Jembrança que a língua de :ntão era o , ga-

No Restaurante do . 

HOTEL EXCELSIOR 

CR$ 1.800,00 
ALMOÇO OU JANTAR 

com 

Smorgasboard de 

50 pratos 

lego-português . «Partir e ficar» é uma 
trova baseada na famosa Cuidar e Sospi
rar altercação de amor C'Om que se abre 
o «Cancioneiro Geral» de Garcia de Rezen
de. «Bailia ou Invenção afeitada de Gil 
Vicente» é uma bailada que tem por tema 
a natureza. A quínta canção «Cantiga dos 
olhos que ·choram» é de Acaso e Dispersão 
e se encontra no Tomo V de Toda a poe
sia. Vi lancete encerra a Série das can
ções Trovado·rescas em que cada poema 

é envolvido or atmosfera musical suges
tiva, que nos faz imaginar um velho es

tilo ebérico tangido no alaúde pelos j·o·
grais, trazendo-nos uma forma cast~lha· 

na que alcançou grande voga em Portu-· 
gal e relembrando as «coitas» de amor 

ct-os grandes trovadores. Sôbre a segunda 
parte deste programa escreve Andrade 
Muricy: «seis canções emergiram fundo, 
do cerne mesmo de nossa alma racia1, 
sem literalidade, de pausada ou agi sen-

em Geral Móveis 
Presentes Exclusivos 
Projetos 

RUA AURORA, 886 
Atrás do Cine República 

RUA AUGUSTA, 1.524 
Galeria 

Telefone : 35-8681 São Paulo 

CONHEÇA O NÓVO 

ESTÓJO DUETTE -

O MAIS RECENTE 

LANÇAMENTO DE 

COTY PARA A 

ELEGÂNCIA DA 

rv'lULHER MODERNA ! 

\ 

' 

STOJO DUETTE 
Finamente trabalhado, o Estójo Duette reu

ne dois maravilhosos produtos indispensa 

veis à sua beleza, numa combinação ideal! 

. CREME PÓ COMPACTO DE COTY 

/ o unico não afetado pelos óleos natura is da 

pele e que lhe permite retocar o "maquil

lage" a qualquer hora, em qualquer ocasião 
e . 

BATON INSTANT COLOR 

- oferecendo modernas e atuais tonalidades! 

'COTY 
PERFUME • BELEZA • MAQUILLAGE 10.480 



Ribeiro - publicidade e editora lt~a. 
:REDAÇAO - ADMINIST:RAÇAO 

PUBLI()IDADE 

av. ipiranga, 795 - 1;q andar • conj. 105 
Fone: 37..4841 ®ii.O paulo 

* 
Diretores 

M. H. RIBEIRO 
JOÃO . B. RIBEIRO 

* 
Coordenação Artística 

A. MENDES 
P. BRUCK 

* 
Coordenação Gráfica 

ANTONIO I. SANTOS 

* 
Relações Públicas 

VICTOR SCALABRINI 

* 
Colaboradol'es 

SÉRGIO CARDOSO 
HEINZ FRISCHELER 

JUDITH CABETTE 
LUIZ ELLMERICH 

PAULO O. CERQUEIRA 
PAULO CAMARGO 

* 
Contittos 

HEINZ WIDETZKY 
IRENE HIPPIUS 

CRISTINA VISSER 
T. R. ALVARENGA 

P. MENDES 

* 
Composta e impress-a na 

GRÃFICA CINELÃNDIA LTDA. 

Telefones: 34-2604 e 34-7991 

Rua Vitória, 93 

sibilidade, largamente sonorosa, quase 
todas bem brasileiras, bem longe do foi c 
cbrismo parasitário que a tantos dá a 
ilusão de serem capazes de realmente 
criar». 

O programa finaliza com duas canções 
muito caras para o compositor. A pri
meira, «Un Amí», em que pP::>cura e pen
sa que conseguiu atingir o espírito da 
canção francêsa, não pràpriamente a 
canção de câmara, mas uma quase can
çoneta. A segunda «When we two parted» 
foi composta em homenagem à Sociedade 
de Cultura Ingleza e pretende expressar 
um velh::>• estilo inglês da música de salão 
do século passado. 

Redação M.asical 

Teatro Municipal 

PRóXIMOS ESPtETÃCULOS 

NEStE TEATRO 

Junho, 17, 18, 19, 20 e 21 

* CONJUNTO GIORGIANO 

Julho, 23 a 27 

* CIA. ITALIANA CtE COMÉDIAS 

Agôsto, 17 a 20 Setembro 

* TEMPORADA INTENNACIONAL 
DE MúSICA E CONCERTOS 

10 

O pequeno presente que lhe 

ofertamos neste dia é o símbolo 

da nossa gratidão por tudo quanto 

V. nos fez. 

PRESENTES 

A V., mamâ.e, nes

ta data que lhe 

consagraram, todo 

o nosso carinho, 

todo o nosso afeto. 

Ú T (I S 


