
·"' NGELO (ROMA ·· .SAN PIETRO IN VINCOLI). 

Moisés, o libertador do povo hebráico que no Monte Sinai - depois da dramá'tic;,a tra• 
vessia do Mar Vermelho - recebeu a revelação do Decálogo, inspirou a Miguel Angelo 
uma de suas obras pri.nias. A estátua, que exprime numa extraordinária fusão de es
tilos a fôrça física e espiritual, a paixão. e a visão profética do personagem bíblico, 
'encontracse em Roma na Igreja de "San Pietro in Vincoli" sob o túmulo do Papa 
Julio 11, que desde 1505 tinha incumbido o artista de executar um majestoso Mausoléu 
- composto· de cêrca de 40 ·figuras de Santos, . Profetas e Virtudes. A figura ·atlética 
de Mois~s que segura com o braço direito as tábuas do Decálogo, foi esculpida por 
Miguel Angelo em mármore de Carrara entre 1513 e 1516, após a morte do Papa 
Julio 11, sendo concluída em todos os por·menores sômente em 1545, depois de ter 
sido alterado o grandioso projeto primitivo que deveria transformar a obra do artista 
numa "verdade ira montan~a de mármore". 

,. 
E muito fácil conhecer 
maravilhas como e$ta: , 
VISI·TE A ITALIA 
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, 2~idades E) para. seu lar 

CAÇAROLA E FRIGIDEIRA 

Snebedo-Matie 
r,;J t. 

trodutos da ALUMÍNIO DO BRASIL S. A. 

capacidade 6,5 lts . e 3 lts. 

Veja-as na loja de sua preferência. 

Você vai gostar Para seu buHet elegante, 
para ·seu apartamento na praia, para cozi
nhar na própria mesa, nada melhor do que 
uma Rochedo-Matic . Em 110 ou 220 volts. 
A beleza você vê, a qualidade você conhe· 

_ ce, é Rochedo · é para tôda a vida. 

r. 
Brigadeiro JOSÉ VICENTE FARIA LIMA 

DD. Prefeito do Município de São Paulo 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO SINFôNICO 
O R Q U E S T R A S I N F ô N I C A 'M U N I C I P A L 

Solista: 

GILBERTO TINETTI 

Regente: 

Maestro S O U Z A L I M A 



bravíssimo 

Um refrigerador de funcionamento allegro 
moita ~pass1onato. De durabilidade ostinata. 
De prece moderato. De beleza vivace. 

V. o encontra com 244. 288 ou 351 litros de 
capacidade. Em todos. degelo automático 
pedal para abrir a porta, e os rolêtes ' 
deslizantes que dispensam o uso de carrinhos. 
Da1 a sat1sfação. que sentimos ao dizer 
bravo, bravissimo .. 

~ 
gelomaftc Ouro 

PERFEITO PARA DURAR 

SOUZA L IM A 

O nome de Souza Lima dispensa comen
tários nos maiores centros musicais de 
todo o mundo. 

Grande incentivador da música no Bra
sil, vem demonstrando ininterrupto real 
interêsse 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 
apresento\1 em primeiras audições, como 
pianista, os concertos para piano e or
questra de Camargo Guarnieri (n.o 1), 
Villa-Lobos (n.o 2), Francisco Mignone 
(4 fantasias) e inúmeras outras obras . 
Em concertos sinfônicos, também em pri
meiras audições, entre a produção de 
compositores patrícios, regeu as seguin
tes obras: «Festa das Igrejas», de Fran
cisco J'll.:ignone, «Abertura Concertante», 

Je Camargo Guarnieri, «Sumé Pater Pa
trium», de Villa-Lobos e outras mais. 

Como compositor, sua bagagem musical 
é considerável, com obras para piano
solo, canto, côro, violino, conjunto de câ
mara, orquestra, bailados etc. Recente
mente concluiu uma 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 «P.oema 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 solicitação da 
Comissão do IV Centenário da Cidade de 
São Paulo, o bailado «Fantasia Brasilei
ra». 

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

A convite do Dr. Assis Cltateaubriand 
fundou a Rádio Tupi 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, regen
te, compositor, revisor e professor de pia
no, música de câmara e história da músi
ca, é membro da Academia Brasileii:·a de 
Música, professor catedrático da Acade
mia Paulista de Música, regente-titular 
da Orquestra Sinfônica Municipal de São 
Paulo, .Professor-honorário dos Conser
vatórios do Recife e Salvador. É ainda, 
diretor-artístico da Organização Vitale 
e diretor da CEMBRA . 

VôOS DIURNOS e NOTURNOS AOS ' 

ESTADOS UNlDOSJ 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 



Passa. onde só carro de boi consegue 

., 

... e faz bonito entre os veículos de luxo! 
Prove V. mesmo: Programe um passeio: coloque a 
bagagem. o carrinho do nenê, os brinquedos da cr ian
çada e mais o que·.; quiser. Agora. abra as 4 portas 
do Chevrolet C-141( para a famili a entrar. Ha lugar para 
todos. E na estrada que o conforto aparece mais ... 
1\ suspensão macia, em molas espi rais. faz esquecer os 

buracos. O es tofamen to em espuma de plastico é re· 
vestido de napa . .. o In te rio r é isolado c'ontra ruidos,. 
poeira . calor e fri o, as marchas são sincronizadas e o· 
motor V. ja conh ece - é o famoso Chevrolet. E ainda 
ha o diferen cial de Tração Positiva (opcional)' para 
seu Chevrol et passa r onde só carro de boi consegue. 

~I©CHEVROLH 
. O VERDADEIRO UTILITáRIO BRASILEIRO DE CLASSE! 

I rnoou1o oA GENERAL . MOTORS oo BRASIL s. n. ~ v1snE o coHcEssloHanlo cHEv;om AutoRIZADo oE sua c1oa~E 

GILBERTO TINETTI 
«Gilberto Tinetti é um a rtista super ior. 

Superando a s fases conduceNtes à autono .. 
mia artística, encontra-se agora em plena 
e radiosa m aturidade. Efetivam ente, :t 

virtuosidade transcendeu a fase de a qui
sição para entrar na de produção, sempre 
em estrei ~a correlação com a interpreta
ção. Esta , de seu lado, já deixou para trás 
os momentos de «CU s into assim» para 
chegar àqueles outros de «é assim», ba
seados numa convicção que, sem abdicar 
das preferências pessoais, t em por crité
rio valores mais altos, padrões mais pro
fundos. A música está sempre presente 
em tudo a quilo que toca. E's porque con
sideramos Gilberto Tinetti um artista su
perior»· Assim se referiu o musicólogo 
Caldeira Filho, crítico de «0 Estado de 
São P aulo», ao recita l apr esentado por 
Tinetti no encerramento da temporada in
t ernacional de 62, da Pró-Arte de São 
Paulo. 

Natural de São Paulo, onde se formou 
em Direito, Gilberto Tinetti fêz os seus 
primeiros estudos musicais com o profes-

sor Hans Bruch, tendo iniciado suas apre
sentações públicas aos quinze anos de 
idade. Foi premiado el)'l diversos concur
sos n acionais, tendo recebido em 1957 o 
Prêmio Magda Tagliaferro que lhe ·valeu 
uma viagem de estudos à P aris. Ali aper
feiçoou-se sob a orientação da ilustre 
mestra tendo frequentado a inda o Concer
vatório Nacional e os cursos de Alfred 
Cortot na :mcole Normale de Musique de 
Paris. Inscrito n 8. Academia Internacio
nal de Verão, do Mozarteum de Salzbur- · 
go, obteve o primeiro lugar em concurso 
a lí realizado em 1959. Desde então apre
se'ntou-se com o concertista em vá.r:ios 
países da Europa, tais corrio França, In
glaterra, Áustria, Bélgica, Holanda e Por
tugal. Tocou como solista da célebre Ca
merata Academia de Salzburgo. Recebeu 
m edalha da «Sociét é Ar~s·, Sciences e Let-
tres» de Paris. 

Entre nós vem [e destacando como um 
de nossos melhores intérpretes, ora como 
recitalista, ora como solista e ainda como 
camerista de primeira qualidade. 

Foi contratado pela Pró-Arte para as 
suas temporadas internacionais de 62 e 63 
em São Paulo e no Rio. 

Atualmente exerce o cargo de diretor 
dos Seminários da Música Pró-Arte de São 
Paulo. Receheu a medalha do melhor solis
t a do ano de 1962, conferida pela Associa
cão Paulista de Críticos T·eatrais. 
- Apresentou-se em 1963 e em 1964 com 
amplo sucesso em quase tôdas as Capitais 
do Brasil, do Norte a Sul. Foi escolhido 
pela Pró-Arte para dirigir o XIV Cur
~o Internacional de Férias (Terezópolis, . 
ianeiro de 1964) . Gravou recentemente as 
E'achianas Brasileiras n .o 4, de Villa-Lo
bos, assim como a Sonata dê Hindemitl:t 
nara viola e piano, com o violista Perez 
Dworecki, as Valsas de Brahms e «Mam e
re Po.Ye», de Ravel, a quatro mãos, com 
o pianista Caio Pagano. 

Atuou ainda esta semana, como solista 
da Orqu'estra Sinfônica Mun.icipal de São 
Paulo sob a regência de lsaac Karabtche
wsky, reafirmando, mais uma vêz, os seus 
grandes e elogiáveis dotes virtuosísticos. 

S. PAULO: R. 24 de 

Maio, 224 • Fone: 

* 
SANTOS: f:lua Aia . . 

F undada em 1902 chuelo, 49 • Centro 
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~ HOJE~ 
na 

- 'São Paulo, 26 de Julho de 1965 - às 21 horas 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista: 
GILBERTO TINETTI 

Reg;mte: 

Maestro SOUZA LIMA 

PROGRAMA 

l.a Parte 

SCHUMANN .... . . . .. . ............... . . ........ . SINFONIA N .o4 - em 
ré· menor - op. 120 

- Lento - Allegro 
- Romanza 
- Scherzo - Vivo 
- Finale _j Vivo 

2-a Parte 

VILLA-LOBOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abertura de «L'homne Tel» 
- da «Suíte Sugestive» 

RA VEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concêrto em , Sol Maior -
para piano e orquestra 
- Allegremente 
_ Adagio assai 
_ Presto 

Solista: 
GILBERTO TINETTI 

R egente: 
Maestro SOUZA LIMA 

SÃO PAULO: PRAÇA DA REPÚBLICA, 242 

SANTOS: PRAÇA MA!.JÁ, 3 

RIO DE JANEIRO: AV. RIO BRANCO. 173 



Tradição cultural 
do povo paulistano 

Concertos Matinais 

Desde 1959, ininterruptame nte, os 
Concertos Matinais oferecem música 
ao povo. É a primeira e ún ica 
rea li zação art íst ica no gênero em 

··todo o País, somente possível graças 
ao apoio dos poderes púb licos 
municipais e da Mercedes-Benz 
do Brasil S.A. Sua repercussão 
é e norme em tõdas as c lasses 
sociais, sua penetração é vasta 
numa larga faixa geográfica, graças 
às transmissões pelo rádio e TV. 

Tornando. mais acessível a mÚsica 
erudita, revelando novos valores 
e a presentando art istas famosos, os 
Concertos Matinais têm a louvável 
missão de difundir cul tura. 
Realização da Prefeitur·a Mun icipal 
de São Paulo - Secretar ia 
de Educação e Cu!tur·a. 
T ransmissões diretamente do 
T eatro Municipal , pela 
T VTupi-Canal 4 e Rádio Difusora, 
sob o alto patrocín io de 

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. 

e REFERÊNCIAS AO PROGRAMA 

SINFONIA N.o 4 - em ré menor -

op. 120 - Esta obra foi composta no a n o 
de 18 11, tratando-se portanto, da segun
da e não da quarta sinfonia produzida 
por Schumann. O trabalho foi escrito 
para servir de presente de aniversário à 
sua esposa. 

Inicialmente a obra fo~ trata da com o 
uma «Symphonische Phantasie» po:s 
Schumann preferia a execução de seus 
movimentos sem interrupção, conside 
r ando-a uma obra completa n êsse senti
do, não satisfeito em tratá-la como uma 
sinfonia no sentido geral. 

Sua publicação foi au~orizada somente 
depois de Sch:umann ter feito uma r evi
são total na opra, r emodelando inúmeras 
passagens. Coristitui portanto, um schu
rnanniano poema lírico, para orquestra, 
de caráter e estrutura m a is ligeiros que 
as demais sinfonias do compositor. 

A E'.infonia é in 'ciada com uma intro-

• • .no 
ela 

futuro 
terá um 

PIANOFRITZ 
DOBBERT 
PIANOFATURA ~PAULISTA S.A. 

Rua 7 de Abr il, 97 . :l,n.au!lar 

Tels.: 35;5514 e 3!'>-12!>1. São Pa ulo 

À VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMO 

c'.ução lenta, dentro de um ambiente de 
mistério, su cedendo-se o primeiro movi
mento de trepidante agitação; contras
tando, surge um delicioso romance, re
pleto de m elodia e apresentando, no se
gundo plano, o tema já ouvido na Intro
dução. O terceiro movimento «Scherio», 
por su~ . intenjla vivaciçiad.e apresenta um 
novo contraste. A ·' obra encerra-se com 
um «Finale-Vivo», de rítmo en érgico, con
cluindo vigorosamente. 

A obra f oi apresentada pela primeira 
vêz, depois de revista, em Düsseldorf, a 
3 de março de 1853, sob a regência do 
autor. 

ABERTURA DE « L'HO MME TEL» -

Integrando uma das partes da «Ruíte Su
gestive», escrita originalmente para piano 

e porteriormente t ranscrita para orques
tra, esta página apresenta, em suas fra-



artigos finos para cavalheiros 

'' 

CASA NAZARIAN 
tradição e bom gôsto 

· cons. crispiniano esquina são joio 

FLôRES 
Para todas as ocasiões, presenteie seus amigos com FLôRES 

o presente sempre recebido com agrado 

RINALDI FLôRES 

PR.AJÇA DA REPúBLICA N. 0 176 * FONE: 32-2316 

ses, sugestivas impressões do a u tor sôb.re 
a ópera «Guilherme Tell», de Rossini. 
Compreende várias pártes independentes 
onde a genial imaginação e habilidade do 
compositor tornam-se evidentes e conse
guem, de maneira extraordinária, admi
ráveis efeitos de sonoridade e ambienta
ção. Na realidade, a composição decorre 
sempre em alto nível artístico e, além da 
beleza puramente m elódica e do mérito do 
tratamento orquestral da obra, deparam
~e. em certos pontos, admiráveis passagens 
que vêm representar outras tantas sonda
gens repletas de rítmica flexível e fluente 
dentro de um vastíssimo conteúdo sonóro. 

CONCÊRTO EM SOL MAIOR - para 
piano e orquestra - Êste concêrto foi 
executado pela primeira vêz em Paris, 
triunfando imediatamente em t ôda a 
Europa. 

Em seu primeiro e terceiro movimentos 
temos uma cintilante fantasia sonora, um 
~rtifício apresentado voluntariamente pe
lo piano, como nas tocatas do Século 
XVlll, disputando as sonoridades da or
questra com entusiàsmo um tanto mali
cioso . 

No segundo movimento nos é apresen
tada uma calma e poética cantilena, de 
·uma simplicidade cativante, exl?osta à 
primeira vista pelo piano, seguida, logo 
após, pela orquestra, concluindo num en
cantador colorido sonóro. 

Nêste trabalho Ravel emprega tudo o 
que existe de essencial em sua música : 
brilho, clareza, elegância, orignalidade, 
ternura e singeleza na parte intermediá
ria e no último movimento, delicada per
feição e poderoso vigôr. 

Comentários de 
JUDITH CABE.TT'E 

Redatora-Musical da O. S. M. 

P)IIIC~ 
~Wl 
OFSF 

E' TAMBÉM LUCRO EM DINHEIRO 

ORQUESTRA 
FI L\R.\IÓ\;IC.-\ 
DE S:\0 P.\ULO 

a qualidade de sócio da F i 1 a r m ô n i c a 
adquira um título: 

preferência e descontos substanciais na 
aquisição de ingressos. 

informações: rua Alagoas n. ~ 9.Q3 

telefone: 52-9747 



PROFESSôRES COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA UNICIPAL 
COORDENADOR DOS CORPOS ESTAVEIS: PROF. RAUL LARAN. A 

Violino «Spalla» 
Clemente Capella 

«Concerti no» 
~ oão Baptista Poffo 

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

2.os Violinos 

Antonio Gianelli 
Nelson Brusca to 
J oel Ta vares 
Eva Voros 
Geraldo Liserre 
Carlos Del Papa 
Zilda Wolosker 
Armando Ciglioni 
Najla Maluf Schaun 
Manfredo de ,Vincenzo 
Mario Tomazoni 
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 
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~ibeíro 

Rogerio Duprat 
Luiz Varoli 
Lauro Del Claro 
Julius Neuhoff 
Ezio Dal Pino 
Paulo Domingos Taccetti 

Contrabaixos 

Alexandre Moreira 
Alfredo Corazza 
Guido Bianchi 
Artl!ur Genizio 
Nikolas Schevtshenkc.. 
Marco Antonio Brucolli 
Sandor Molnar Junior 

Flautas 

.Salvador Cortesi 
Almodovar E'ortolin 

Fiautim 

Rosário D . G. Cária 

Oboés 

Walter Bianchi 
S. ·Ilson Masano 

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 
?..bramo Garini 

Trompas 
Silvio Oliani 

Enzo Pedini 

Editores 

Juliano Garini . 
Ronaldo Bologna 

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

Trombones 
Antonio Ceccato 
Giacinto Pucc1 
Gilberto Gagliardi 

Tuba 
· Gasparo Pagliuso 

Harpas 
Elsa Guarnieri 
Leda Guimarães Natal 

Orgão· 
Angelo Camin 

Piano 
Alberto Salles 

Tímpano 
Ernesto De Lucca 

Acessórios 
Vicente H. L. Gentil 
Antonio Torchia 
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"Tenha u sono mais tranquilo e reparador~t 

com as· FLANELAS e COBERTORES das 
·' 

CISIS PERNIMBUCINIS 
l •• . •. 

ONDE TODOS COMPRAM 

·•. 




