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Antônio Carlos ~arbosa Lima, (vio lão } 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Regente : 
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ERNESTO NAZARETH 

As manifestações popularísticas que ti
veram maior e mais amplo desenvolvimen
to foram, desde o sécuh:J passado, as mo
dinhas, os maxixes, sambas urbanos e pol
cas; nêsses gêneros de composição salien
taram-se, nàquele século, duas valiosas fi
guras: Marcelo Tupinambá e ERNESTO 
N AZARETH, «fixador do maxixe de cará
t er carioca», conforme o denomina Mário 
de Andrade, embora o compositor conside
rasse essa suas páginas como «tangos». 

ERNESTO .NAZARETH nasceu a 20 de 
março de 1863, no Rio de Janeiro (bairro 
de Cidade Nova) , sendo filho de Vasco 
Lourenço da Silva Nazareth e Carolina da 
Cunha. Iniciou seus estudos de piano com 
sua mãe, recebendo a seguir, orientação 
de Eduardo Moreira e Lucien Lambert ; na 
verdade foi, ·em grande parte, um extraor
dinário aut·odidata. 

Popularizou-se como pianista e composi
tor do gênero - da dança urbana, genuina
mente brasileira. 

Já aos quatorze anos escreveu sua pri
meira compos1çao, a polca-lundú «Você 
bem sabe», editada P'Dr Arthur Napoleão. 
Entusiasmada, a família tencionou fazê-lo 
estudar na Europa, o que porém não se 
concreti zou. Permaneceu então, no Rio de 
J aneiro, tornando-se músico profissional, 
t-ocando em cinemas, clubes e casas de mú
sica. Era pianista de primeira categoria 
sendo êle próprio o seu mais perfeito in
térrete. 

Como compositor escreveu cerca de tre
zentas composições incluindo valsas, pol
cas, chôro e tangos (maxixes que êle as-

sim denominava) tangos êsses de espírit-0 
essencialmente brasileiro, já livres do ca
ráter hispano-africano e habanera. 

Escreveu também algumas peças de 
concêrto. Nacionalizou, pois , a valsa, pol
ca, m azurca, habanera, tango, transpor
tando para o piano os processos típicos 
dos instrumentos populares a flauta (como 
em «Apanhei-te cavaquinho» ,«Ameno-Re
sedá»), o violão (como em «Tenebroso», 
«F·on -Foi1»l, o cavaquinho (como n a mão 
esquerda de «Ameno Resedá»), o trombone 
(como n a mão esquerda de «Carioca» ), 
percurssão (como se nota sobretudo em 
«Batuque») . 

Outras vêzes nos trás reminiscências de 
Chopin (como em «Oonfidências», sem que 
sua música perca o caráter verdadeiramen
te brasileiro. 

Sôbre êle, assim escreveu Renato de Al
meida: «Na música brasileira ERNESTO 
N AZARETH tem um papel de relêvo pela 
sua larga contribuição, deixando-nos uma 
obra não só cheia de coisas bonitas e de
liciosas, mas . que é, por igual, um verda
deiro campo de experimentação musical. 
Ninguém melhor do que êle nos deu, em 
música, êsse decantado espírito carioca, 
mordaz, espevitado, displicente e pilhérico, 
evitando essa constante tristeza da músi
ca brasileira. Se esta aparece em seus 
«tangos», em raras notas sentimentais, dá 
lugar, imediatamente à brejeirice e à ma
lícia. Todo 'O sumo de lundús, de tangos, 
de polcas, de chôros, de valsas e maxixes, 
com seus processos melódicos, sua rítmica 
particular e variável e seus numerosos re-
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Os caminhões Chevrolet 
s3o 'apresentados com vá
rios tipos de ch:1ssi para 
os mais diferentes usos. 
O Chev rolet gararrtir-lhe-á 
eficiência inexcedível e cco
uornia má xim a. 

Seja qual fôr o tipo de transporte, há 
sempre um veículo da nova linha Che~ 
vrolet para realizá~lo com mais eficiên
cia e maiores lucros! Os veículos da 
nova linha Chevrolet são muito mais 
bonitos! De estilo arrojado! De linhas 
completamente reestudadas! Faróis du
plos - nova grade e novos pára-lamas 
fronteiros. 

Em sua das.sc , é o mal!! 
1ítil. robusto e durável 
Com 3 portas e 8 lu gares, 

transporte de passageiros, ~~iilil!lé~o~v<~ículo certo para. o e para tôda a família nos 
fins-de-semar1a! 
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CLlr sos instrumentais, tudo isso está direi
tinho na obra de Nazareth, vivificado e 
desenvolvido pela fantasia do músico admi-
rável. 

A influên cia de Chopin foi considerável 
e , em algumas de suas peça,s como em 
«Turbilhã o de beijos», é clara e transpa 
rente. Seu grande sonho era fazer uma coi
sa como Chopin. Mas, isso só apar ece n o 
processo pianístico porque no r estante, 
Naza reth er a a expressão mais pura da 
alma carioca e aqueles «tangos» inquietos 
e «Sapecas» bolem profundamente com a 
gente. 

Alguns dêles são obr as-primas e na da 
explica que n ão os enC'ontremos comu
mente no repert ório de nossos pianistas . 
'<Turuna», «Soberano>> , «Chave de Ouro», 
«Bambino», «T en eb roso» e tantos outros 
mais, n a sua a bundante produção, são pá
ginas adoráveis de g raça, de elegância e 
poesia. Depois, a música é muito alegre, 
brincalhona e faz a gente gingar. E ' um 
m agnífico convite à dança. Por outro la
do , f ixou Nazareth algumas das m ar cas 
legitimas da nossa música popular, sendo 

7 de Abril. 400 

de notar a sua inesgotável riqueza rítmi
ca, de que pode servir de exemplo a meb
dia sincopada de «Carioca» . 

Nazaretli concentrou no piano todos os 
instrumentos do «Chôro» e com virtuosi
dade excepcional r ealizou uma obra prodi
giosa de expr essão e de caráter. Nela não 
encontramos as vulgaridades comuns aos 
compositores populares urbanos, o que é 
mais uma m a rca de separação entre êle 
e os demais. Sem chegar prõpriamente a 
estilizar, Nazareth revela sempre nobreza 
em sua música» . 

Sôbre êle disse Villa-Lobos: «é a verda
deira encarna ção da alma musical brasi
leira; êle transmite na sua índole admirá
v el, espontâneamente, as emoções vivas de 
um determinado povo, cujo caráter apre
senta tipicamente». 

Faleceu a 1, de F evereiro de 1934, dei
xando-nos como herança essa inesgotável 
ba<Ya,.em de melodias bem nossas e que 
nos falam de perto aio coração. 

Direita, 150 

- Reda<?:Í.O Musical 
JUDITH CABETTE 

COMPRE T RAN QU I LAMENTE, PO I 5 N •O S S O S A R TI G O 5, 

AR TIGOS FIN O S PA RA CAVALHEIROS 



5 NOVAS CÔRES 
aurora ·primavera · canela · fiesta. mimosa 

AlJnOflA - colorido ru t;n pálido, (· lurÍM~imo, 
t•xlrc rnam c utc dclicndH e juvt•nil. 

I'IUMAVERA- nuuu ce rosu de indcfini ,·cl re · 
quinte, dcliciosame:ntc cru.:unladoro. 

CANt:LA - sutil mutiz rot!ndu, ligciromcnlc 
acentuado com um lot.Juc fie f'onelo. 

[~ESTA- lunnlidadt• n.utt:nlic.:u de corn l puro, 
v•brnnle, ju,·c m c utraenl t! . 

1\JIMOSA - Iom benuin:uncnlc ulur:llljodo, de 
umn I.Jclezu dcs luml.raul e. 

EASCINATION dá n ec-m; lá l1ios um del!lt>o11o 
nítido. ini(! II60 hrillw e iut·onfmidí\'el beleza . 

Souza Lima, um dos maiores pianistas brasi
leiros, regente e compositor, nasceu em São 
Paulo descendendo de tradicional família pau
lista.' Realizou seus primeiros estudos com 
José Augusto de Souza Lima_ passando. após. 
a aperfeiçoar .se com Chiaffarelli, nome do·s 
mais ilustres no ensino de piano no BrasiL 

Com a idade de dezesseis anos já dera inú
meros recitais no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, tendo recebido vários prêmios de Com
posição, matéria que estudou com A. Cantú. 
Por iniciativa do Senador Freitas Valle , seu 
amigo e protetor, seguiu para a Europa, per
manecendo em Paris pelo espaço de onze a nos , 
tendo estudado com as maiores autoridades no 
ens ino de Piano e Composição. Cursou o Con. 
servatório Nacional daquela cidade, tendo 
obtido o primeiro prêmio na classe de Mar. 
guerite Long, de quem foi aluno predileto 
durante tôda sua permanência na França. 
Desde 1922 tem percorrido inúmeros paisP.s 
da Europa obtendo em suas excursões artísti
cas os mais calorosos êxltus. 

Tocou nas principais capitais européias, não 
só em recitais como também. com as mais 
célebres orques-tras do mundo. Realizou << tour. 
nées» no Norte da Africa e Oriente . Estudou 
orgão com o renomado Eugéne Gigout, aper
feiçoando-se em música de câmara com o in
signe Chevillard , em composição com Eugéne 
Coais e história da música com Maurice Em
manuel. 

E ' chefe de orquestra, pianista, compositor, 
profes·sor de piano, de regência, de composi
ção. de música de câmara, de estética musical 
e de hi s tória da música. Fundador das Esta
ções de R ádio Tupi e Gazeta. E' diretor artís
tico da Editôra Musical Irmãos Vitnli. 

Recebeu inúmeras condecorações entre elas: 
a Legião de Honra da França, da Tunísia e 
Marrocos, por ocasião de seus concertos naque
les países . Como compositor destacou-se 
em inúmeros concursos recebendo entre ê les, 
o 4-0 prêmio do Concurso Internacional «Rei
chold» dos Estados Unidos, certame que reu. 
niu mais de 400 concorrentes. Seu poema sinfô
nico «0 Rei Mameluco>> obteve o primeiro prê. 
mio no concurso realizado pelo Departamento 
Municipal de Cultura de São Paulo. 

Recebeu a incumbência da Comissão do IV 
Centenário para escrever um bailado, ao qual 
denominou «Fantasia Brasileira», composição 
que ot~teve enorme suces·3o. 

Fêz parte do júri internacional de piano, em 
Paris, onde foi a <;onvite do Govêrno da França. 

Souza Lima é membro fundador da Acade
mia Brasileira de Música, porfessor honorário 
dos Conservatórios de Recife e Bahia. regente 
e assistente.técnico do Departamento Munici
pal de CuUura de São Paulo, 

Cb~ntbra 
TAPETES EM QUALQUER TAMANHO OU FORMATO SEM EMENDA 

TAPETES «CHENINYLON» DE PURA FIBRA DE NYLON 

TAPETE CHENILE AMERICANO DE ALGODÃO 

CHENILE DO BRASIL, Tecelagem e Oonfec_ções S. A. 
Rua Oscar Thompson, 36 - Fone: '52-2279 - São Paulo 
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ALMOÇO OU JANTAR 

Cr$ 800,00 

·No Restaurante do 

HOTEL EXCELSIOR 
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Srnorgasboard de 

50 pratos 

PIANO BRASIL 

para a futura virtuose! 

Antecipe o prêmio à futura artista. 

Dê à sua filhinha o piano que elo 

merece: 
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PIANOS BRASIL S. A. 
Rua Stella, 63 • S. Paulo 

* objeto--e arte 

* relógios 

* jóias 

* prata inglesa 
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CASA BENTO LOEB 
Servindo a Sociedade Paulista desde J891 

Rua Barão de Itapetininga, 140 
conj. 71 e Loja 1 
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FAQUEIROS : · PRATA 1 O O 
FAQUEIROS : AÇO I N O X 

BAIXELAS E PRESENTES 

A venda nas casas do ramo que 
exigem QUALIDADE 
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~ão Paulo, 9 de Junho de 196'3 - às 10 horas 

PREFEITURA DO .MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO MATIN'AL 
Programa comemorativo ao Centenário de nascimento 

do compositor brasileiro 

ERNESTO NAZARETH 

Programa 

* OBRAS DE ERNESTO NAZARETH 

l.a Parte 

Recital de piano por EUDóXIA DE BARROS 

Recital de violão por ANTôNIO CARLOS BARBOSA LIMA 

PIANO 

Ouro sobre o azul - Fon·Fon - Confidências - Apanhei-te cavaquinho 

VIOLÃO 

Gotas de o·uro - Eponina - Duvidoso - Favorito - Remando 

PIANO 

Odeon - Coração que sente - 'renebroso - Batuque 
2.a Parte· 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Regente : MAESTRO SOUZA LIMA 

Guerreiro - Tra.vêsso - Floraux - Atrevido 

Espalhafato.so (piano e orquestra) 

Ao· piano: Eudóxia de· Barros 

Regente : MAESTRO SOUZA LIMA 

Adaptações orquestrais de A. Theodoro Nogueira 



Ela tem a segurança 

d .e uma aparência 

bem cuidada nos 

menores detalhes ... 

por isso é 

~··· 
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O dia inte.i r um rosto suave. delicado. ave ludado!- o seg red o. a chave do 

seu sucess~ É sucesso que você também pode e deve alcança r. usa ndo o 

notável CREME PÓ COMPACTO DE COTY! 

Creme Pó Compacto de Coty é uma combinação marav ilhosa do mais puro 
creme-base com O fi niss imo pó de arroz air-spun ( O único micronizado) . 

Permite retoca r a qualquer hora e em oualquer lugar : não em pasta, não 

deixa sulcos e não é afetado pe los óleos naturais da pele. 

·-- ·- ·-· - ·.- .- .- ·- .- . - ·- ·- ·- · -- ·-- ··- ·- ·- ·- .- ·- .- ·- .- . - ·- ·- · - ·- ·-· 

Deixe também que Coty realce a 

sua personalidade ... 

e você será bela o dia inteiro! 

coMPAcTO 
cREME pÓ 

DE COTY -

MODEI"< NAS CÓR ES E 

4 BELiSStrviOS ESTO.JOS: 

LUxo OUR o 
R osA .E S , LUXo P E::R OLA, 

OBREssALENTE 

COTY 
PERFUME . BELEZA · MAQUILLAGE 

BAIXELAS trdan~ IALHERES 

EUDóXIA DE BARROS 
Prêmio especial da Associação Paulista 

de Críticos T eatrais por unanimidade en
tre os melhores de 1961, comJ a melhor 
divulgadora da música brasileira; segun
do lugar entre os melhores recitalistas ( 6 
votos), perdendo por um voto para a con
sagrada pianista Ana Stella Schic, consi-

derada por Camargo Guarnieri «a reve
lação da nova geração de pianistas», nas
ceu em São Paulo a 18 de setembro de 
1937. 

Esteve por dois anos na Europa para 
estudos e algumas apresentações em Pa
ris, Lisboa, Munchen, Salzburgo e Barce
lona. 

Entre seus mestres na Europa, citam
se Magda Tagliaferro, Kostanoff e Pierre 
Sancan; no Brasil, Karl Helm, Guilherme 
Fontainha e Osvald·J Lacerda (matérias 
complementares). 

Gravou em «long playing» lançado pela 
R.icordi o Concêrto n.o 2 de Camargo 
Guarni~ri, com a Orquestra Sinfônica 
E'rasileira sob a regência do autor. 

Já foi solista da Orquestra Sinfônica 
Brasileira, em 1953, sJb a regência de 
Eleazar de Carvalho, no «Concêrto n.o 1» 
de Villa-Lobos, no R.io (l.a audição no 
Brasil) e São Paulo (concêrto-prêmio do 
c•::mcurso da Juventude J.ILusical Brasilei
ra); da Orquestra Sinfônica da Rádio 

Gazeta, com Armando Belardi, nos con
certos de Mendelssohn e Schumann; da 
Orquestra Sinfônica Municipal no «Con
cêrto n.o 2» de Liszt, ainda C'Om Armando 
Belardi, em 1960; com essa mesma or-

V. encontrará por preços menores 

na 

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

* 
SANTOS : Rua Riachuelo, 49 

Centro Tel . : 2-2146/7 c/ ramais 



WILL YS A'G O R A ..• 

O NEG·ÓCIO É COM JODORA! 

* " o que você procura~ 

Cuido-u p~r um d ~ll e l m;n 
lo1 o q ~ei ! Õo de tomprci ·lo pm 

lodora · Veit ulol t Pt\DI ~ / A 

Jod ora Dll l guro o melh o r 
Ol lill ên1 ro lêcnit o. Jodor o t uma 

llodiciio d• bon1 1 uv i t ~1 

um carro grande e lu xuoso? 
um corro ágil e esportivo? 
um carro paro a família? 

escolha: Aero-willys 
Oauphine 
Gordin; 

W1llys o negooo é com 
Jodoro. 

Jodoro - Va1culos e Pe 1os SIA. 
Ruo Bo rõo de Jundioi, 11S 
fona : S-0909 

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

Loja: 
JODORA VEíC1JLOS E PEÇAS S/A. 
Rua B:1rão de Jundiaí, 115/284 

Oficina: 
Rua Gago Coutinho, 232/296 

o o 

mais 
melhor 

fino 

bombom chocolate 

*· li X * Uli'IA LOJA Eli'I CADA CANTO DA CIDADE E DIVERSAS PELOS BAIRROS 

questra n o «Concêrto n.o 2» de Camargo 
Guarnieri, sob a direção do autor, r epe
t ido no Rio para a gravação acima men
cionada; em princípios do ano passado, 
executou ' o «Concêrto n. o 1» de Camar go 
Guarnieri, com o p róprio compositor n a 
direção da Orquestra Sinfônica Munici
pal; apresentou-se t a mBém sob a regên
cia do Mtro. Bernardo F ederowsky. 

Patrocinada pela Comissão Estadual de 
Música, realizou uma «tournée» pelo E s
t ado de São Paulo, visitando oito cida
des: Campinas, Baurú, Marília, Franca, 
Araraquara, Piracicaba, Rio Claro e Tau
baté. Partiu naquele m esmo ano para a 
mesma «tournée» , desta vez como came
r ista, participa ndo de um trio integrado 
por Perez Dworecki (viola) e Leonardo 
Righi (clarineta) . Visitou as cidades aci
ma citada e a inda m ais Lins, São José do 
Rio Prêto, Barretos Ribeirão Prêto, São 
Carlos , Sorocaba e Sã'O José dos Campos. 

A convite da Sociedade Mineira de Cul
tura Artística, por dois anos -consecuti
vos apresentou-se em recit a is em E•elo Ho
r izonte-

Em fins do ano passado, realizou, à c-on
vite da Siciedade Pró-Música Brasileira, 
um recital sómente com músicas brasilei
ras, a lcançando imenso sucesso, o que lhe 

SALTO DE SOLA 

valeu um convite de Camargo Guarnieri 
para incumbir-se de uma a udição exclusi
vamente com obras de seus aluno'S de com
posição. 

DaC:·J o seu grande interêsse pela Músi
ca erudita, vários compositores lhe têm 
dedicado algumas de suas obras: de Sérg·io 
Vasconcelos, «Suíte Infantil no 2»; de 
Osvaldo Lacerda , «Suíte n.o 1»; de Nilson 
Lombardi «Ponteio n.o 3» ; de Almeida 
Pra do «Eml::ola da » ; de Lina Pires de 
Campos «7 variações» e de Persio Moreira 
Rocha, «Valsa n .o 2»-

Realizou em 1962 recitais em Sorocaba , 
Santos (inaugurando o Departamentü lo
cal da Sociedade Pró Música Brasileira) , 
Limeira e Araras. Dentro em breve parti
rá para Mosc-ou a convite do govêrno so
viético-

Ainda em 1962 foi agraciada pela So
ciedade Geográfica Brasileira com a Me
dalha Cultural «Marechal Rondon» «como 
homenagem à sua brilhante carreira artís
tica de pianista que tanto tem elevado o 
nome do Brasil no setor artístico» . 

Nas palavras do crítico José da Veiga 
Oliveira: «Eudóxia de Barros, é sem som
bra de dúvida, uma das mais extraordiná 
r ias vocações artísticas do Brasil». 

3 Y~-4 'h e 5 Y2 

Em kips e nacos, 
em todas as cores 

da moda 

eafJOP ~~R<n$1r©!k 
R. Barão de ltapeti ninga, 54 
Av. Rangei Pestana, 1531 



TAPÊTES FEITOS A MÃO 

E{J)ecutam-se em qualquer estilo e formato 

Uma tradição de qualid(J;de e beleza 

MARCA REGISTRADA 

MANUFACTUR.A DE 
T A P E T E S S A N T A H E L E N A S.A. 

SÃO PAULO 

Rua Augusta. 765 
Tels.: 34-1522 - 36-7372 
Caixa Postal, 3518 
End. Tel.: TAPETELENA 

R I O 

Rua Chile, 35 - 2.• andar 
Tel. 22-9054 
End. Tel.: TAPETELENA 

ANTÔNIO CA BARBOSA LIMA 

Nasceu na Capital de São Paulo, tendo 
iniciado seus estudos de violã-o aos nove 
anos de idade. Um ano depois participou 
de um concurso para violonistas, obtendo 
o primeiro prêmio. Seu excepci-Jnal talento 
e invulgar aptidão para o instrumento pos
sibilitaram-lhe um progresso que :mr
preendeu seu professor, o violonista uru
guai•J Isaías Sávio, pela rápida aquisiçã o 
de uma técnica limpa, equilibrada, precisa 
e pelo desenvolvimento de sua form ação 
musical. 

artística ao Uruguai, onde apresentou-se 
com grande ·sucesso, no «Sodre» , no «Li
ceu Franz Liszt» e no «Centro Guitar-

Através de uma carreira artística que , 
embora inicia da há poucos anos, demons
tra uma constante e segura atenção, Bar
bosa Lima já gravou diversos discos en
tre ·os quais três «long-playings» que obti
veram grande aceitação. Participou do I 
Festival de Música de São Paulo, em 1960 ; 
realizou recitais em diversas radioemis
soras e estações de televisão; apresentou
se em teatros do Rio de J aneiro, S. Paulo 
e outras capitais. 

. rístico do Uruguai». 

Convidado em 1959 pela Comissão de 
Música d·o Conselho Estadual de Cultura 
de São Paulo para participar da tempo
rada dêsse ano, que incluía artistas e con
juntos de nomeada intrenacional, percor
reu as dezessete principais cidades de São 
Paulo, constitutivas do roteiro artístico 
da C. E. l.\1:':., realizando recitais, muitos 
dêles transmitid-os pelas radioemissoras 
do Interior do Estado. 

Recentemente efetuou uma excursão 
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A crítica especializada assinada no jo
vem violonista as qualiades «próprias de 
um músico e de um intérprete completo». 
«E' um artista consciente, cuja proprie
dade de execução e de a dequação estilís
tica revelam que não estamos diante de 
um simples dom da natureza. O que de
ve haver em Barbosa Lima, além de sua 
invulgar\ vocação para o difícil instru
mento que é o vi•olão, é uma raríssima 
percepção da essência da musJcaY,. 
«Apesar de sua pouca idade, demonstra 
êle uma compreensão bastante profunda 
da. obra. de arte, uma. formação de espi-
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rito que se dir ' ':I clássica» pela elegân
cia sem manein .. los, pelo equilíbrio ge
r a l da interpretação». «Barbosa Lima é 
um dos únicos violonistas a tuais dotados 
dêsse peculiar sentido de nobreza sonora 
que se expressa em perfeita emissão, a r
ticulação clara e espontânea , diferencia
ção sutíl do matiz e a centuação poética 
ou dramática, seguno cada obra ». 

Em abril de 1962 realizou uma «t·our
née» pelas p r incipais capitais do norte do 
Brasil (Salvador, Recife, Natal, Mossoró, 
·Fortaleza e Belem) , tendo se aresentado 
em teatro e TV, ·sendo o primeiro violo
nista a exibir-se nos auditórios n obres da 
Universidade da Bahia e Universidade do 
Ceará. 

Apresentou-se também como solista 
junto â Orquestra Sinfônica Municipal, 
em dois concertos realizados no Teatro 
Municipal desta Capital. 

Tomou parte no II Congress-o da Críti
ca Literária no ._Brasil, realizado na ci
dade de Assis, apresentando-se é m reci
tal como convidado do Govêrno do Esta
do. 

Apresentou-se em B elo Horizonte, n a 
Cultura Artística de Minas Gerais. 

Foi novamente convidado pelo Govêrno 
do Estado de São Paulo para uma «tour
née» pelas quinze principais cidades pau
listas nos meses de novembro e dezembro 
de 1.961 

RealiZ'ou diversas aresentações em re
citais na televisão em São Paulo . 

EstuddU várias matérias complementa
res da música com A. Theodoro Noguei
ra. 

se o seu presénte for ·uma gravata 

procure conhecer a variada coleção 

da 
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r. conselheiro crispiniano (esq. são ,joão ) 
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-Ma l i c e um verdadeiro forno 
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Tabela de cozimento no próprio cabo! Realmente 
prótica! Com a sua Rochedo-Matic, basta seguir as 

instruções do próprio cabo c preparar pratos 
deliciosos! Procure conhecer ROCHEDO
- ~IATIC, ainda hoje, em seu Revendedor! 
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