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Seja qual for o seu problema, 
de espaço ou tamanho de sua familia, 
há um Gelomatic para resolve-lo. 
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ARIV\...,.,;,100 BElARDI 

_ Nasceu em São Paulo no ano de 1900. 
Iniciou seus estudos musi cais com seu pai, na 
idade de sete a nos. 

_ Estudou violino. passando em seguida 
para o violoncelo. sob a orientação do pro· 
fessor Guido Rocchi. . 

_ Neste instrumento patenteou raras apti
dões, tendo ingressado em 1909 na orquestra 
da Cia. de Operetas <<Ettore Vitale>>, no - ant igo 
Teatro San' Ana. 

- Em 1913. a conselho do professo_: Rocchi. 
seguiu para a Itália. fixando residencia. em 
Roma. Em fins de 1914 diplomo.u -·se no «Llceu 
Musicale Gioacch ina Rossini>>, de Pesara, com 
notas distin tas. 

_ Em Roma realizou diversos concerios, 
com sucesso, regressando em seguida ao 
Brasil. , 

_ Aqui chegando, reiniciou suas atividades 
artísticas realizando concertos em São Paulo. 
Rio de Jane iro e outras cidades e capitais do 
País, obtendo sempre elogios e aplausos do 
público. 

_ Armando Belardi participou elo QuartEito 
da «Sociedade de Cultura Artíst ica>>, do «Quar
teto z. Autori>>. sendo um dos fundadores da 
«Sociedade ele Música de Cãmara>> , de São 
Paulo. 

_ Em 1921. quando presidente da associa_ 
ção de classe «CerJtro Musical de São Paulo >>. 
em companhia de vários colegas, fundou a 
«Sociedade de Concertos Sinfô nicos de São 
Paulo», cujas atividades se projetaram em to
dos os meios artísticos do Brasil. Nn direção 
da referida sociedade, c:onsegu iu apresentar ao 
público paulista os mai·s renomados solistas e 
regentes do mundo. Foi por iniciativa e res
ponsabilidade da Sociedade de Concertos Sm
fõnicos de São Paulo que , em 1927 e 1929. vew 
a São P aulo o consagrado compositor italiano 
Ottorino Respighi. regendo vários concerttos em 
nossa Capital. além. de acompanhar nossa_ ·or
questra. por duas vêzes, à Capital da RepublL 
ca. onde obteve êxi to invulgar. 

- Em 1937 a convite da céleQre Gabriella 
Besanzon i Lag·e , foi um dos regen\~e s da Cia. 
Lírica da «S. A. Teatro BrasileirO>>, do Rio 
de Janeiro. Lá colaborou na preparação dos 
novos e velhos artistas para as temporadas 
líricas nacional e oficial, tendo sido um dos 
regentes das temporadas realizadas em 1937 
e J938 no Rio e em São Paulo , por essa so·
ciedade. 

·_ Terminadas suas atividades na· «S. A, 
Teatro BrasileirO >>, voltou para São Paulo, 
procurando então realizar um velho sonho: -
dotar São Paulo de uma Orquestra Sinfõnica 
ofi cial inclusive um Coral. em condição de 
aprese~i· ar todo o repertório sinfõnico-vocal. 

_ Em 1939. com a colaboração de amigos e 
colegas. Armando Belardi apresentou ao Pre. 
fei t'l Prestes Maia duas propostas: uma para 
a organização da orquestra oficial do Teatro 
Municipal e outra para a seleção de 60 vozes 
oue formariam o Coral Lírico daquela casa. As 
duas propo~tas foram aceitas e. em consequên · 
cia dessa iniciativa, desde vário·s anos encon. 
trarn·se . os corpos estáveis da Prefeitura Muni. 
cipnl de São Paulo em plena atividade . 

_ Armando Belardi dedica.se desde 1939 à 
regência da mús ica sinfônica. Apresentou inú
meros programas sinfônicos e cora1s , . tendo 
sempre ol•tíclo êxito invulgar. Em Janeiro ~e 
1940 apresentou, pela primeira. vez em Sao 
Paulo. a célebre «Missa de Requiem>>, de Ver
di. com um Coral de 120 figuras, solistas e a 
orquestra oficial. Em seguida executou tam
bém em primeiras audições , as seguintes obras: 
(Stabar Mater)> , de Rossini , para solistas, cô. 
r o e orquestra. o poema vocal-sinfônico «Co. 
lomba >> de Carlos Gomes e a imortal página 
de Beethoven <<9.a Sinfônía>>. Também foi apre
sentada no Teatro Municipal do Rio de Janei
ro, em 1941. par a a inauguração da Temporada 
Oficial a «Missa de Requiem>> de Verdi, com 
ns mesmos solistas e com a fusão dos corais 
de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

- Armando Belardi foi livre.doceflt·e do Con
servatório Dramático e Musical de São Paulo, 
de 1·915 a 1937; membro do Conselho de Orien· 
tação Artística de São Paulo (associaçã'? d.e 
classe) e posteriormente presidente do Sindi
cato dos Músicos Profissionais no Estado de 
São Paulo-, onde é sócio n.o 1· Foi funda.dor 
da Sociedade de Concertos Sinfônicos de São 
Paulo 1921) , atual Orquestra Sinfônica Muni
cipal. Foi diretor dos Corpos Estáveis do Tea
tro Municipal de 1939 a 1943 : é proprietário 
do Conservatório ,Musical «Carlos Gomes», da 
Ca.pital. 

- No início de 1959. a convite dos dirigen
tes da etiqueta «Chantecler>> , gravou seu pri
meiro «long.play>> sinfônico, apresentando vá
rias obras de autores selecionados, como Car
los Gomes; Granadas, Debussy, Brahms. 

- Em meados de 1959. pela mesma «Chan
tecler>>, num trabalho de grande envergadura, 
gravou, na íntegra, a ópera de Çarlos Goi_Ties 
«0 Guarani>> . Esta gravação pqde ser conside
rada como um prêmio ao Jubileu de Ouro de 
Armando Belardi que em l.o de Janeiro de 
1959 completou 50 anos de profissão exercida 
efetivamente. 

_ Armando Belardi ocupando com destaca
do brilho o cargo de 'regente e de diretor-ar
ti[!tico da Rádio Gazeta há ma.is de 14 anos 
continua a batalhar para elevar sempre mais 
o gôsto pela arte lírica, assim como pela . di
vulgação de boa música com programas orga. 
niza.ctos com elevado conhecimento artístico. 

- Atualmente é diretor-artístico do Teatro 
Municipal de São Paulo. 



Wl ll YS AGOR A ~ .. 

O NEG,ÓCIO, É COM JODORA! 

Decido·u por um dh111 mas 
loc o quutôo de comprei-lo em 
Jodcto · VJ itu!ose Prço1 S/ A 

/ad oro ou equr o o mel hor 
oniltindo IHnico. )adoro i uma 

lllldrçâodebon1urviçol 

* a o:que voce procura~ 
um carro gra nde e luxuoso? 
um carro ágil e esportivo? 
um carro para a família? 

escolho: Aero·willys 
Douphine 
Gordin ; 

Willys • o negócio é co m 
Jodoro. 

Jodoro . Vei( ulose Pe(osS/A. 
Ruo Barão de Jund iai, IIS 
fone : S-0909 

Conheºa as condições de pagamento de J o d o r a . 

Loja: 

MARI LI A FRAN 

Formou-se pela Escola Municipal de 
Ba ila do, onde entrou como aluna do Pro
f ess'Ol' Veltchek na época de sua funda 
ção em 1940. Em 1941 passou a solista 
e em 1942 a primeira-bailarina do nosso 
principal teatro . 

Em 1943, a convite do então Prefeito 
do Rio de Janeiro Dr. Henrique Dods
worttr, passou a ser primeira-bailarina d-o 
Teatro Municipal daquela cidade. Em fins 
de 1943 ingressou no corpo-de-baile do 
«ORIGINAL BALLET RUSSE», com 
quem viajou pelas três Américas e parte 
da Europa, onde logo ocupou ' o cargo de 
primeira solista e substituta de «Prima 
F alerina ». Durante sua excursão pelo Ex
t erior, f êz vários cursos de coreografia e 
aperfeiçoa m ento de «ballet» com os se
guintes m estres : Vilzak Schoolar, Eduard 
Caton, Bronislava Nijinska, Anton Dollin. 
V\l' illia m Dollar, Marian Ladré e Madame 
Lubov Tchernicheva. 

Traba lhou com grandes coreógrafos 
como: Vaslav Veltchek, B'alanchine, Ni
jinska, Lichine, Doldar Shabalevsky e 
Igm Schwetzoff. 

Regressando a São Paulo em fins de 
1947. prestou concurso para o cargo de 
professôra e coreógrafa da Escola Muni
cipal de Bailado cargo que ocupa até ho
]e, Formou vá rios bai~arinos profissio
nais que integram os «ballets» de São 
Paulo e do Ri·o de Janeiro. 

Montou e dançou em famosos progra
mas de Televisão, t a is como : «Teatro de 
Fantasia », de Vicente Sesso, sempre com 
a cooperação de suas mais distinguidas 
alunas, e «Um m·omento de Bailado». 

Em 1958 Marília Franco recebeu Diplo
ma e Medalha de Ouro do jornal «Shop
ring News» e «Novidades Paulistas» pelo 
bailado «Juno e Endmião»; em 1960 rece
beu o troféu «Anna Pavlova» pelo baila 
do«Contos dos Bosques de Viena», como 
bailarina clássica-acrobática; foi ainda 
premiada como a mell1or coreógrafa dês
se ano. Recebeu também a medalha de 
ouro «Hipólito José da Costa», que lhe 
foi oferecida pela Associaçã'O Interame
ricana de Imprensa por sua criação no 
bailado ~<Narcisus», sendo distinguida 
também como melhor coreógrafa. 

JODORA VEíCULOS E PEÇAS S/ A. CONFIANÇA E A BASE PARA A COMPRA DE UMA JõiA 
Rua Barão de Jundiaí, 115/284 1 0 m e 1 h 

0 
r para aque ·es que querem 

Oficina: 
Rua Gago Coutinho, 232/ 296 

joalheiros 

praça da republ ca, 242 s ã o p a uI o 

av. rio branco , 173 r io de ja n e ir o 



São Paulo, 19 de Maio d 

PREFEITURA DO MUNIC 
Secretaria de Ed1 

Departamento 

CONCÊRTO MATINAL 
PROGRAMA 

1.a Parte 

CONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista : 

MAESTRO S O U Z A L I M A 

Regente : 

ARMANDO BELARDI 

GEORGE GERSHWIN . . . . . . . . . . . . «Rhapsoçl.y in blue» - para piano e orquestra 
Solista: SOUZA LIMA 

(Esta obra foi executada em l.a audição no Rio de Janeiro, por Souza Lima, no 
ano de 1932 sob a regência do Mtro. Villa-Lobos e em 1933, como l. a a udição em 

São Pauro; sob a regência do Mtro . José Torre) 

2.a Parte 

ESPETÃCULO DE BAILADO 

ESCOLA MUNICIPAL DE BAILADO 

com a participação do Corpo-de-baile e os 1.os bailarinos : 
LIA MARQUES _; NORMA MASELLA - ARACY EVANS 
GIL SABOYA- JOSHEY LEÃO- WILSON DE ALMEIDA 

COREóGRAFA: 

MARíLIA FRANCO 

FRAGMENTOS DO «BALLET» 

«0 LAGO DOS CISNES» 

Mús ica: Tchaikowsky Coreografia: Marius Pepita e Marília Franco 

Fragmentos do 1-o, 2-o e 3.o atos, em arranjos coreográficos . - No «Pas de deux» 
do 2.o ato (Cisne Branco), «Pas de deux» do 3o ato (Cisne Negro) .e «Pas de qua

tre», é conservada a coreograria original. Nos demais trech>os entram arranjos 
coreográficos; com certas reminiscências do original 

1)- ABERTURA .. LIA MARQUES- NORMA MASELLA - JOSHEY LEÃO 

2) -VALSA (l.o abo) ..... ... ANGELA D 'ANDRE.A, - WILSON DE ALMEIDA 
Corpo-de-baile: V. Moreira- A. Almeida- M. L . Souza 

M. A . Cepinho · - V. Carneiro - S . Antunes 
- V. Moretti - V. Alcazar - E. Jucá -
E. Petisco - S. Motta - A. Souza - A. Ro
cha - S. Falcone - M. c. Pach co - T'. Ko
bayashi 

3) -. PAS DE QUATRO (2'.o ato) .... . ..... Toshie Kobayashi - Vera Moreira ·
Angela D'Andrea - Sandra Falcone 

............. "' ................. .... ............................. 
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eutantes além de capacidade emotiva e 
interpretativa, sómente acessíveis para 
uns poucos privilegiados artistas 

A lguns de seus concertos pa~a piano 
segundo ?er_tos musicólogos, são verdadei: 
ra~ conflssoes d'Os grandes conflitos in
~~nores d~ M?zart. O concllrto em ré me-

. r anuncia Já a atmosfera que caracte
nza Don Juan, especialmente pelas sín-

copas e «triolets» da primeira parte . O 
amo~oso romance, com uma parte média 
movlme_ntada e o final, não •obstante sua 
conc~usao en: menor, dão ao «Rondó» um 
sentido a?alxonado, novo para a época 
em que fo1 escrito 

Comentários de 
JUDITH CABETTE 

1963 -- às lO h oras 

!PIO DE SÃO PAULO 
cação e Cultura 
de Cultura 

t 
I 

4) -- PAS DE DEUX (2.o ato) .. ...... NORMA MASELLA-- JOSHEY LEÃO 

5) -- DANÇA HúNGARA (3-o abo) . . . . . . SíLVIA ANTUNES -- WILSON DE 
ALMEIDA 
A . D'Andrea -- V. Moreira 
A . Almeida -- S . Falcone 

6) -· DANÇA ESPANHOLA (3-o ato) . ......... SONIA MOTTA -- WILSON DE 
ALMEIDA 
V. Moretti -- v. Alcaza 
E. Jucá -- E . Petisco 

7) -- DANÇA NAPOLITANA (3.o a to) .. .... ... ... MARIA LúCIA SOUZA 
WILSON DE ALMEIDA 
A . Rocha -- C. Morales 
T. Kobayashi -- V. Carneiro 

8) -- MAZURKA (3.o ato) . ... ..... ... .... . . ... . . . . . ... TODO O COJUNTO 
1.as Figuras: LIA MARQUES -- NORMA MASSELA -

GIL SABOYA - JOSHEY LEÃO - WIL
SON DE ALMEIDA 

Solistas: ANGELA D'ANDREA -- SíLVIA ANTUNES 
-- M. LúCIA SOUZA -- SONIA MOTTA 

Corifés: -- Vérea Moreira -- Sandra Falcone -- Aracy 
Almeida -- Toshie Kobayashi 

Corpo-de-baile: M. C. Pacheco -- A . Rocha -- A . Souza --
. E. Petisco -- E . Jucá -- V. AJcazar -- v . 

Moretti -- v. Carneiro -- M. A. Cepinho -
C. Morales 

9) -- PAS DE DEUX (3-o ato) LIA MARQUES -- GIL SABOY A 
Variação .. ... .... . GIL SABOYA 
Variação . .... ... LIA MARQUES 
Coda . . . . . . . . LIA MARQUES --

GIL SABOYA 

«BATUQUE» 

Músia : Lorenzo F ernandez Coreografia: Marília Franco 

Ela 

Êle 

Moça s 

•• • • • • ••• ••• •••• o • ••• • ••••••• • • ••• • ••• o . 
MARILIA FRANCO 

JOSHEY LEÃO 
••• • o • • •••••••• • • • o • •• • o • •••• • • • • ••• • •• • • o •• 

, •• , • , •• •• ••• • , ••••• • ' •. • •• • '
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• • • · ··r·· ARACY EVANS e 

Sonia M otta -- M . Lúcia Souza -- Toshie Kobayashi 
Eliete Jucá -- Aparecida Rocha -- Aracy Almeida -- San
dra Falcone -- V era· Alcazar -- Eliane Petisco -- V era 
Moretti -- M. C. Pacheco -- Lourdes Fattori -- Vera Al
bernaz -- Ivone Massaine -- Elizabeth Becker -- Eliza
beth de Souza 

Ensaios ao piano : OLEG KUZNECOV 
Cenografia: F . GIACCHIERI 

Iluminação: JOSE' A. MANCO 
Guarda-roupa: MARIA AMÊLIA 



ARACY EVANS 

JOSHEY LEÃO 

IRMÃOS 

DEL VECCHIO LTDA. 
apresentam 

VIOLÃO MODÊLO «SEGOVIA» 
PARA CONCERTANTES 

* VIOlÃO MODÊLO SEGOVIA 
Super-Vox 

Fábrica e Loja: Rua Aurora, 190/ 198 
Tel.: 34-0346 - C. P. 611 - São Paulo 

GIL SABOIA 

MIGUEL BARBANO 

NORMA MASELLA 

LI A MARQUES WILSON DE ALMEIDA 

V. encontrará por preços menores 
na 

f'undada em 1902 

SAO PAULO: Rua 24 de Maio. 224 
Telefone: 36-7724 . Loja 

* 
SANTOS: Rua Riachuelo, 49 

Centro Te !.: 2-2146/7 c/ ramais 
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REFERÉNCIAS 
PROGRAMA 

«RHAPSODY IN BLUE» George 
Gersliwin nasceu em BrooklYn (Estados 
Unidos), em 1898, falecendo no ano de 
1!137. Foi um dos representantes mais des
tacados da música de «jazz», colaborando 
com a famosa orquestra dêsse gênero, di
rigida por Whitemrum. A célebre 
«RhapsodY in blue» foi escrita baseada 
nos t emas negros do «blue», tendo sido 
apresentada em · 1924 e posteriormente 
adaptada para orquestra sinfônica e para 
dois pian·os. É uma das obras mais exe
cutadas, constituindo número de relêvo 
na literatura pianística contemporânea, 
muito .difundida através de excelentes 

gravações. Foi divulgada no Brasil pelo notável 
pianista Souza Lima que a executou em 
1.a audição no Rio de JaneirJ, no ano de 
1932, sob a regência do Mtro. Villa-Lo- . 
bos e, no ano seguinte como prime~ra 
audição nesta Capital, sob a regência do 
saudoso Mtro. José Torre. 

---
Escrito em 

LAGO DOS CISNES 
1877, êste ballet» não obteve sucesso em 
sua primeira apresenatção, em virtude 
das inovações nêles introduzidas que ul
trapassavam o .plano técnico-coreográfico 
e artístico da época, bem como falhas de 
cenário e guarda-roupa, motivos que con
tribuiram para sua má acolhida por par
te do público. Sõmente depois da morte 
de Tchai.kowsky, em 1893, o célebre coreó
grafo Marius Petia o apresent-ou nova
mente, e desde então o «Lago dos Cisnes» 
constituiu número indispensável no re
pertório das grandes companhias de bai-

lado. As partes que o integram são as se-
guintes: Valsa, Chegada dos Cisnes, Solo 
do Príncipe, Entrada dos Cisnes, Valsa 
dos Cisnes. Solo de Odette, Dança dos 
Pequenos Cisnes. «Pas de deux» (Odette 
e o Príncipe), Valsa, Dança Espanhola, 
Dança dos Cisnes e Mazurca. 

BATUQUE - As pesquisas de Lorenzo 
F ernandez sôbre música brasileira, a par 
dos resultados precioS'OS sob o ponto-de
vista teórico. deram origem a deliciosas 
obras musicais, como a série de canções 
brasileiras, originais ou harmonizadas e 
com.o a suíte «0 Reizado do pastoreiro», 
da qual faz parte o «Batuque» (DanÇa &os 
Negros). Éste estrunge soturno. dos ins
trumentos de percussão para ir pouco a 
pouco ganhando a orquestra, num «cres
cendo» formidável e, em breve a dança é 
desenfreada em todos os instrumentos, fin
dando num audacioso «trêmulO»· 

Comentários çle 
JUDITH CABETTE 

"Tenha um sono mais tranquilo e reparador" 

com as FlftNElftS e COBERTORES das 

CBS S PERNBMBUC 
ONDE TODOS COMPRAM 




