
Para sua viagem a 
PARIS 

Há sempre um mundo de 
vantagens em se preferir a 
Air France : fabulosa r&de 
aérea, horários, sistema de 
crédito, conf8rto de seus 
játos, impecável serviço a . 
bordo, cortesia, etc. 

à votre 

AIR 

Para preparar sua pr6xima 
viagem a Paris, informe-se, 
sem nenhum compromisso 
com seu agente de Viagens 
ou com a agência da Air 
F rance. 

servzce 
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BOM GÔSTO 
e PALADAR EXIGENTE 
sempre fazem dueto 

Daí as pessoas de 

bom gôsto exigirem 

UM PRODUTO 

ANTARCTICA 

DD. Prefeito do Município de São Paulo 

Brigadeiro JOSÉ VICENTE FARIA LIMA 

A 

Prefeitura do, Mt:•nirCiípio de São Paulo 

por sua. 

Secretaria de Educação e· Cultura 

em colaboração com o 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
«CAETANO C•E .CAMPOS» 

apresenta 

CONCÊRTO SINFôNICO 

comemorativo ao 70.o aniversário de fundação do 

JARDIM DE INFÃNCIA 

anexo àquele estabelecimento de ensino 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

_ Solista: . 
AMARAL VIEIRA 

Regente: 

MAESTRO SOUZA LIMA 

Exmo. Sr. Prof. VALÉRIO GlQLI 
DD Secretário de Educação e Cul
tui·~ da PREFEITURA DO MUNI-

CíPIO DE SÃO PAULO 



Maestro S O U Z A L I M A 

O nome de Souza Lima dispensa comen· 
tários nos maiores centros musicais do 

mundo. 
Grande incentivador da música no Brasil, 

vem demonstrando sempre real interêsse 
pelo movimento artístico nacional, apre
sentando obras de nossos compositores em 

1966 

primeira audição não só no Brasil, mas no 
exterior e também escrevendo páginas de 
grande valor com temas e ritmos brasilei
ros. Assim é que apresentou em primeira 
audição, como pianista, os concertos para 
piano e orquestra de Camargo Guarnieri 
(n.o 1), Villa·Lobos (n.o 2), Mignone 
( 4 fantasias) e muitos outros. Em· COJJ.

certos sinfônicos, também em primeira 
audição de nossos compositores, regeu: 
«Festas das Igrejas», de Mignone, «Ab<!iri' 
tura Concertante» de Camargo Guarnieri1 

«Sumae Pater Patrium», de Villa·Lobo.s, 

etc. 

Como compositor sua ba!?agem musica~ 
é considerável, com obras para piano solo, 
canto, coral, violino, conjunto de Cjlmara, 
orquestra, coros, bailados, etc.. Vem de 
concluir recentemente uma ópera e um 
concerto para piano e orquestra. Com seu 
poema sinfônico «Ü Rei Mameluco», 
para grande orquestra, obteve o primeüo 
prêmio em Concurso organizado pelo De
partamento Municipal de Cultura de '3á<? 
Paulo. Com o «Poema das Américas» obte
ve a l.a menção honrosa no Concurso 
Sinfônico organizado nos Estados Unidos, 
concurso êss(l que reuniu 40(} composito· 
res das Américas. Escreveu, por solicita
ção da Comissão do IV Centenário1 o bai
lado «Fantasia Brasileira». 

Em missão artística percorreu tôda a 
Europa, norte da Africa, América do Sul 
e o Brasil de Norte a Sul. Só em S.Paulq 
tocou em 55 cidades do Interior, sendo as· 
sim, com Villa-Lobos, o desbravador ar
tístico do Interior de São Paulo. 

.I:!:~TADOS UNIDOS - EUROPA ( VIA N E W y 0 R K ) VOLTA 
NA IDA OU VOLTA 

AO MUNDO - COPA DO MUNDO - E DIVERSAS OUTRAS 

PEÇA O FOLHETO AO SEU AGENTE DE VIAGENS 

OU A PAN AMERICAN - RUA SÃO LUIZ, 29 - F. 36-0191 



bravíssimo 

Um refrigerador de funcionamento allegro 
molto apass1onato. 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 abr i1· -a p.orta, e os ro lêtes ' 
desl izantes que dispensam o uso de carrinhos. 
Daí a satisfação que sentimos ao dizer 
bravo, bravissimo ... 

à 
gelomat1c Ouro · 

PERFEITO PARA DURAR 

AMARAL VIEIRA 

José Carlos do Amaral Vieira Filho
nasceu em São Paulo, no ano de 1952. 

Iniciou seus estudos musicais ·com a 
Profa. Maria Frugis, matriculando-se em 
seguida no Conservatório Coração de ,J esús 
onde permaneceu até 1960, quando concluiu 
o Curso de Iniciação Musical, obtendo o . 
1.o lugar entre os a1unos. · 

A partir de 1961 passou a receber orien-

F'LôRES 

Para t·odas as oca·s·iÕes, presenteie 

seus amig•os c/ FLORES o presenl·e 

sempre recebido com ag·rado 

Rinaldi Flôres 

PR'AÇA DA REPÚBLICA N.9 176 

FONE: 32-2316 

taçã:o do Maestro e pianista Souza Lima, 
com quem ainda continua estudando e con
quistando notórios progressos na . difícil a;r
te pianística. 

Estuda harmonia com o consagrado 
Prof. Arthur Hartmann, no Colégio Musi
cal da Fundação Armando Alvares Pen- '· 
teado, t endo sido agraciado, em 1965, com 
menção honrosa em Composiçãm 

A primeira apresentação de Amaral 
Vieira no T eatro Municipal deu-se em de
zembro de 196~, ocasião em que foi mlis
ta no program a «Concertos Matin;:tiS>>, l'e,
vado a efeito, pela Secretaria de Educação 
e Cultura da Municipal;dade sob a regêp.
cia do Maestro Souza Lima. 

Em maio de 1965, em concêrto realizado 
na Fundação Armando A1vares Penteado 
anresentou-se como solista executando ~ 
Concêrto n.o 1 de Piatti e integ-rando, ,tam
bém, a Orquestr.a qa referida Fundação, 
quando füi apresentada a ópera «La serva 
padrona», de Pergolesi, sob a regência do 
Maestro Mário Ferraro. 

Em julho do mesmo ano voltou a exi
bir se no 'T'eatro Munirioal, executando cJm 
raro b.rillto a «Fantasia Húngara». de 
Franz Liszt, acompanhado pela Orquestra 
Sinfônica Municipal sob a r~gência de 
Som•:a Lima. 

Em novembro, ainda de 1965, apresentou
se como recitalista no auditório da Liga 
das Senhoras Católicas, ocasião em que 
interpretou peças de B'ach, Mozart, Cho
pin, Kabalevsky, Villa-Lobos e Ravel. 

Já apresentou-se inúmeras vezes em pú
blico, em teatros e na televisão, tendo rea. 
lizado, ainda sempre com muito êxito, vá
rios· outros recitais no Interior do E'stado. 

Amaral Vieira, que êste ano receeu ·J 
prêmio de «melhor artista jovem qe 1965» 
por iniciativa da Associação Paulü:<ta de 
Críticos Teatrais, já demostra, aos qua
torze anos de idade, que o aguarda um fu
turo brilhante na carreira atística. 

PRESENTES EXCLUSIVOS 
MóVEIS AVULSOS 

ABAJOURS 
DEc'é>RAÇõES EM GERAL 

RUA AURORA, 886 
(Atrás do Cine República) 

Fone: 35-8681 

• RUA AUGUSTA, 1524 • (Galeria) 
Fone: 31-6143 
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São Paulo, 18 de Maio de 1966 - às 21 horas 

Prefeitu ra do Município de São Paulo 
por sua 

Secretaria de Educação e Cultura 
Departamento de Cultura 

em colaboração com o 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO «CAETANO DE CAMPOS» 

apresenta 

CONCÊRTO SINFôNICO 
comemorativo ao 70.o alniversá'ri~ de fundação do 

JARDIM DE INFÂNCIA 
anexo àquele estabelecimento de ensino 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista: 
AMARAL VIEIRA 

Regente: 
Maestro S O U Z A L I M A 

PROGRAMA 

SESSÃO SOLENE: 
Abertura pelo Exmo. Sr. Prof. ValériQ Giul•i, DD. Secretário. de Educaçãü e Cultura 

Oração sôbre a solenidade a cargo da Profa. Carolina Ribeiro 

l.a Parte 

MOZART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «A Flauta Mágica» - Abertura 
MOZART ... .. ........ . ... .. . . ..... . ... .. Concêrto em Lá Maior- K.V. 488 -

para piano e orquestra 
Allegro 
Andante 
Presto 

Solista: A M A R A L V I E I R A 

2.a Parte 

VILLA-LOEOS ... • • • • • • • • • • • • • • • o ••••••••••• o ••• 
Abertura de «L'Homne Tel» da 
«Suíte Sugestive» 

CHABRIER ..................................... \· . .. . . . E 'spanha (Rapsódía) 
HA VEL . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concêrto em Sol Maior - para piano e orquestra 

Todo o Brasil 

dá prefer~ncia à 

- Allegremente · 
- Adagio assai 
- Presto 

Solista: A M :A R A L . V I E 1-R A 

Regente: 
Maestro S O U Z A L I M A 

PINIJ1!11 mERIDIOH~l 
liNDOS PRESENTE$ EM 

IALHERES • <AQUEIIOS BAIXElAS 



UM· ASSENTO OCUPADO 

Para nós um passageiro nao representa simplesmente um assento ocupado 
E multo mais que Isso 
É a verdadeira razão da nossa ex istência 
E é sõbre êle que estã baseada toda nossa atividade 
Nosso objetivo é proporcionar a V. Sa. nossa tradicional gentileza e cortesia em 
qualquer momento e em qualquer lugar.• 

• Em nossas agências V. Sa. poder~ obter qualquer informa
çáo que necessi le da cidade onde queira desembarcar. 

@VARIG---~ 

O Instituto de Educação Caetano de Campos - a Escola Normal da Praça 
nos dias de ontem - festeja agora 70 anüs de uma de suas dependências, o Jar · 
dim da Infãncia. 

A festa é de São Paulo, pois tudo que se prende ao «Caetano .de Campos» 
pertence a o patrimônio cultural e pedagógico do Estado. 

Milhares de mestres que hoje dirigem os mais importantes setüres' da edu. 
eação passaram pela tradicional E ,scola que é parte importante do ensino paulista. 

Quem homenageia o Instituto de Educação Caetano · de Campos reverencia 
seus grandes Mestres que formaram grandes Disc~pulos. Homenageia o que São Paulo 
tem de expressivo no ensino e no m a gistério. Homenageia a Casa que preparou os 
Homens que formaram tantas gerações. 

Seu alcance é tão alto e de tanto significado que os egressos desta Escola 
ufanam-se eín proclamar: S·ou do Caetano de Campos, daquela célula mater que for · 
mou tantos valores. 

Na efeméride desejo, como seu ex-aluno, dizer: Parabens Escola da Praça! 
Tua obra impar ainda é motivo de orgulho. 

• • .no 
ela 

futuro 
terá um 

PIANOFRI12 
DOBBERT 
PIANOFATURA(i}PAULISTA S.A. 

Rua 7 de Abril, 97 • 3.0 -andar 
Tels.: 35-5514 e 35-1251 ·São Paulo 

À VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMO 

Ptof: V,AL:ÉRIO GIULl 

~,... Secretário de Educação e Cultura da 

Prefeitura do Município de São Paulo 



Con noi 
vi ~entit~ giá 

tn Italta 

''Conosco é como se estivessem 
já na Italia" ... é o que acontece 

estando num avião da Alitalia, 
É aquela ·Sensação de prazer de 

comodidade ... de gôsto de viver. Ao 
deixar o :nosso DC-8-Jet o passageiro 

já tem idéia das satisfações que. 
o aguardam na Italia. Viajar Alitalia, 

. no mundo inteiro, é uma questão 
de preferência, algo q~e vale 

a pena experimentar. Três milhões 
de passageiros fizeram esta 

experiência em 1965. Gostaram, 

FERÊNCIAS 
«A FLAUTA MIÃGICA» - ABERTU

RA - Esta é uma das páginas orques
trais mais admiráveis de lVlozart. A ópe
ra, da qual faz parte, foi escrita e·m 1'1\:11, 
tendo sid·J a última grande obra de sua 
produção. 

A «Abertura» é iniciada com majestosos· 
acordes executados pelos t rombones .. Um 
único tema é utilizado,. desenvolvido em 
estilo «fugato», numa admirável invenção 
de beleza e prodigiosa técnica de compo
sição. 

Esta obra é considerada como ·«ópera" 
alem ». Apesar de seu estilo principalmen
te italiano, Mozart distanciou-se do que po
deria assim designá-la, tendo conseguido• 
fazer com que ê:::se trabalho repesentasse 
as aspirações germânicas de uma ópera 
nacional. 

Tôda a essência da arte musical desde 
a tradição ~ais rigorosa até as s~tilezas 
mais profundas, são encontradas nesta 
Abertura. 

CON CÊRTO EM LÃ MAIOR- K.V. 488 
- Êste concêrto foi escrito em 1786, da
tando dêsse -mesmo ano e do ano anterior 
os mais belos concertos para piano e or
questra concebidos por Mozart em Mi b.ec 
mol Maior, em Ré menor, em Dó Maior, 
em dó menor, além dêste que hoje nos é 
apresentado. 

O Concerto em Lá Maior, escrito na for
ma Clássica, tem seu primeiro movimento 
«Allegro» caracterizado mais acentuada· 
mente pelo diálogo entre o instrumento so
lista e a orquestra. 

No «Andante» é de.:lenvolvido um en
cantador e delicado romance, muito co,
mum nas obras congêneres do compositor. 

Consta que, por ocas1ao da primeira 
execução desta obra onde Mozart apre
sentava-se como solista, dada a eno.rme 
impresso alcançada por tão bela página 
musical, o compositor viu·E?e obrigado a 
repetir êste segundo m ovimento. 

O final, extremamente rápido, é marca
do pela m elodia brilhante desenvolvida e 
mantida pelo piano, sendo sustentada pela 
orquestra, dentro do esquema «Rondó
Sonata». 

São de notória importância, neste con
cêrto, a fluência de escrita e irresistível 
delicadeza de sua trama sono•ra, aliás pre. 
sente em tantas outras obras de Mozart, 
as quais fizeram com que seu nome se 
tornasse imortal. 

ABERTURA DE «L'HO·MME TEL» -
Integrando uma das partes da «Suíte Su
gestive», escrita originalmente para pia· 
no e poste·riormente transcrita para or-

AO PROGRAMA 
questra, esta págma apresenta, em suas 
tra.,es, sugesuvas impre::;sves do au.:or 
sôure a ópera «Uuilherme 'l'ell», de :Kos
smi. Compreende vánas partes indepen
dentes onde a gema,t imag.maçao e 
hao11idade do compositor tornam, se evi
dentes e conseguem, de •maneira extra-or_ 
dinária, admiráveis efe1tos de sonoridade 
:) ambientaçao. ]\.la realidade, a composi
ção decorre sempre em alto nível art'ls
tico e, além da beleza puramente melódi
ca e do mérito do cratamento orquesual 
da obra, deparam-se, em certos p·ontos, 
admirávei~ passagens que vêm represen
tar outras tantas sondagens repletas de 
rítmica flexível e fluente dentro de um 
vastíssimo conteúdo sonoro. 

ESPANHA - (Rapsódia) Chabrier, 
compositor francês do Século XIX, via
jando pela Espanha na primavera de 1883, 
reC'Olheu temas populares dàquele país, e, 
de volta a Paris', valeu se dessas suas 
a notações para escrever esta rapsódia que 
o tornou famoso. E' um~:~, fantasia de 
construção livre, cujos ritmos espanhóis 
foram de fato conservados por seu com
p·ositcr, emprestando à esta obra uma fi
sionomia característica. Somente uma 
das melodias um motivo anunciado 
pelos trombones - foi realmente criado 
por Chabrier. 

Duas danças n a cionais espanholas res
saltam com proeminência: a «jota» e a 
«malaguefia». 

CONCÊRTO EM SOL MAIOR - para 
pi.ano e orc:.ues.tra Êste concêrto foi 
executado pela primeira vez em Paris, 
triunfando imediatamente em tôda a 
Europa. 

Em seu primeiro e terceiro movimentos 
temos uma cintilante fantasia sonora, um 
artifício a presentado voluntàriamente pe· 
lo piano, como nas t(c·catas do S~cuLo 

XVIII, disputando as sonoridades da or
questra com entusiasmo um tanto mali
cioso. 

No segundo movimento nos é apresen
tada uma calma e p·oética cantilena, de 
uma simplicidade cativante, exposta à 
primeira vista pelo piano, seguida, logo 
após, pela orquestra, concluindo num en· 
cantador colorido sonoro. 

Neste trabalho Ravel emprega tudo o 
que existe de essencial em rua música : 
brilho, clareza, elegância, originalidade•, 
ternura e singeleza na parte intermediá
ria e no último movimento, delicada per
feição e poderoso vigor. 

JUDITH CABETTE 
Re<latol·o.-lllusical <la O. S. l\1. 



COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA MUNI :.\L 

COORDENADOR DOS CORPOS ESTáVEIS: PROF. RAUL LARANJEIRA 

Violino «Spalla» 

Clemente Capella 

Violino <<Concei·tino» 

João Baptista Poffo 

1.os Violinos 

Antonio Felix Ferrer 
Orsini de Campos 
Oswaldo José Sbarro 
Jorge Salim Filh 
Emma Klein 
Alexander Ramirez 
Eva Varas· 
J osé Giammarusti 
Vicente Scramuzza 
Cecília De Falco Sansigolo 
Miguel Caracciolo 

z.os Violinos 

Antonio Gianelli 
Ne lson Bruscato 
Joel Tavares 
Mário Tomazoni 
Guilherme K. Netto 
Najla Maluf Schaun 
Carlos Del Papa 
Dora Lo·bato e Silv<>. 
Geraldo Liserre 
Manfredo De Vincenzo 
Zilda W ôlosker 

Violas 

Perez Dworecki 
Bela Mori 
Henry Mulle1 
Francisco Torre 
Helio Batini 
José D 'Nunzio 

Violoncelos 

Cecilia Zwarg 
Frederico Capella 
Ezio Dal Pino 
Cecília Lombard> 
Lauro Del Claro 
Julius Neuhoff 
Luiz Varoli 

Contrabaixos 

Alexandre Morein 
Alfredo Corazza 
Marco Antonio Brucolli 
N ikolas Sc:-tevtschenko 
Guido Bianchi 

Flantas 

1 
Salvador Cortes i 

r~ Almodovar Bortolin 

I Flautim 

Rosário D. G. de Cária 

Oboés 

Walter Biancln 
Salvador Ilson Masano 

Corno Inglê• 

Francesco Pezzella 

Clal'inetas 

Nabor Pires de Camargl 
L eonardo Righ1 
Gil C. Silva 

Clarone 

Nicola Antonio Gregorio 

Fagotes 

George Olivier Toni 
Gustavo Busch 

Cont1·afagote 

Abramo Garini 

Trompas 

Silvio Oliani 
Enzo Pedini 
Ronaldo Bologna 
F rancisco Celano 

TEATRO MUNICIPAL 
em revista 

Editor 

Trompetes 

Dino Pedini 
Jayro Leão da Silva 
Haroldo Paladino 
Clovis Siqueira Mamed, 

T1·ombones 

Giacinto Puccl 
Gilberto Gag!iardt 
Francisco Serra Rocasaln 

Tuba 

Gasparo Pagliuso 

Harpas 

E lsa Guarnier, 

L êda Guimarães Natai 

Orgão 
Angelo Camin 

Piano 
Alberto Salles 

Tímpanos 
Ernesto De Lucco. 

Acessórios 
Vicente H. L . Gentil 
Antonio Torchia 

Prato e Bombo 
Agostinho D ' Onofri~ 

Redator Musical 
Judith CabettL 

A1·quivo 
Benedito R. de Mattos 

1\Iontagem 
Balduino de Andr ade 
Adelelmo Garabetti 

Enca1·regado 
Humberto Checchi<>. 

Ribeiro publicidade e edifo.ra 
Fundada em 4-7-1914 

Fundador: JULIO DOS SANTOS RIBEIRO 
REDAÇÃO - . ADMINISTRAÇÃO - PUBLICIDADE 

Avenida lpirauga, 795 - l.o Andar - ·Conjunto 105 - Fone: 37-4841 - São Paulo 

camisas Paro PASSEIO 
ou ESPORTE 
dão um toque de distinção 

à suo persona lidade. 

Se ainda não as conheca 

procure conhecê-las nas 

trad icionais 

CISIS PE NIMBUCR AS 
ONDE TODOS COMPRAM 
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São Paulo, 9 de Mai'O de 1966 - às 21 horas 

A Emprêsa Viggiani 

ap·resenta 

OONCÊRTO SINFôNICO 

Solista 

WIT 'OLD M ;A 'LCUZYNS :KI 

O·rquestra Sinfônica Municipal 
Regente : 

Programa 

l.a Parte 

Abertura da ópera «Le Nozze de 

Fígaro» 

Concêrto n.o 1 -em ré menor -

op. 15 - para piano e orquestra 

M.aest.oso 

- Adagio 

- Rondó - Allegro n'On troppo 

Solista: Witold Malcuzynski 

FAQUEIROS EM PRITI100 

úiJll &li! I! 1})1/fPJIJJ IJJIL 
7 LINDOS MODELOS À SU~ ESCOLHA 
À venda em tôdas as boas casas do ramo 

EXIJA O "MELHOR" · EXIJA /ililJ/t~/Jf$/J@Jií/J{Ij/j_ 



-Con noi 
vi sentite giá 

in ltalia 

"·-

' 'Conosco é como se estivessem 
já n a Italia" . .. é o que acontece 

estando num avião da Alitalia, 
É aquela ·Sensação de prazer de 

comodidade .. . de gôsto de viver. Ao 
deixar o nosso DC-8-Jet o passageiro 

já tem idéia das satisfações que 
o aguardam na Italia. Viajar Alitalia, 

no mundo inteiro, é uma questão 
de preferência, algo que vale 

a pena experimentar. Três milhões 
de passageiros fizeram esta 

experiência em 1965. Gosta~am. 

· ALITAI.IA~ 

l· 

'· 

• SOUZA 

O nome de Souza Lima dispensa éomen" · 
t ários n os m aior es centros musicais do 

mundo. 
Grande incentivador da música no Bra sil, 

vem demonstrando sempre r eal interêsse 
pelo movimento art ístico nacional, a pre
sentando obras de n ossos compositores em 
primeira audição não só no Brasil, m as no 
exterior e t ambém escrevendo páginas de 
grande va lor com t emas e ritmos brasilei
ros. Assim é que apresentou em prim eira 
audição, como pianista, os concertos para 
piano e orquestra de Camargo Guarniel'i 
(n.o 1) , Villa"Lobos (n.o 2), Mignone 
( 4 fanta sias) e muitos outros. Em con
certos sinfônicos, t ambém em primeira 
audição de nossos compositores, r egeu: 
«F estas da,s Igrejas», de Mignone, «AL~r
tura Con certante» de Cam argo Guarnieri, 
«Sumae P ater Pat rium», de Villa,Lobo!i, 

etc. 
Como composit or sua bagagem musical 

• • . no futuro 
ela:,-terá um ;; 

PUNOFRI1Z 
DOBBERT 
PIANOFATURA~PAULISTA S.A. 

Rua 7 de Abril, 97 · 3.0 -anda r 
Tels.: 35-5514 e 35-1251 · São Paulo 

À VENDA NAS BOAS CA$AS DO RA·M-o-- ·--

LIMA 

·é conside,1;ável, com obras para piano -solo, 
canto, coral, violino, conjunto de Câmara, 
orquestra, coros, bailados, etc.. Vem de 
concluir recentemente uma ópera e um 
concer to para piano e orquestra. Com seu 
poem a sinfônico «Ü Rei Mameluco», 
para grande orquestra, obteve o prime.iro 
prêmio em Concurso organizado pelo · De
part amento Municipal de Cultura de 'São 
P aulo. Com o «Poema das Américas» obte
ve a l .a menção honrosa no Concurso 
Sinfônico organizado nos Estados Unidos, 
concur so êsse que reuniu 40() composito" 
res das Américas. Escreveu, por solicit a
ção da Comissão do IV Centenário, o bai
lado «Fantasia Brasileira». 

Em missão artística percorreu tôda a 
Europa, norte da África, América do Sul 
e o Brasil de Nor te a SuL Só em S.Paulo 
tocou em 55 cidades do Interior, sendo as" 
sim, com Villa-Lobos, o desbravador ar
tístico do Interior de São Paulo . 




