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Para sua viagem a 
PARIS 

Há sempre um mundo de 
vantagens em se preferir a 
Air France : fabulosa r~de 
aérea, horários, sistema de 
crédito, conf&rto de seus 
játos, impecável serviço a 
bordo, cortesia, etc. 

à votre 

Para preparar sua próxima 
viagem a Paris, informe-se, 
sem nenhum compromisso 
com seu agente de Viagens 
ou com a ag~ncia da Air 
F rance . 

servzce 

AIRFRANCE 
A .. M AI O R R Ê DE AÉRE A DO MUNDO 
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e PALADAR EXIGENTE 
sempre fazem dueto 

Daí as pessoas de 

bom gôsto exigirem ·I 

UM PRODUTO 

ANTARCTICA 
·. /t 

Brigad,eiro JOSÉ VICENTE FARIA LIMA 
DO. Prefeito do Município de São Paulo 

Prefeitura do Mt:·nicipio de São Paulo 

Secretaria de Educação e Cultura 

Depa,rtamento de C.ultura 

CONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista : 

MIGUEL WI8NIK 

Regente: 

MAESTRO SOUZA LIMA 

Exmo. Sr. Prof. V ALÉRIO GIULI 
DD. Secretário de Educação e Cul
tura da PREFEITURA DO MUNI-

CíPIO DE SÃO PAULO 



Se você está pensando em ad 
casa, palacete ou apartamento, v di
reto a Clineu Rocha. Lá você encon
tra sempre mais de 5 mil ofertas de 
imóveis. Entre elas, uma exatamente 
como você deseja, no bairro em que 
você pretende morar, nas condições 
em que você gostaria de pagar. Clineu 
Rocha seleciona os imóveis que ven
de. E tem um corpo de vendedores 
altamente especializado (e motoriza .. 
do) para atendê-lo atenciosamente. 
Vá direto a Clineu Rocha. Os escri
tórios (sede própria) ficam na Avenida 
Angélica, n.o 2424, a uma quadra da 
Avenida Paulista. Ou então telefone 
para 52-0976. ou 52-7662 Clineu 
Rocha mandará alguém ir buscá-lo 
em sua residência. Em Clineu Rocha 
a cas.a é sua. 

ES C RI TO'RJO IMO BJ LIARIQ 

CLINEU ROCHA S.A. 
AVENIDA ANGÉLICA N . 0 2424 
Creci 679 

SOUZA LIMA 

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

Grande incentivador da música no Brasil, 
vem demonstrando sempre real interêsse 
pelo movimento artístico nacional, apre
sentando obras de nossos compositores em 
primeira audição não só no Brasil, mas no 

1966 

exterior e também escrevendo páginas de 
grande valor com temas e ritmos brasilei
ros. Assim é que apresentou em primeira 
audição, como pianista, os concertos para 
piano e orquestra de Camargo Guarnieri 
(n.o 1), Villa~Lobos (n.o 2), Mignone 
( 4 fantasias) e muitos outros. Em con

certos sinfônicos, também em pril"leira 
audição de nossos compositores, regeu: 
«Festas das Igrejas», de Mignone, «Al:J~r

tura Concertante» de Camargo Guarnieri, 
«Sumae Pater Patrium», de Villa~Lobo~. 

etc. 

Como compositor sua bagagem musical 
é considerável, com obras para piano ~olo, 
canto, coral, violino, conjunto de Câmara, 
orquestra, coros, bailados, etc.. Vem de 
concluir recentemente uma ópera e um 
concerto para piano e orquestra. Com seu 
poema sinfônico «Ü Rei Mameluco», 
para grande orquestra, obteve o primeüo 
prêmio em Concurso organizado pelo De
partamento Municipal de Cultura de 'São 
Paulo. Com o «Poema das Américas» obte
ve a l.a menção honrosa no Concurso 
Sinfônico organizado nos Estados Unidos, 
concurso êsse que reuniu 40(} composito~ 

res das Américas. Escreveu, por solicita
ção da Comissão do IV Centenário, o bai
lado «Fantasia Brasileira». 

Em missão artística percorreu tôda a 
Europa, norte da África, América do Sul 
e o Brasil de Norte a Sul. Só em S.Paulo 
tocou em 55 cidades do Interior, sendo as~ 
sim, com Villa-Lobos, o desbravador ar
tístico do Interior de São Paulo. 

EXCURB 
FABULD 

.li.:;::;TADOS UNIDOS - EUROPA ( VIA N E W y 0 R K ) VOLTA 
NA IDA OU VOLTA 

AO MUNDO - COPA DO MUNDO - E DIVERSAS OUTRAS 

PEÇA O FOLHETO AO SEU AGENTE DE VIAGENS 

OU A PAN AMERICAN - RUA SÃO LUIZ, 29 - F . 36-0191 
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de glonas de Chevrolet atraVes déstes anos de suJ cxrsténcra no Brasrl 

uma 
viagem 

que 
começou em 1925 ! 

ENERAL MOTORS DO BRASIL S.A. 

MIGUEL WISNIK 

te. acentuada, tendo iniciado seus estu-

l
io~ de piano aos seis anos de idade sob 
'L orientação de Suzana Moraes de Car
·valho e, · posteriormente, Dylce · de Lima 
Carvalho. 

Diplomou-se no Conservatório: Musical 
«AYmoré do Brasil» onde foi aluno da Pro

. fesscra Cecília Brasil Mavrides, obtend<, 
o l.o lugar e sendo merecedor da Meda-
lha de Ouro conferida pelo Govêrno do 
Estado , por intermédio do Serviço de Fis
calização Artística . 

.Desde es~a ocasião Miguel Wisnik pas
sou a estudar sob a direção competentís
sima do Maestro Souza Lima, aperfei
çoando-se cada vez mais no virtuosismo 
du seu instrumento. 

Apresentou se diver~as vêze.s em inú
meras cidades do Estado de Sãó Paulo 
e emissôras de televisão obtendo sempre 
os mais significativos aplausos. 

Atuou como solista em obras apresen
tadas junto ao Coral Vicentino, tendo, 
nêste gênero, participado de uma grava
ção recentemente lançada, desta vez jun
tamente com o Coral da Santa Casa de 
Santos. 

Natural e ainda residente na cidade de 
São Vicente, Miguel Wisnik tem recebido. 
calorosos elogios e críticas da imprensa 
santista. 

José Miguel Soa<res Wisnik demonstrou 
' desde cedo uma vocação m'Úsical bastan-

Além de pianista dedica-se ao ensino 
da História da Música. 

expressão 
máxima 
de qualidade 

PIANO 

FRI1Z 
DOBBERT 

JIJANoFArinm{i)PADLISTA S.A. 
Rua· 7 de Ab'ri(97- 3.0 and.- Tels.: 35-5514 e 35·1251- São Paulo 

À VE~DA NAS •BO;ij>-5' CASAS DO RAMO 
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São Paulo, 8 de Maio de 1966 - ~s 10· horas 

Prefeitura do Municfpio de São Paulo 
Secretaria de Educ-ação, e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista: 

MIGUEL WISNIK 

Regente: 

MAESTR;O SOUZA LIMA 

PROGRAMA 

l.a Parte 

GEORGE GERSHWIN •• • o. o ••••••••••••••• • o •• • •• 
Um Americano em Pari:; 

SOUZA LIMA ••• • ••••••• • ••• o •• o •••••• • •• • ••••••• • •• • • • ••• , , • 
Suíte Infantil 
- Fanfarra 

SAINT- SAENS .. . .. ... , .. , . , . 

- Es.tudo 
- Berceuse 
- Variações 
- Fanfarra 

2.a Parte 

Concêrto n.o 2 - em sol menor - op. 22 
para piano e orquestra 
- Andante sostenuto 
- Allegro schen:ando 
- Presto 

Solista : 

MIGUEL WIS:NIK 

Regente: 

MAESTRO SOUZA LIMA 

FA~UEIROS : AÇO I N O X 
FAQUEIROS : PRATA 1 O O 

BAIXELAS E PRESENTES 
A renda nas casas do ramo une 

exigem QUALIDADE 



bravíssimo 
... 

Um refrigerador de funcionamento allegro · 
mollo apass1onato. De durabilidade ostinata. 
De préco modera to. De beleza vivace.'-' .. 

V. o encontra com 244. 288 ou 351 litros de 
capacidade. Em todos. degélo automático, 
pedal para abrir a portà; e ôs rolétes 
de~lizant!ts que dispensam o uso de carrinhos. 
Da1 a sat1sfação que sentimos ao diler 
bravo, bravissimo .. ... · · 

g e I Q m a·t-• 
"'·:i; 

PERFEITO PARA OU~~ !: 

·;, . - .·· ,. . - .,.. 

•• 
1 5 erlto. Loeb 

LOJA 1 CONJ. 71 FONE. : 32-1167 

= ·=· 
R.F.FER1;NCJAI' AO PROGRAMA 

UM AMERICANO EM PARIS - A pri- de~cendo os Campos Elísios, ma; -;~d~~r 
meira execução orquestral de Um ameri- também, que se tenha extraviado. No et;-
cano em Paris» teve lugar no Carneggie tanto , desde que, o que res·ulta é técnica-
Hall, a 13 de Dezembro de 1928, pela So· mente conhecido como passagem de uma 

ponte, admite-se que a pena de· Gershwin 
haja produzido um equívoco. mufiical e que, 
quando o terceiro andante aparece, já te
nha o americano atravessado O' rio Sena. 
~.em dúvi<;la esta é uma zona bem menos 
francesa cio que do outro lado. Fala-se, b 
americano, com entonação francesa como ·é 
natural numa região da cidade onde tan
tos americanos se juntam. O final desta 
parte do trabalho sugere a presença · do 
americano em um terraço de caie. 

ciedade Filarmônica de Nova Iorque sob a 
regência de W. Damroch. Do comentário, 
que foi preparado por Dean Taylor extrai
mos os seguintes dados: - «<magine-se 
um americano· descendo os Campos Elíseos 
huma manhã ensolaradfL de Maio ou Ju
nho, gozando o novo ar e ambiente, a li
berdade e alegria dos francêses . 
r Ouvidos atentos, assim coma os olhos, 
observa com prazer os ruídos da cidade; 
os taxis divertem-no, fato que a orques
tra registra num breve episódio em que 
se ouvem quatro buzinas parisienses. Es
tas oferecem um tema especial que é anun
ciado pelas cordas. E o passeio continua 
através do segundo andante, descrito pela 
clarineta «em francês·, com forte sotaque 
americano ... » São depois, os temas, de
senvolvidos até passar o «touriste>> por um 
lugar que o compositor supôs ser uma 
igreja, enquanto o comentador prefere 
acreditar que seja o «Grande Falais», cujo 

salão está em exibição. 
Nêsse ponto o itenerário do americano tor

na-se obscuro: pode ser que êle' continue 

FI._ ................ _. 

L N E A R 

Agora a orquestra não exprime qua l · 
quer . coisa. Um só lo de violino representá 
o inglês mal falado, estabelecendo-se um 
diálogo. E' possível que grave injustiça sej:} 
feita, tanto ao autor como no protagoni~; 
ta e que toda a visão não passe de simples 

transição musicrul. 

O americano está com saudades da pá' 
tria. Triste. Compreende que não pertence 
a êsse lugal', . a êsse povo, sentindo-se vet~ 
dadeiramente. um forasteiro.- ·-

No momento crítico a orquestra atira se 
a outro tema e duas trombetas anunciam 

AQUARELAlli 
Stereofonia cj Personalidade Sonor-a

Ha ~rnoniosas Lírihas Estétita i 

A venda nas 'boas casas do raffi() 

lmpm·tanle: Assist. técnica exclus iva do fabricante ·! 

TA T E R K A & Cia 
R. Fabia, 814 (Lapa) - T(>l. f;!>-2R72 



!?RATA wo LFf classe que identifica bom-gôsto 
Visite as lojas especializadas em prataria e 
conheça as finíssimas peças WOL,.FF: talheres 
e baixelas de prata da mais alta qualidade.· 

SOCIEDADE PAULISTA DE ARTEFATOS METALÚRGICOS S. A. P. s. e para manter seus objetos de 
rc< __ .:::-.... prata sempre como novos, aplique 

Wolffin , que conserva o brilho da 
prata por meses e meses. 

um casa para sua elegância 

CASA NAZARIAN 
artigos finos para homens 

av. são joão esq. cons.• crispiniano 

a1go ue novo. n.;ncontrou um patnc:w <t Vem 
um tema barulheto,, aJe.gre, um «Chanes< 
tom>. :BJ' um patrício, sim, talvez do l:sroo
klin, &en1 gota de sangue francês nas vem~< 
Paris não existe mais. 

A orquestra procura demonstrar que n:· 
do esta bem quando dois americanos se 
encontram . . . » 

SUíTE INFANTIL - Entre as compo
sições de Souza Lima, muito apreciadas 
pe10 público, encontramos a Suíte Infan
til, várias vêzes executada no Brasil e no 
estrangeiro onde recebeu elogiosos aplau· 
sos e considerações. 

Inspirou-se o a:utor vendo seu filho brin
car. Dai a «Fanfarra» onde os trompetes 
imitam as cornetinhas simbolizando um 
brinquedo de soldadinhos ; a «Berceuse», 
desenvolvendo urna terna canção de ninar 
assim também as demais partes desta suí
te proporcionMn, dentro de uma atmosfera 
ingênua, a impressão de alegres folguedos 
infantis< 

CONCÊRTO N .o 2' - EM SOL MENOR 
- OP .. 22 - As várias obras de Saint
Saens, compreendendo vários gêneros e 
formas, são verdadeiramente consideráveis. 
Êsse notável mestre compôs, entre os 
anos de 1859 a 1896, cinco concêrtos para 
piano, dos quais o segundo, em sol, e o 
quarto, em ré, ambos em tonalidade mer 

dllJ e_,~1 e FRALDAS ... 

no:r, são os mais conhecidos e apreciados< 
O Concêrto em Sol Menor - op. 22 -

foi dedicado a FraJ!l.Z Liszt e escrito por 
sugestão de Anton Rubinstein. A obra te· 
ve sua estréia a 13 de Mai01 de 1868 com 
o autor ao piano e Rubinstein na regênci<a. 

Foi primitivamente concebido para piano 
e pedaleira, (instrumento muito raro a an
tigo)., Prova isso o «Andante» que serve 
de introdução, com suas sonoridades gra
ves predominantes. Nêste primeiro movi· 
mento o primeiro tema é exposto pelo ins
trumento solista, desenvolvendo-se admi· 
ràvelmente no decorrer do andamento, en
tre diálogos e frases da orquestra. 

O segundo movimento é um «Scherzo» 
que encerra dois temas: o primeiro em sólo 
de tímpano e o segundo confiado às cor · 
das, com acompanhamento rítmico do pia· 
no. Sua linha melódica é de delicado sabô1 
e encantadora vivacidade. O terceiro mo
vimento «Presto», contém exuberante bri· 
lho: 

A obra encerra um admirável interesse 
pianístico além de orquestral,. aliás, ca· 
ractfstica comum nas obras do mestre 
francês cuja perfeição. de escrita, em tôda 
sua vasta produção, despertará sempre. a 
admiração dos musicistas de tôdot o mundo. 

Comentários de 
JUDITH CABETTE 

Redator.MusicaJl da O. S. M. 

NA 

~ 
~ 

RUA 24 de MA10,224 

ATE AOS MAIS LUXUOSOS CARRINHOS OU MOVEIS INFANTIS 



COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFONICA MUNI ,L 

COORDJ<:NADOR DOS CORPOS ESTAVEIS: PRO}'. RAUT, LARANJEIRA 

Yiolino «Spalhll> 

Clemente Capella 

Yiolino «Concerti.JIO» 

Joüo Baptista Poffo 

l.os Violinos 

Antonio Felix Ferrer 
Orsini <;!e Campos 
Oswaldo José Sbarro 
Jorge Salim Filh. 
Emma Klein 
Alexander Ramirez 
Eva Voros 
José Giammarusti 
Vicente Scramuzza 
Cecilia De Falco Sansigolo 
Miguel Caracciolo 

z.os Violinos 

Antonio Gianelli 
Ne lson Bn1scato 
Joel Tavares 
Mãrio Tomazoni 
Guilherme K. Netto 
Najla Maluf Schaun 
Carlos Del Papa 
Dora Lobato e Si lvr. 
Gera ldo Liserre 
Manrredo De Vinrenzr. 
7.ilda VVoloskPr 

\'ioJus 

Perez Dworeck i 
Bela Mori 
Henry Mullet 
Francisco Torre 
Helio Batini 
José D'Nunzio 

\'ioloncelos 

Cecilia Zwarg 
Frederico Capella 
Ezio Dal Pino 
Cecil ia Lombarc\, 
Lauro Del Claro · 
Julius Neuhoff 
Luiz Varoli 

Contrabaixos 

Alexandre Moreir<. 
Alfredo Corazza 
Marco Antonio Brucolli 
Nikolas Schevtschenko 
Cuido Bianchi 

Flautas 

Salvador Cortesi 
Almodovar Bortolin 

}'lautim 

Rosãrio D. G. de Cárla 

Oboés 

Walter Bianchl 
Salvador Ilson Masano 

Corno lng·lê~ 

Francesco Pezzella 

('I ar inetas 

Nabor Pires de Camargc 
Leonardo Righi 
Gil C. Silva 

Claronc 

N icola Antonio Gregof"io 

J>agotes 

George Olivier Toni 
Gustavo Busch 

Contrafag·ote 

Abramo Garini 

S ilvio Oliani 
Enzo Pedini 
Ronaldo Bologna 
Francisco Celano 

TEATRO -~MUNICIPAL 
em revista 

Editor 

Trompetes 

Dino Pedini 
Jayro Leão da Silva 
Haroldo Paladino 
Clovis Siqueira Mamed, 

•.r,·ombones 

Giacinto Pucc1 
Gilberto Gagliard, 
Francisco Serra Rocasaln 

Tuba 

Gasparo Paglluso 

Harpas 

Eisa Guarnier. 

Lêda Guimarães Natai 

Orgão 
Angelo Camin 

Pinno 
Alberto Salles 

'l,inttlanos 
Ernesto De Lucc« 

Aces-sórios 
Vicente H. L. Gentil 
Antonio Torrhia 

P1·ato e Bombo 
Agostinho D'OnofriL 

Redator lUusical 
Jud ith Cabettc 

Arquivo 
Benedito R. de Mattos 

:\Iontagem 
Balduino de Anclradé 
Adelelmo Garabetti 

}~ncat•regado 
Humberto Checchifi. 

Ribeiro publicidade e edif'o,ra 
Fundada em 4-7-1914 

Fundador : JULIO DOS SANTOS RIBEIRO 
REDAÇkO - ADMINISTRAÇÃO - PUBLICIDADE 

Avenida lpirauga, 795 "'- l.o Andar - Conjunto 105 - Fone: 37-4841 - São Paulo 

DIA 8 DE MAIO 
Dia das Mães 

O pequeno presente que lhe 
) 

ofertamos neste dia é o símbolo 

da nosso gratidão por tudo quanto 

V. nos fez. n.." 

.'f 

CASAS 

··~. \ .. 

t ~ .. P R E_S E N T E S 

--~---::--:-;.:..:-.:..::: 

A V., mamãe, nes-

ta data que lhe 

consagraram, todo 

o nosso carinho, 

todo o nosso afeto. 

Ú TE I S 

-, 




