
Tradição cu ltu ral 
do povo paulistano 

Concertos Matinais 

Desde 1959. ininterruptamente, os 
Concertos Matinais ofer·ecem música 
ao povo. É a primeira e única 
realização artíst ica no género em 
lodo o Pais, somente possível graças 
ao apoio dos poderes públicos 
municipais e da Mercedes-Benz 
do Br·asil S. A . Sua r·epercussão 
é enorme em todas as classes 
sociais. sua penetração é vasta 
numa larga faixa geogr·áfica. graças 
'as ' tr~nsmissões pelo rádi o e TV. · 

Tornando mais acessível a música 
erudita. revelando novos valores 
e apresentando ar·t islas famosos, os 
Concertos Matinais lém a louvável 
missão de difundir cultura. 
Realização da Prefe itura Mun icipal 
de São Paulo - Secretar·ia 
de Educação e Cu ltura . 
Transmissões diretamente do 
T eatro Municipal. pela 
TVTupi-Canal 4 c Rádio Difusora. 
~ob o alto pa:r·ccir.io ele 

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S. A. 

teatro 

I 
Distribuição gratts 

. . I mnnietpa 



bravíssimo 

Um refrigerador de funcionamento allegro 
molto apass1onato. De durabilidade ostinata. 
De préco moderato. De beleza vivace. 

V. o encontra com 244, 288 ou 351 litros de 
capacidade. Em todos. degélo automático, 
pedal para abrir a porta, e os roléles 
deslizantes que dispensam o uso de carrinhos. 
Daí a satisfação que sent:mos ao dizer 
bravo, bravissimo .. 

à 
gelomatec Ouro 

PERFEITO PARA DURAR 

SOUZA L IM A 

O nome de Souza Lima dispensa comen
tários nos maiot·es centros musicais de 

todo o mundo . 
Grande incentivaclor da música no Bra

sil, vem demonstrando ininterrupto real 
inter êsse pelo movimento artístico nacio
nal, apresentando obras de nossos com
positores em primeira audição não só no 
Brasil, mas no Exterior, e também es
crevendo páginas de grande valor com 
temas e ritmos brasileiros. Assim é que 
apresentou em primeiras audições, como 
pianista, os concertos para piano c or
questra de Camargo Guarnieri (n.o 1), 
Villa-Lobos (n.o 2), Francisco Mignone 
( 4 fantasias) e inúmeras oulras obras. 
Em concertos sinfônicos, também em pri
meiras audições, cnlre a produção ele 
compositores patrícios, r egeu as seguin
tes obras: «Festa das Igrejas»·, de Fran
cisco lV!:ignone, «Abertura Conccrtantc ;, , 

1c Camargo Guarnieri, «S urné Pater Pa
t.rium», de Villa-Lobos e outras mais. 

Corno compositor, sua bagagem musical 
é considerável, com obras para piano
solo, canto, côro, violino, conjunto de câ
mara, orquestra, bailados etc. Recente
mente concluiu urna ópera e um concêr
to para piano e orquestra. 

Com seu poema sinfônico «0 Rei Ma
meluco», para grande orquestra, obteve o 
primeiro prêmio em concurso organizado 
pelo Departamento Municipal de Cultu
ra desta Capital. Com o «Poema das Amé
ricas», obteve a primeira Menção Honro
sa no Concurso Sinfônico organizado nos 
Estados Unidos, concurso êsse que reuniu 
quatrocentos compositores das Américas. 
Escreveu, também, por solicitaç~o da 
Comissão elo IV Centenário da Cidade de 
São Paulo, o bailado «Fantasia Brasilei
ra». 

Em missão artística percorreu tôda a 
Europa, norte da África, Américà ,do Sul 
e o Brasil de Norte a Sul. Em Sã0 Paulo 
apresentou-se em cinquenta-e-ciÍ1co ci
dades do Interior, sendo assim, com Villa
Lobos, o desbravador artístico do Inte
rior de São Paulo. 

A convite do Dr. Assis Cl!ateaubriancl 
fundou a Rádio Tupí de São Paulo, as~ 
sim como também, a convite do Dr. Cas
per Libero, fundou a Rádio Gazeta de 
São Paulo, tendo exercido o cargo de di
retor-artístico, regente e pianista dessas 
duas emissôras, durante longo tempo. 

Souza Lima, além de pianista, r egen
te, compositor, revisor e professor ele pia
no, música ele câmara e história ela músi
ca, é membro da Academia Brasileira ele 
Música, professor catedrático da Acade
mia Paulista de Música, regente-titular 
ds. Orquestra Sinfônica Municipal ele São 
Paulo, Professor-honorário dos Conser
vatórios do Recife e Salvador. Jt ainda, 
diretor-m:tísticu da Organização Vit.alc 
c diretor ela CEMBRA . 

VôOS DIURNOS e NOTURNOS AOS 

ESTADOS UNIDOS, EUROPA E ORIENTE. 

Consulte seu Agente de Viagens 

ou a 

P~.N .AMERICAN 
A LINHA AÉREA DE MAIOR EXPERIÊNCIA DO MUNDO 

AVENIDA SÃO LUIS, 29 - TELEFONE: 36-0191 - S.ÃO PAULO 



DE MIGUEL ANGELO (ROMA - .SAN PIE-TRO lr•j" VINCOU). .'~.-
Moisés, o l ibertador do povo. hebraico que no Monte Sinai - depois da drama.tica tra• 
vess1a do Mar Verme lho - recebeu. a revelação do Decálogo, inspirou a Miguel Ângelo 
uma de ~uas ~bras pn.mas .. A estatua, que expnme numa extraordinária fusão de es
.tlios a força f1s1ca e esp1ntual,. a paixão. e a visão profética do personagem bíblico 
encontra-se em Roma na Igreja de ~'San Pietro in Vincoli " sob o túmulo do Pap~ 
Julio 11 , que desd_e 1505 t1nha. mcumb 1do o art1sta de executar um majestoso Mausoléu 
- composto de cerca de 40 ·figuras de Santos, . Profetas e Virtudes·. A figura ·at lética 
de Mo 1 s~s que segura .com o braço d1re1to as tabuas do Decalogo, foi esculpida por 
Ml(luel Angelo em marmore de Carrara entre 1513 e 1516, após a morte do Papa 
Ju l1o 11, sendo conclu1da em todos os pormenores somente em 1545, depois de ter 
s1do a,l,terado o grand1oso projeto pnm1t1vo que deveri a transformar a obra do artista 
numa verd')de1ra montanf:ia de mármore". 

r 

E muito fácil conhecer 
maravilhas como esta; 
VISI·TE A ITÁLIA 

ALITALIA 
PARA MAIORES lf'!FORMAÇÕES , ANTES DE INICIAR . 
SUA V I S IT A "A ITA LI A DIRIJA-SE AO SEU AGENTE 
CE V I AG EN ~ OU AOS NOSSOS ESCR IT ÓR IO S 

EDUARDO VILLAÇA 
EDUARDO VILLAÇA nasceu no ano 

de 1952, nesta Capita l , demonstrando pen
dores artísticos, desde tenra idade. Com
petiu no Concurso de IniCiação Musical 
do Conservatório Musical do Jardim Amá
rica, onde obteve a segunda colocação 

além de uma bôlsa-de-estudos mantida 
por aquele est abelecim ento. Nessa ocasião 
conheceu a Profa. Madalena Costa Abde
may com quem iniciou seús estudos . de 
piano e recebeu orientação a té o ano de 3.960. 

Desde 1961 passou a estudar com o 
maestro e pianista Souza Lima, com 
quem ainda prossegue, conquistando no
tórios progressos na difícil arte pianística. 

Eduardo Villaça dedica-se também à 
composição. Já aos cinco anos de idade 
produziu alguns trabalhos, de relativo va
lôr, aprimorando cada vêz mais êsse seu 
pendor até a lcan çar o ponto em que se en
contra atualmente, com ma' s de cem mú
sicas de sua a utoria . 

Já apresentou-se em vários canais da 
T.V. paulista tendo conquistado os seguin
tes prêmios : com «Aninha» r ecebeu o tro
féu «São Paulo na T .V.», em 1960; com 
«Cristine», o troféu «0 menores da Sema
na», em 1962 e finaln1ente, com «Ternura» 
ganhou o cobiçado troféu «Estrêla - Os 
menwres do ano de 1962», na categoria de 
Compositor-Mirim. 

Atualmente prossegue seus conhecimen
tos musicais e aperfeiçoa suas composi
ções estudando harmonia e composição 
com o Prof Arthur Hartmann. 

J á apresentou-se em inúmeras audições, 
nesta Capital, sempre com grande sucesso 
e numa demonstração de brilhante futuro 
na carreira artist'ca. 

expressão 
máxima 
de qualidade 

PIANO 

FRITZ 
DOBBFJlT 

Rua 7 de Abril, 97. 3.o and .. Tels.: 35-5514 e 35·1251. São P aulo 

À VENDA NAS BOAS CASAS 0.0 RAMO 
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TEMPORADA 1965 
------~·-~~·-------

~ HOJE~ 
na 

São Paulo, 1 de Agôsto de 1965 - às 10 horas 

PREFEITURA DO MUNICfPIO DE SÃO I'AULO 
Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista: 
EDUARDO VILLAÇA 

Regente: 

Maestro SOUZA LIMA 

PROGRAMA 

l.a Parte 
-. 

CARLOS GOMES 

SCHUMANN 

Abertura da ópera «FOSCA» 

f'.infonia. n .o 4 - em ré menor - op . 120 
Lento - A ll egro 

MOZART 

Romanza 
Scllerzo - V ivo 
Finale - Vivo 

2-a Parte 

Solisla: 

Concêrto em f'.i Bemol Maior -
K . 450, - para piano e orquestra 

A ll egro 
An da nt e 

- Allegro 

EDUARDO VILLAÇA 

Regente: 
Maestro SOUZA LIMA 

Joalheiros 

SÃO PAULO: PRAÇA DA REPÚBL ICA, 242 

SANTOS: PRAÇA MAUÁ, 3 

RIO DE JANEIRO : AV . RIO BRANCO, 173 



Suas am1gas 
vao querer um 

CONJUNTO 

-s.oehed~tu~ 

Tal é o luxo ... a beleza e a distinção do 
Conjunto Rochedo " Ari stocrata" - para coz1nhar 
~ servir • que V. vai sentir uma legítima 
õatisfação de dona-de-casa quando 
suas amigas elogiarem seu bom gósto 
- e logo também desejarem 
o "seu" Conjunto Rochedo "Aristocrata" 
- uma belíssima utilidade Rochedo que não 
pode faltar em nenhum lar! 

Procure no seu Revendedor mais próximo - o seu 
Encontrado ainda 

CONJUNTO om conjunlos do 3 o 5 poças 

"S.oebed~~ 
ou em poças av ulsas 

um produto da ALUMÍNIO DO BRASIL 5.A. 

S. PAULO: R. 24 de 

Maio, 224 • Ff'ne: 

36.772~ • Loja . 

* 

Fundada em 1902 
SANTOS: Rua Ri<o· 
chuelo, 49 • Centro 

REFERÊNCIAS AO PROGRAMA 

«FOSCA» - ABERTURA - Embora mas violentos e marciais dos corsários e 
pouco conhecida, esta ópera é uma das 1:os de suavidade amorosa dos nobres ve-
maiores criações de Carlos Gomes. Foi 
com ela que seu compositor, depois de 
estrondoso sucesso obtido çom «11 Gua
ran.Y » quiz escrever música elevada, com 
maiores preocupações estéticas das então 
uoada.s na escola melodramática em que 
SE: formara. Porém, a reserva do público, 
dos empresários e editôres, obrigou-o no
vamente a escrevê-la, desta vêz de uma 
forma mais acessível ao público em ge
ral. 

«Fosca» é talvez a obra mai s elevada 
de Carlos Gomes. Nela o carr:pineiro co
meça a empregar sistemàticamente o 
motivo-condutor, processo sinfônico esta
belecido por Wagner e que consiste em 
dar um pequeno motivo rítmico-melódico 
aos personagens e aos assuntos principais 
do entrecho dra mático da peça. 

Tratando-se esta ópera ele um forte 
drama entre corsários ferozes e gente da 
nobreza veneziana que term*a cl:lm a 
vitória ele um amor puríssimo entre dois 
jovens e a derrota de uma paix.ão violen
ta e sem ideal, já na «Abertura» podem 
ser claramente observados os contrastes 
que Carlos Gomes bem emprega nos t e-

BAIXELAS 

nezianos. 

SINFONIA- N.o 4- em ré menor

op. 120 - Esta obra foi composta no ano 
ele 1841, tratando-se portanto. da segun
dn e não da quarta sinfonia produzida 
por Schumann. O trabalho foi escritiJ 
para servir de presente de aniversário à 
sua espôsa. 

Inicialmente a obra foi tratada como 
uma «S.Ymphonische Phantasie» pois 
Schumann preferia a execução de seus 
movimentos sem interrupção, consideran
do-a uma obra completa nêsse sentido, 
não satisfeito em tratá-la como uma sin
fonia no sentido geral. 

Sua publica.ção foi autorizada somente 
depois de Sch:umann ter feito uma revisão 
total na obra, remodelando inúmeras pas
sagens. Constitui, portanto, um schuman
niano poema lírico, para orquestra, de ca
ráter e estrutura mais ligeiros que as ele
mais sinfonias do compositor. 

E' iniciada com uma introdução lenta, 
c'entro de um ambiente de mistério, suce
dendo-se o primeiro movimento de trepi-

TALHERES 

~ UTIL E AGRAD.Á VEL - O MElHOR PRESENTE 
.. ~- .• -.. ~:i -.~· - - · .. --: -# 



Por favor, 
reserve Vertige 
exclusivamente 
para ocasiões 

especiais, 
entende? 

um baile, um teatro 
ou um encontro ... 

coisas assim ... importantes ... 

Por favor, 
exclusivamente 

entende? 
reserve Vertige 

para ocasiões 
especiais! 

Vt:rli~~ .. \....vi nL.1 l:.n ;. . . t11l:..Ld.l de: COTY 

L -=- .,énc r~ 1t noorl-:~.rJ . ..::l:o, de.. F r un - _ 
V e: ti9e e perfume . .. e c o T y 

dante agitação; con rastando, surge uni 
delicioso romance, repleto de melodia e 
apresentando, no segundo plano, o tema 
já ouvido na Introdução. O ~erceiro 

Scherzo», por sun intensa vivac:dade 
apresenta um novo contraste . .A obra en-
cerra- se com um «F inal e- ViVO >! , de ritmo 
enérgico, concluin do vigorosamente . 

A obra foi apresentacia pela primeira 
vêz, depoi ~ de revista, em Düsscldorf, a 
3 de março de 1853, sob · a regência elo 
autor. 

CONCÊRTO EM SI BEMOL MAIOR -

K. 450- para piano e orquestra - A pro
dução mozartiana referente a concertos 
para piano e orques t ra soma, aproximada
mente, duas dúzias ele obras. Nelas, como 
cb::erva um elos biógrafos de Mozart, «O 
compositor despen,deu seus ma is desvelados 
o (clados e sua inexaurível imaginação». 

O concêrt o h oje executado .fo i ap1·esen -

t<tdo pela primeira vêz em março de ;t 78~, 
pelo própr io autor. 

E scrito rigorosamente dentro da forma 
clssica, tem seu primeiro «Allegro» ca
racterizado mais acentuadamente pelo diá
logo ent1·e o ·piano c a orquestra. 

No «Andante :> ê desenvolvido um encan 
tador e d2li<,ado romance, mu·to comum 
nas obras congêneres do com positor. o fi
nal, extremamente rápido , é m arcado pela 
melodia brilhante desenvolvida e mantida 
pelo instrumento soli sta e su:o;tentada pela 
orquest ra, cl ;;n tro do esquema «rondó-so
nata». 

São ele notó ria impurtãncia, nêste con
cêr~o. a fluên cia da escrita e inesistível 
c~elicaeleza da trama sonora, a liás presente 
em tantas outras obras de Mozar ~ . as quai s 
fizeram com que seu nome se torrrasse 
imor:tal. 

Comentáros de 
.TUDITH CABETTE 

R edator-Musical ela O. S. M. 

x********************************************· 
ASSISTA 

TV-RECORD, CANAL 7- 2~ FEIRA, AS 21,00 HORAS 

inédita série de filrnes ern loonga rnetragern 
do cinE3rna para a TV 

GENT ILE ZA D A 

WILLYS OVERLAND S. A. 
E DE SEUS REVENDEDORES 

AGR OMOTOR · DISTR. MOTORES P/ TRANSP. AGRICOLAS S/ A . Praça Julio Prestes. 141 - Fone: 51-9131 
CASSIO MUNIZ VEICU LOS S / A · Rua Aurora. 1011 -, Fones: 34-7141 e 37-4571 
AUTO GERAL · Rua Barao de Cam pin as. 13 G 1.' ' andar - Fones: 34-3800 e 35-3236 
JODOR A · VEI CULOS E PE ÇAS S A · Avenida Sao Joao. 1291 · Fones: 51-0 109 e 51-9115 
SERGIPE S A · COM. E IND. ·A venida Adolfo Pinhe1ro. 88G- Fone: 61-9486 

******************************~************** 



PROF:ESSôRES COMPONENTES DA ORQUESTRA SINF'ôNIC MUNICIPAL 

COORDENADOR DO S CORPOS ESTÃVI<~IS: PROF. RA.UL LARANJEIRA 

Violino «Spallall 
Clemente Capella 

«Concertinoll 
João Baptista Poffo 

l.os Violinos 
Nathan Schwartzman 
Antonio Feliz Ferrer 
Orsini de Campos 
José Giammarusti 
Cecília De Falco Sansigolo 
Vicente Scramuzza 
Emma Klein 
Miguel Caracciolo 
Oswaldo José Sbarro 
Caetano Domingos Finelli 
Loris Pinheiro 
Jorge Salim Filho 

2.os Violinos 
Antonio Gianelli 
Nelson Bruscato 
Joel Tavares 
Eva Voros 
Geraldo Liserre 
Carlos Del Papa 
Zilda Wolosker 
Armando Ciglioni 
Najla Maluf Schaun 
Manfredo de Vincenzo 
M:ario Tomazom 
Dora Lobato e Silva 
Guilherme K. Netto 
Loriano Rabachi 

Violas 
Perez Dworecki 
Henry Muller 
Bela Mori 
Regis Duprat 
José D'Nunzio 
Maria Luiza Azevedo 
Francisco Torre 
Helio Batini 

Violoncelos 
Cecília Zwarg 
Frederico Capella 

TEATRO 
MUNICIPAL 
em revista 

tp._íbeiro 

~
ogerio Duprat 
uiz Varoli 

Lauro Del Claro 
.. ulius Neuhoft 
Elzio Dal Pino 

'Paulo Domingos Taccetti 

I 
Contrabaixos 

; Alexandre Moreira 
Alfredo Corazza 
Guido Bianchi 
Artl!ur Cenizio 
Nikolas Schevtshenko 
Marco Antonio Brucolli 
Sandor Molnar Junior 

Flautas 
Salvador Cortesi 
~A lmodovar E'ortolin 

, Flautim 

Rosário D. G. Cária 
!( 
Oboés 
Walter Bianchi 
S . Ilson Masano 

I 
Corno Inglês 
Francesco Pezzella 

Clarinetas 
Nabor Pires de Camargo 
Leonardo Righi 
Gil C. Silva 

Clarone 
Nicola Antonio Gregorio 

Fagotes 
José Antonio da Cunha 
George Olivier Toni 
Gustavo Busch 

Contrafagote 
A bramo Garini 

Trompas 
Silvio OlianJ 
Enzo Pedin; 

Editores 

Juliano Garini 
Ronaldo Bologna 

Trompetes 
Dino Pedini 
Jayre Leão da Silva 
Haroldo Paladino 
Clovis Siqueira Mamedl 

l "rombones 
Antonio Ceccato 
Giacinto Fucei 
Gilberto Gagliardi 

Tuba 
Gasparo Pagliuso 

Harpas 
Eisa Guarnier, 
Lêda Guimarães Natal 

Orgão 
Angelo Camin 

Piano 
Alberto Salles 

Tímpano 
Ernesto De Lucca 

Acessórios 
Vicente H. L. Gentil 
Antonio Torchia 

Prato e Bombc 
Agostinho D'Onofrio 

Redator MusicaI 
Judith Cabette 

Arquivo 
Lucia A. M. de Almeida 
Benedito R. de Mattos 

Montagem 
Adelelmo Garabetti 
E'alduino de Andrade 
Encarregado 
Humberto Checchia 

publicidade e editora f2tda. 
Fundada em 4-7-1914 

Fundador: JULIO DOS SANTOS RIBEIRO 
REDAÇÃO ADJIIINISTR.AÇÃO PUBUCIDADE 

Avenida Ipiranga, 795 - 1.• Andar • Conjunto 105 - FO'ne: 37-<lS<ll - São Paulo 

8 DE AGO·STO • DO P.APAI 
A J 

ELE SEMPRE PENSA EM V ..•• 

V deve refribuir fanfa dedicação 

CASAS 

.. · PERNAMBUCANAS , 
PRESENTES ÚTEIS 




