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NO DUELO DA ELEGANCIA ... EMPATE! ELES USAM 

C OTY F I X 
EXPERIMENTE COTYFIX. ~UM ~IXADOR MOD E RNO, NÃO 

CONTÉM ÓLEOS. SOLUVEL. NAO ENGORDURA OU RES

SECA, REALÇA O BRILHO ESPONTÂNEO DOS CABELOS 

APRESENTADO EM PRATICA EMBALAGEM PI.ASTICA 
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CONFORTO DE CARRO • • 

I • • 

NOVDPIC~P 
• • • • • • Produto da 

CHEVHDLET 
• GENERIL MOTORS • • • DO BRASIL S. A • • • Compre o seu pick-up • • CHEVROLET • 

e mais moderno e possante já construído no Brasil! • no Concessionário au• 
• torizado df! sua cidad,. • • • • • • 

EXMO. SR. DR. FRANCISCO PRESTES MAIA 

DO~ Pre~eito do Município de São Paulo 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 
·, Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura. 

CONCÊRTO MATINAL 
O R Q U E S T R A S I N F ô N I O A M U N. I C I P A L 

Solista: 
ANA LúCIA ALTIN :O . 

Regente: 

MAESTRO SOUZA LIMA 

Há 75 anos, o sinõni· 
mo de máxima quali· 
dade em chocolates 
finos, bombons de · alta 
classe'. ba las e pães de 

'· mel . 
O MELHOR C!10COlATE 



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 sat isfação que sentimos ao dizer 
bravo, bravíssimo, .. 

~ 
g e I o m a t 11: Ouro 

PERFEITO PARA DURA.R 

ANA LúC.IA ALTINO 

Ana Lúcia Marques Altino, nascida 
em Recife no ano de 1944, iniciou seus 
estudos na JUVENTUDE MUSICAL 
BRASILEIRA, sob a orientação da pro-

* Rua B. de Itapetininga, 216 

* Rua Cons. Crispiniano, 347 

* Rua 24 de Maio, 27 

* Rua Direita, 78 

fessora Sílvia Mansuíno. Como aluna 
ainda, participou de vários recitais e au
dições de música de câmara. 

Em 1959 participou do concurso «Jo
vens Talentos Musicais», obtendo o 1.0 
lugar no Recife e a 2.a colocação no Rio 
de Janeiro, onde apresentou-se represen
tando o seu Estado. 

1\Satriculou- se, no ano de 1960, n o 
Curso de Núsica da Escola de Belas Ar
tes da Universidade do Recife, onde cur
sa atualmente o terceiro ano superim , 
sob orientação do Prof. Edson Bandei
ra de Mello . 

Em 1961, obteve o l.o lugar, com 
Medalha de Ouro, no concurso realizado 
em L'clo Horizonte, por ocasião do X 
Festval Universitário de Arte. 

Recebeu como prêmio, da Sociedade 
Cultural Germano-Brasileira do ,Recife, 
uma bôlsa de estudos para o XII Curso 
Internacional de Férias da Pró-Arte, em 
T·eresópolis, realizado em 1962. No ano 
seguinte participou do mesmo curso, ten
do recebido uma bôlsa da Pró-Arte do 
Rio, para estudar com Denise Sassimone, 
professora inglêsa. 

Nesse mesmo ano apresentou-se co
mo solista da Orquestra Sinfônica do R e
cife, sob a regência do Maestro Már io 
Câncio. 

Entre outros, teve a oportunidade de 
estudar com os professores José Kaplan, 
Homero de Magalhães e Ettore P er etti. 

li: participante do Curso de Interpre
tação sob a orientação da pianista Anna 
Stella Schic, que atualmente se realiza na 
Pró-Arte de São Paulo. Ana Lúcia AI
tino apresentou-se terça-feira última , 
como solista da Orquestra Sinfônica de 
Amadores, neste Teatro Municipal, sob a 
regência do Maestro Leon Kaniefsk y. 

Deverá também participar, em n o
vembro próximo, do Concurso Eldorado, 
nesta Capital . 

últimas Criações em Roupinhas para 
Recém-Nascidos e Crianças aJé 14 anos 

SE HABLA ESPANOL 
ENGLISH SPOKEN 

ON PARLE FRANÇAIS 

Telefone: 33-1041 

Telefone: 34-8770 

Telefone: 32-4317 

Telefone : 33-2799 
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MAS SÓ NA 

V. COMPRA SEU CARRO -c moas 
S GARANTIAS 

A Cipcn !em um conceito e um nome o zelar 
Por isso, mesmo depois de efetuado o ve nda, o 
Cipon tem todo interêsse em servi-lo bem Para 
isso, d ispõe de Of1cinos e Pessoal treinado na 
próprio fábrica. Revisões periôdicas e 1med1oto 

oss Lstêne~o téCniCO, mdispensáveis para manter 
)eu veiculo se mpre em perfeitas condições, são 
serv1ç'os que a Ctpan lhe asseguro Integralmente 
Compre seu Aero Willys, Gordini ou Oouphine 
com tôdos os garantias ' compre-o na Cipon 

CIA. @Oe.J&JIN!I ~ 
21 ANOS DE EXPERIÊNCIA E TRADIÇÃO NO RAMO DE AUTOMÓVEIS 

Av. Rio Bronco, 332 o leis. 36·4924 e 34o6669 
Rua Ollmpl:~ de Almeida Prado, 59/93 • Tel. 52-1175 

Ruo ConSelheiro Nébla5, 1654 - Tel .. 52.·6370 
AJQmêdo Olso, 264 o Te!, S2·9804 • São Poulc> 

• São Paulo, 25 de Outubro de 1964, às 10 horas 

PREFEITURA DO MUNiíPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEP ART'AMENTO DE CULTURA 

CONCÊRTO SINFONICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista: 

ANA LúCIA ALTINO 

Regente 

MAESTRO SOUZA LIMA 

PROGRAMA 

l.a Parte 

Homenagem ao centenário de nascimento de 
ALB,ERTO NEPOMUCENO - ALEXAN.DRE LEVY 

Alberto Nepomuceno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinfonia em sol menor 
(2.o, 3.o e 4.o movimentos) 

- Andante quase Adãgio 
- Presto (Scherzo) 
- Con fuoco 

Alexandre Levy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · a) -'-- A beira do regato 
b)- Samba 

da <<Suí;te Br·ésilienne, 

2.a Parte 

W. A. Mozart . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Concêrto em ré menor - K. V. 466 -

S'Oiista 

para piano e orquestra 
- Allegro 
-Romance 
- Rondó - Allegro molto 

ANA LúCIA ALTINO 

Regente: 

MAESTRO S O U Z A L I M A 

FAQUEIROS: PRATA 1 O O 

FAQUEIROS : AÇ,O IN O X 

BAIXELAS E PRESENTES 
A venda nas casas do ramo que 

exigem QUALIDADE 
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Quem conhece 

PftNELDS DE PRESSãO 
prefere cada vez mais 

No Brasil in te1ro, aumenta diàriamente o 
número de casas que preferem Rochedo -
a mais famosa Panela de Pressão. Rochedo 
oferece tudo que V. deseja de uma panela 
de pressão e muitas va ntagens especiais, 
ainda, que a tornam, hoje em d1a, na grande 
preferência nac1onal de quem conhece. 
V. também deve proporcionar à sua familia 
o confõrto max1mo que lhe oferece Rochedo 
- a mais moderna Panela de Pressão ! 

~~~ -t=J 
Ha uma Panela de Pressão 
Rochedo 
para cada orçamento 
para as necessidades 
de cada familia : 
2 y,, 4, 6 e 8 litros 

Conheça a válvula cônica- o "Pêso 

da Tampa", exclusivo da Rochedo 

Não ento pe e permite o escapamento 
do excesso de ar mais · fàcilmente 

Muito ma1or rapidez no cozinhar 

Ausênc1a completa de .assob ios 

MaJor economia ... mais pratos em 
muito menos tempo 

Procure no seu Revendedor mais próximo 
- a sua Panela de Pressão Rochedo 

um produto da 

ALUMÍNIO DO BRASIL S. A. 

A venda em: Móveis e Utensílios LUIZ Rua Dr. César Castiglioni, 278 -
BAZAR TAMOIO - R. Domingos de Morais 305 - FORNECEDORA DE RANIERI 
Artigo do Lar S. A •. Rua Mauá, 706 - PRESENTES MICKEY - Rua Ribeiro, de 

Lima, 518 
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SOUZA LIMA 
• O nome de Souza Lima dispensa comentá_ 

rios nos maiores centros musicais de todo o 
mundo. 

Grande incentivador da música no Brasil , 
vem demon&trando ininterrupto e real interêsse 
pelo movimento artístico naciona.J, apresentan. 
cto obra·s de nossos compositores em primeira 
audição não só no Brasil, mas no Ex terior , e 
também escrevendo páginas de grande valor 
com temas e ritmos brasileiros. Ass im é que 
a présentou em primeiras a udições, como pia .. 
nista. os concertos para piano, e orque·;tra 
de Camargo Guarnieri (n.o 1) , Villa.Lobos 
(no 2). Francisco Mignone (4 fantasias) e 
inÚmeras outras obras. Em concertos sinfôni
cos. também ·em primeiras audições, entre a 
produção de compositores patrícigs, regeu as 
seguintes obras: «Festas das IgrejaS >> , d 0 
Franci·sco Mignone, «Abertura Concer'tante>> , 
de Camargo Gua.rnieri , «Sumé Pater Patrium>> , 
de Villa.Lobos e outras mais. 

Como compositor, sua bf!gagem musical é 
considerável. com obras para piano-solo, canto , 
c-ôro , violino, conjunto de câmara., orquestra. 
bailados etc. Recentemente concluiu uma 
ópera e um concêrto para piano e orquestra. 

Com seu poema sinfônico «0 Rei Mamelu·
CO >> . para grande orquestra. obteve o primeiro 
prêmio em concurso organizado pelo Departa
mento Municipal de Cultura desta Capital. 

Carrinhos .. berços 
/ 

e de lonas 
DIVIRSOS 
NODilOS E 

PRIÇOS 

Com o «Poema das Américas», obteve a pri. 
meira Menção Honrosa no Concurso Sinfônico 
organizado nos Estados Unidos, concurso êsse 
qu e reuniu quatrocentos compositores das 
América·s. Escreveu. também, por solicitação 
da Comissão do IV Centenário da Cidade de ·são 
Paulo, o bailado «Fantasia Brasileira>>. 

Em missão artística. percorreu tôda a Euro. 
pa, norte da Africa, América do Sul e o Bra
s il , de Norte a Sul. Em S. Paulo, apresentou. 
se em cinquenta.e-cinco cidades do Interior, 
sendo assim, com Villa Lobos, o desbravador 
c.rtistico do Interior de São Paulo. 

A convite do Dr. Assis Chateaubriand, fun
dou a Rádio Tupi de São Paulo, assim como 
também, a convite do Dr. Casper Libero . . fun
dou a Rádio Gazeta de São Paulo, tendo exer. 
c i do o cargo de diretor-artístico, regente 
e pianista de·Jsas duas emissôras, durante lon
go tempo, 

Souza Lima. além de pianista. regente. 
compositor, revisor e professor de piano, mú
sica de câmara. história da músíca, é membro 
àa Academia Brasileira de Músic<!, professm 
catedrático da Academia Paulista de Música, 
regente-titula r da Orquestra Sinfônica Muni. 
clpal de São P aulo , professor-honorário dos 
Conservatórios do Rt>cife e Salvador. . E ' 
ainda. diretor-artístico da Organização V1tale 
e diretor da CEMBRA 

lEH. TUDO PAIIAOSEU BEBÊ 
Eirrovot.r eom~k!P.r ~"\\· 

(~ S. PAU'LO: R. 24 de Maio, 224 • Fone: 36-7724 · Loja 
OISMONJÁYUS 

SANTOS : Rua Riachuelo, 49 • Centro . Ter.: 2-2146/7 



ôs CÕMPÓSITÓRES HÓJE HOMENÁGEADOb 

ALBERTO 

Nasceu no Ceará em 1864. Es
tudou longos anos na Europa e foi 
diretor do Instituto Nadonal de Mú
sica do Rio de Janeiro. 

Exerceu a importante . função 
histórica de haver introduzido o 
canto em português, através de suas 
canções, em nossas salas de concer
tos, embora as houvesse composto, 
também numerosas, em idioma e.s" 
trangeiro. 

Faleceu no ano de 1920. 
Declara Mário de Andrade 

(«Compêndio de Histórla d:;t .. Músi~ . 
ca») ser Nepomuceno, entre nossos 
compositores que, antes da atualida
de, «ref1etem a preocupação nacio-

NEPOMUCENO 

nalista, o mais íntimamente nacional 
de todos». Seu cancioneiro coloca-se, 
não raro, em nível idêntico à melhor 
produção de música v,ocal dos nos· 
sos compositores. Mas êsse sabor 
brasileiro genuíno de suas canções 
de câmara em português, como do 
seu Prelúdio sinfônico do «Garatu
ja», ,ou das quatro partes da sua 
<:;Série Brasileira» para orquestra: 
<<Alvorada n:;t serra», «<ntermédio», 
«A sesta na rêde» e «Batuque», não 
impede que, por exemplo, êle I'eve·· 
le nítidos pendores clássicos na «Sin
fonia em sol menor», ou se afirme 
romântico em um «Noturno» para 
piano. 

ALEXANURE LEVY 

Nasceu em São Paulo em 1864. 
Iniciou seus estudos musicais com 
Luiz Mauriee e Giraudon, comple
tando-os na França com Emil Du·· 
rand e Vicenzi Ferroni. Afirma Car · 
los Penteado de Rezende, autor de 
um ensaio sôbre «Al-exandre Levy 
na Europa em 1887», que o músico 
não se furtava a confessar seus de
cididos pendores nacionalistas. 

Alexandre Levy, tendo em alta 
conta as nossas modinhas e lundus, 

TEAT· RO 
MUNICIPAL 
em revista 

dizia que «para e'Screver musJca 
brasileira era preciso estudar a mú
sica popular de todo o País, sobi'e
tudo do norte do Brasil. 

Muito cedo desaparecido, foi 
não obstante, um animador da vida 
musical paullsta, havendo fundado, 
em 1833, o Clube Haydn, para divul
gação da música sinfônica e de câ
mara. 

Faleceu em São Paulo no ano 
de 1892. 

fti~eiro - pu~licidade e editora ltda. 

REDAÇÃO - ADJ\fiNISTRAÇAO 
PUBLICIDADE 

av. ipiranga, 795 . 1.• andar - conj. 105 
Fone: 3.7-4841 - - - s·ão paulo 

É um prazer. I I 

usar vestidos feitos com os maravilho

sos tecidos de superior qualidade das 

CaSaS PERNaMBUCaNaS 
ONDE TODOS COMPRAM 




