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LUfthansa 
reduz 
.suas tarifas! 
Aqui estão alguns exemplos da nova e vantajosa tarifa -E 60 -
Classe Econômica(*) 

' Tarifa. normal 
de São Paulo para Nova tarifa E 60 (ida e volta) 

(ida e vo lta) ~ -
-· 

US$ 798;00 Genebra/Zurique US$ 598,50 

~~i ~~~:~-8 Viena US$, 644,10 Frankfu'rt US$ ·609,90 us ~813,20 Colôn i a/Dusseldorf US$ 609,90 US'$ 858,80'' Hamburgo US$ 644,1 O US$ 798,00 Londres US$ 598,50 US$ 855,00 _Berlim US$ 641,30 US$ 813,20 Munique US$ 609,90 US$ 798,00 Paris US$ 598,50 US$ 798,00 Milão US$ 598,50 

(sujeito • aprovação do Govêrno, e o cãlculo se rã feito com a taxa em vigor fixada pela D A C) 

(*)A vigorar a partir de 15 de setembro .de 1967 e sujeitas a 
condições especiais que podem ser obtidas com seu Agente de 
viagem lATA ou nos escritórios da Lufthansa, à Praça da Repú
blica 186 - Tel.: 37-1558 

8 Lufthansa 

Brigadeiro JO'SÉ VICENTE FARI~ UMA 
DD. Prefeito do Município de Sao Paulo 

PREFE ITURA DO MUN ICiPIO DE SÃO PAU,LO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

CONCÊRTO MATINAL 
ORQUESTRA SINFôNICA 

Sc-li·stas : 

CLEMENTE CA.PELLA 
(Violino) 

D O R 1 5 A D E1 · C. A S T R O S O .AR E S 
, , ( Violinç) 

)• 

MARÍLIA MANGABEIRA 
(Piano) 

ALBERNAZ 

Regente : 

Muestr,o S O U Z A L I M A 

•I• 

i 



Dia 14 de Maio 
Dia das Mães 

O pequeno presente que lhe 

ofertamos neste dia é o símbolo 

da nossa gratidão por tudo quanto 

V. nos fez. 

CASAS 
' 

PRESENTES 

A V., mamãe, nes--1 

ra data que lhe i 
consagraram, todo ·! 

o nosso carinho, 

todo o nosso afeto. 

Ú TE I S 

Mt~estr.o S O U Z A L I M A 

O nome de Souza Lima dispensa ·comen 

tários nos maiores centros musicais de todo o 

mundo. 
Gra nde incentivador da música no Brasil , 

vem demonstrando sempre rea l interêsse pel o 
movimento artístico nacional, apresentando obras 
de nossos compositores em primeira audição não 
só no Brasi l , mas no exterior e também escre 

vendo páginas de grande valor com temas e 
ritmos brasi leiros. Ass im é que apresentou em 

pri meira a ud ição, como pian ista, os concertos 
pa ra p iano e orquestra de Camargo Gua rnie ri 
ln .o 1), Vi l la -Lobos ln.o 2), Mignone 14 fa nta
sias) e muitos outros . Em concertos si nfôni cos , 
também em primeira aud ição de nossos compo
sitores, regeu, « Festas das Igrejas» , de Migno
ne, «Abertura Concertante» de Cama rgo Guar
nieri, «Su me Pater Patr ium», de Villa-Lobos, e 

outras inúmera s obra s. 
Como composi tor sua bagagem musical · é 

conside rável, com obras para piano solo, canto, 
cora l , violino, con junto de câmara, orquestra, 
coros, bailados, etc. Vem de concluir recente
mente uma ópera e um concêrto para piano e 
orquestra. Com seu poema sinfônico «0 Rei 
Mameluco», para grande orquestra, obteve o 
primeiro prêmio em Con:urso organizado pe lo 
Departamento Municipal de Cultura de São 
Pau lo. Com o « Poema das Américas» obteve a 
1 .a menção honrosa no Concurso Sinfônico or
ganizado nas Estados Unidos , concurso êsse que 
reuniu 400 compositores das Américas. Escre 
veu, per so licitação da Comissão do IV Cente
nário, o bailado « Fantas ia Brasi lei ra ». 

Em missão artística percorreu tôda a Eu 
ropa, norte da África, América do Sul e o Bra 
si l, de Nort~ a Sul. Só em S. Paulo tocou em 
ci nquenta e cinco cidades do Inter ior, sendo . as 
sim, com Vi lla-Lobos, o desbravador artíst ico 

do Interior de São Pau lo. 

VENHA CONHECER O MUNDÓ 
MARAVILHOSO DA PAN AM 
A úNICA QUE OPERA AO REDOR 
DO MUNDO PARTINDO DE 

SÃO PAULO 
A LINHA AEREA DE MAIOR EXPERIENCIA NO MUNDO 

Rua São Luís, 29 TeL: 36-0191 
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artigo·s finos para cavalheiros 
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tradição-de bom gosto 

cons. crispiniano - esquina são , joão 

TAPETES 
s~HELENA 

~ 
Tapetes feitos à mão 

executam-se em qualquer 
estiJ.o e f.ormato 

MANUFATURA DE TAPETES 

SANTA HELENA S~ A& 
SÃO PAULO: Rua 1..>\.ugusta, 765 ___: Telefones: 34'-H22 e 36-7372 - Caixa Postal, 3!)18 

End. Telegr.: <<Tapetelena>> ·· 
R r O : Rua Chile, 35 - 2.o andar - Tel. 22-9054 - Rua Melvin Jones, 35 - 2.o_andar 

FI 
L N E A R 

CLEMEN, TE CAPELLA 

Desde cedo 
1
demonstrou vocac;ão pela mú

sica, tendo iniciado seus estudos de violino com 

Afonso Baraldi . 1 

Após alguns anos passou a receber orien
tação do Prof . Afonso Finei li, aperfeiçoando-sE 

com Torquato Amare . 
Integrou o Trio São Paulo durante três 

anos , lugar que conqui.stou mediante concurso . 
Tendo surgido a vaga de « spa lla » da Or

questra SinfõniCCI Municipal , foi convidado para 
ocupar êsse lugar , cargo que vem desempe

nhando até hoje . 

Como solista apresentou-se em vários con
certos na Capital . e por cidades do interior do 
Estado. Empreendeu «tournées» artísticas pelo 
NÓrte e Su l do País, tornando-.se conhecido nos 
principais centros musicais. 

Recentemente foi convidado para fazer par
te da banca examinadora do « I Concurso Sul 
Americano de Execução» promovido pela Orga · 
niza ção de Conce rtos Artísticos Musicais . 

AQUARELAlii 
Stereofonia cf Personalidade Sonora 

Harmoniosas Unhas Estéticas 

A venda nas boas casas do ramo 
Importante: Ass ist.técnica exc lusiva do fabricante 

TATE R KA&cia 
R. F.;abia, 814 (Lapa) - Te1. 65-2872 
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. OAMENTOS E VANTAGENS, 
COM NOVOS~~~:::·~ PODE ~ZER: 

, . 
o negociO Et'G7 

Mais economia, 
ainda maior resistência, 
e a superior qualidade 

~~=~=~m;:==~3CHEVROLET! 

ESTAS INOVAÇÕES FAZEM DIFERENCA! EXAMINE-AS: 
*Nova frente de concepção har
moniosa *Novas côres exter
nas *Introdução do Delcotron 
"'--gerador de corrente alterna-

da *Nova disposição do filtro 
de óleo *N ovo e mais racional 
painei de instrumentos *Nova 
proteção contra ferrugem . 

EM DIESEL OU GASOUNA, V. PODE CONTAR COM O NÔVO 
Vã conhecé- lo ainda hoje no seu Concessionãrio CHEVROI.ETfR 
Che9rolet. que integra a mais perfe ita réde espe-

ciali zada em Vendas e Serviços do pais. 

produto da GENERÂL MOTORS DO BRASIL S.A. 

' 
I 

f 
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' São Paul·o, 7 de Maio de 1967 - às 1 O horas 

PREFEITURA DO MUNICiPIO 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 C A M !J N I C I iP A L 

Sol i·stas : 

CLEMENTE CA.PELLA 
(Violino) 

DORISA APPARECIDA DE CASTRO SOARES 
(ViolinJ ) · 

MARÍLIA MANGABEIRA ALBERNAZ 
(Piano) 

RICHARD 'WAGNER 

J. s'. BACH 

Regente : 

Mnestro 5 O U Z A L ! M A 

PROGRAMA 

l.a Parte 

Abertura de «OS MESTRES CANTORES 

DE NUREMBERG» 

Concêrto n.'0 1 -em ré menor- para dois. violinos 

e orquestra 
- Vivace 
- Lar~go ma non tanto 
- Allegro 

Solistas : 

CLEMENTE CAPELLA 
DORISA APPARECIDA DE CA!;TRO SOARES 

SOUZA liMA 

2.a Parte 

Fanfarra 
Estudo 
E'erceuse 
Variações· 
Fanfarra 

Suíte Infantil 

FRANCISCO MIGNONE ....... Fantasia Brasileira n.'! 1 - para piano e orquestra 

Solista : 

MARÍLIA MANGABEIRA ALBERNAZ 

Todo o 8tasil 

dâ preferiocia à ''"~'~~ mEelotonar 
LINDOS PRESENTES EM 

fALHmS • fAQUI~OS lêllfW 



I ,.wo· LFF classe que identifica bom-gôsto 
Visite as lojas especial izadas em prataria· e PRATA conheça as f in íssimas peças WOLFF : talheres. 

1 e baixelas de prata da m~is alta qualidade. 

SQCIEDADE PAULIS1A DE ARTEFATOS METALÚRGICOS S. A. 

! " . 
'' 

\ 
I 

!11M P. S. e para manter seus objetos de 
prata sempre como novos, aplique 
Wolffin , que cons~rva o brilho da 
prata por meses e I meses, 

' 

MARÍLIA AR IANI 

Inic iou seus estudos em Botucotu, com o 

Professor Aéc io de Souza Sa lvador . Mudando

se pq ra · Campinas foi discípu la do saudoso 

mae.st ra José Manfredini , tendo se apresentado 

em públ ico por diversa s vêzes, naque la cidade 

MANGABEIRA ALBERNAZ 

e em São Pau lo. Posteriormente recebeu orien
tação do Prof essor José Kl iass . 

Depois de uma pequena pa usa em sua car
reira, reiniciou seus estudos com o ma estro 

Souza Lima, de quem é discípu la até a presente 
da ta 

DORISA DE CASTRO SOARES 

Nascida em São Paulo inic iou seus estudos 
pe vio l ino ccim o ·Professor José Poffo, mui to 
cedo. Diplomou-se pe lo ·Conservatório Dramát ico 

e Musical de São Paulo na classe do .saudoso 
Professor A lberto Marino Cu rsou virtuosismo no 
mesmo estabelecimento com a Professora A ltéa 

A l imonda . 
Em 1 953 class if icou-se nos concu rsos para 

a formação da Orquestra do IV Centenário e 

Orquestra Sinfônica Estadual. 
Durante muito tempo perlenceu à Orques

tra de Câmara de São Paulo. 
Em 1 964 ingressou, por concu rso, na Or-

questra Fila rmônica de São Pau lo onde atua 

como 1 .o vio l ino . 
Em 1966 concorreu ao concurso para pre -

ench imento de vagas na Orq uestra Si nfônica 
Municipa l , da qual fa z pa rte atua lmente . 



VIOtÃO . . . música 
que «toca» nosso 

repouso .. e 
- I coraçao. 

MAIS DE MEIO SÉCULO DE TRADIÇÃO, FABRICANDO O MELHOR VIOLÃO 
FA BRICA, LOJA E EXP,OSIÇÃO, RU A VOLUNTÁR IOS DA PÁTRIA, 23 5 3 - FONE, 3 -8934 

REFERÊNCIAS AO PROGRAMA 
ABERTURA DE « OS MESTRES CANTORES DE 

NUREMBERG» - Esta Abe rtu ra sin tet iza a te
mática e a essênc ia d a genia l ópera cômica de 
Ri chard W ag ner, compreendend o o ma is a lto 
va lor musica l, que r sob o ponto de v ista téc
nico (ha rmônico-contra pontíst ico) ou com refe
rência à sua fo rma. Tod os os recu rs os do ma is 

requintado saber que possa a lcan ça r um mú 
sico, são emp regad os nesta A bertura. Poder 
se· ia supor que, a ssim sendo, a obra se res sen 
ti sse de a lg o acadêmico ma s, fe li zmente êsses 
recursos vi rtu os ísti cos estão sem pre e Uni·:amente 
a servi ço de uma inspiração genial e a lertei . 

Escrita ma ravilhosame nte para orques tra é, 
na execução, de uma clareza que torna possí
ve l e evidente o apa rec imento de todos ·os te· 
mas, mesmo qua nd o tod o a co rpo orqu estra l é 
empregado. N ote-se, por exem plo, quando da 
combinação d os q ua tro temas usados .si mul tâ
nea mente, a natura lidade de como. são d ispos tos 
e a presentados. A lém d isso, es ta Abertura é 
uma pequena síntese d e tôda a f ina lidade e 
ra zão de se r da a lertada produ ção wa gneriana 
que, como sa bemos, baseava-.se ern urna f i lo -

sofi a por vêzes extrava gan te e contraditória 
mas assim mesmo, orientadora de tôda a obra 
do geQia l compositor a lemão . 

CONCÊRTO N.o 1 EM RÉ MENOR PARA 
DOIS VIOLINOS E ORQUESTRA - O Concêrto 
n .o 1, ern ré menor, para dois viol inos e or

questra, de J . S . Ba ch, ocupa nas abras do 
mestre um luga r de destaque. Os vários g ru 
pos se d ife1:enci am uns dos out ros, unern-se ao 
campo sonoro e acla ra m a parté solística em 
distribui ção tra nsparente d os do is .instrumentos
solos. 

Segu ra mente pe r fi lado na fo rma e na pa r 
te do contr,-, ponto é o v igoroso «Vivace». «0 
Largo ma non tanto» se a presenta como peça 
de rara profundidade e fôrça elementar do 
« Cantab i le» . O « Final » , tempestuoso, descobre 
na sua fal a pessoal inconfundíve l , tensões emo
t ivos do mais pr.ofundo contra ste. 

Sl,IÍTE INFANTIL - Entre a s composições de 
Souza Lima, muito apreciadas pelo púb li co, en
cont ro~os a Su íte lnfont i l , vá ri os vê zes exe-

TUDO PARA O SEU BEBÊ ' 
ENXOVAIS COMPLETOS PARA BEBÊS, 
R OU PINHAS PARA RECÉM. NASCIDOS 
CARRINHOS PARA 
I - -BEBES E GEMEOS 
EM 50 MODELOS E 
CÔRES DIFERENTES 

• 

EM SÃO PAULO: RUA 24 DE MAIO, 224 
EM · SANTOS: RUA RIACHUELO, 49 

~AIXELAS tracaean!BJ 

cotada no Bra sil e no est ra ngei ro onde recebeu 
elogiosas referências por parte da crítica. 

In spirou -se o autor vendo .seu filho brin 
car. Daí a « Fanfarra» onde os trompe:es imi 
tam as cornetinhas simbolizando um brinquedo 

de soldadinhos; a « Berceuse», desenvolvendo 
uma terno canção de ninar e tôdas as demais 
partes desta suíte , traduzindo alegres fo l guedo~ 

infantis . 

l.a FANTASIA BRASILEIRA - para piano e 
orqueslra - ( 1 929) - Prime i ra de um grupo 
de quatro Fantasias , essa obra foi a presentada 
em primeira a udiçã o a 20 de ma rço d e 1 9 30, 
em São Pa ulo, tendo como solista o pianis ta 
Souza Lima, a quem a obra foi dedicada. Mário 
de Andrade, presen te a o concêrto, assim se 
referiu sâbre a obra, « .. . ti ve, na Fanta sia , a 
melhor das impressões. É uma obra positiva
mente muito feliz e porventura o que de me
lhor se encontra na bagagem sinfônica de Fran 
ci sco Mign one. Levado pe lo gê nero ma laba rísti -

Há 75 anos. o sinõni
mo -de 111áxima quali· 
da de em ·c'hocol ates 
finos, bombons de alta 
classe. balas e pães de 
mel. 

co, natura l do gênero Concêrto , o compositor 
a enriqueceu de efeitos curiosos, alguns de li 
cicsíssimas, como por exemplo aquele em que 
após um preparo fortemente rítmico do « tutti », 
se inicio um movimento vertig inoso do maxixe , 
com «abracadabrante» distribuição da l inha 

melódica por todos os registros do piano. Êsse 
pedaço é, positivamente, uma delicio. E a peça 
e.stá rep leta de trechos deliciosos; apresenta uma 
forma curi osa e bem orquitetoda a que o ex
cessivo ma labansmo pianístico, à s vêzes ds 
pouco resultado a nte a sonoridade orquestral, 
não impede uma temática muito bem inventa
da . Enf im, uma obra delic iosa. A qu i lhe deixo 
o meu ma is f eli z a pla uso, não esquecendo João 
de Souza Lima que esteve fulgurante de côres 
8 de ritmos» . 

(Diár io Nac iona l de São Pa ul o) 23 -3- 1930 

Comen tários de 
JUDITH CABETTE 
Reda tor -Musical da O. S. M . 



COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA MUNI 1 L 
COORDENADOR DOS CORPOS ESTÃVEIS - SUBSTITUTO: HUllffiERTO CHECCHIA 

Violino «Spalla» 

Clemente Capella 

Violino «Concei·tino» 

João Baptista Poffo 

l .os Violinos 

Antonio Felix Ferrer 
Orsini de Campos 
Oswaldo José Sbarro 
Jorge Salim Filh·. 
F.mma Klein 
Alexander Ramirez 
Eva Varas 
José Giammarusti 
Vicente Scramuzza 
Ceci lia De Falco Sansigolo 
Miguel Caracciolo 

z.os Violino~ 

Anton.io Gianelli 
Nelson Bruscato 
J oel' Tavares 
Mário Tomazoni 
Guilherme K. Netto 
Najla Maluf Schaun 
Carlós Del ·Papa 
Dora Lobato e Silvá. 
Geraldo Liserre 
Manfredo ' De Vincenzo 
Zilda Wolosker 

Violas 

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

Violoncelos 

Cecília 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~1evtschenko 
Cuido Bianchi 

Flautas 

Salvador Cortesi 
Almodovar -Bortolin 

l~'lautint 

Rosário D. G. de Cat""ia 

Obnés 

Walter Biancln 
Sal v a dor Ilson Mas ano 

Corno Inglh 

FI:Rf!Cesco . Pezzella 

Clarinetas 

Nabor Pires de Camar.gl 
Leonardo Righi 
Gil C. Silva 

ülar~ne 

Nicola Antonio Gregorio 

Fagotes 

George Olivier Ton: 
Gustavo Busch 

Contrafagote 

Abramo Garii.J 

Trompas 

Sílvio Oliani 
Enzo Pedini 
Ronaldo Bologna 
Francisco Celano 

TEATRO MUNIUIP AL 
em revista 

Editor 

Trompetes 

Dino P edini 
Jayro Leão da Silva 
Haroldo Paladino 
Clov is Siqueira Mamed, 

Trombones 

Giacinto Pucc1 
Gilberto Gagliard, 
Francisco Serra Rocasalvl 

Tuba 

Gasparo Pagliuso 

Harpas 

Eisa Gunrnier, 

Lêda Guimarães Natal 

0l'gão 
Angelo Camir. 

Pia.no 
Alberto SallEos 

Tímpanos 

1Ernesto D·e Luccí. 

Acessórios 
Vicente H. L. Gentil 
Antonio Torchia 

Prato e Bombó 
Agostinho D'OnofriL 

ltedator l\In8ical 
Judith Cabette 

Arquivo 
Benedito R. de Mattos 

Adelelmo Garabetti 

Encarregado 
Humberto Checchi&. 
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Avemda Ipiranga, 795 - lo Andar - Conjunto 105 - Fone: 37-4841 São Paulo .. 




