
i1flson!Je mais, vilje! 

pagando menos p1/1 
lllifa j1to econômiclll 

I E 
As mais baratas viagens entre o rasl B -1 e a Europa pelo 

I ·s experimentado e avan-Boeing Jet lntercontinenta , o ma l . 

jato do mundo. Agora. sua VIagem para 

horas. Viajando na Classe econõ-

çado avião a 

Pa~s é de apenas 12 

e pro longa sua estadia . você poupa na passagem 

mica. A 'l r France, com tripu lações experimentadas na Europa. A 

manutenção altamente especia lizado. s em e técnicos de d 

jatos continua proporclonan o o . d melhor em rapl ez e 

, oferecendo sempre Confõrto Absoluto. . eficiência. 

Para maiores informações, consulte seu 

agente de viagens ou a 

AIR FRANCE 

~ ....... -sz:~.ii··· i···-=· ·~;;::--=-::. ----------------.:-:-_::-:-:;-:-:-:-;;~~;;~~~-:~;;~::: REDE AIREA DO MUNDO RAVELU • OS DOIS MELHORES JATOS- NA MAIOR IOfiNQ JH INTERCONTINENTAl f CA . 



CINCOENTENÁRIO do 

o moderno sistema de 

renovação de ar 

de que está dotado 

o 

TEATRO MUNICIPAk 

foi executado por 

ZAULI 

CZAULis.A. 

TEA fl'lí()) 
M1UNICIPAJL 
]) E S @ PA 1UIL(Q) 

ESPECIALISTAS EM VENTILAÇÃO - AR CONDICIONADO 

NO Ga•lbaldl, 521 • t•l, LS. p.,,\ 

EXMO. SNR. DR. FRANCISCO PRESTES MAIA 
DD. Prefeito do Municipio de São Paulo 

CONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA 

1\/J:UNICIP AL 

* 
Solista : 

MAGDA TAGLIAFERRO 

Rege·nte : 

MAIESTRO SOUZA LIMA 



O charme panstense ... 
Presente na sua elegância. 

O requinte internacional, 
feito especialmente para você. 
As Meias Christian Dior ajustam-se 

perfeitamente à sua' perna, dando uma 
aderência que confunde com süa 'pele. 

Um produto 1!!1 
,,z,.z·ti"tt·• 

São Paulo 

MAGDA TAGLIAFERRO 
Nasceu em Petrópolis. Seu pai, .Paulo 

Tagliaferro, foi seu primeiro mestre e 
desenvolveu, desde us cinco anos de 
Magda, os seus maravilhosos dons . mu
sicais . Aos nove anos, ela fêz sensacio
nal estréia em público, num concêrto 
em São Paulo, onde seus pai então 
muravam. 

As fulgurantes possibilidades .iessa 
criança excepcional se desabrocharam 
de tal modo que, aos treze anos, ela 
conquistou o primeiro prêmio de piano 
no Conservatório de Música de P::tris, 
após ter cursadu apenas um ano l!a
quela célebre instituicão. 

para aqueles que querem o melhor 

praça da república, 242 

av. rio branco, 173 

oalhe ros 

são paulo 

r i o d e aneiro 



PANELA DE PRESSÃO &oehedo 
Rochedo é a "cozinheira automática" que chega para ficar o resto 
da vida! Simples como uma panela comum ... Rochedo prepara em 
minutos o qu e as outras gastam horas para fazer - proporciona 
80 % de econom ia em tempo e dinheiro ! 

Com o novo e aperfe içoa do " pêso da 
tampa"- exclusivo da Rochedo - não 

entope e pe rm ite o escapa m ento do 

excesso de ar mai s fàcilmente. 

ECONÕM ICA! Poupa gás ou energia el é
trica ... a com ida fica pouco tempo no fog o 1 

RÂPIDA! Cozinha- se muita coisa em menos 
te m po ... Prepara-se todo o a lmõco em 
poucos minutos ! 

8 O N 1 TA! Com ta mpas em bolas cõres. 

)® ÃLUa~~~ N IO DO ~u~o~o~ ~~~in~o:.! 

COMERCIAL INDUSTRIAL E IMPORTADORA 
CONCESSIONÁRIA DA FABRICA NACIONAL DE MOTORES S / A. 

FNM- ALF A ROMEO 
LOJAS: Avenida da Luz, 635- 649 - Fone : 37-6349 - Av. Vital Brasil, 558- 564 

Tels. : PBX - 9-7171 - 9-7172 - ~~7173 

Matriz: SÃO PAULO - Escritório e Oficina : VIA DUTRA, Kl. 1Y2 

Foi nessa ocas1ao que se revelaram 
em Magda uma seriedade e uma noção 
dos sentimentos humanos , verdadeira
mente extraordinários, numa adoles
cente. Estudando sem trégua, a jovem 
virtuose dominou a técnica , venceu a 
matéria e iniciou, então, a ascenção 
ininterrupta que assinala tôda a car
reira de Magda Tagliaferro, ,colocanrl.o-a 
ràpidamente no primeiro plano dos ar
tistas mundialmente consagrados e 
aclamados. 

Seu repertório abrange a música ~lás
sica , romântica, moderna e contempo
rânea, num caleidoscópio realm·~nte 
prestigioso, sendo caracteraística da 
atrativa personalidade de Magda Ta
gliaferro a sua faculdade para inter
pretar, com a mesma facilidade, com
positores de escolas tão distintos, Jbras 
de estilo e concepção tão diferente3. Ê 
essa particularidade que incorpora às 
suas execuções o cunho de emoção in
tensa e dinamismo comunicativo. 

Além de incalculáveis número de 
Concêrtos e Recitais, através de quatro 
continentes e trinta e nove paises, 

Magda Tagliaferro tem atuado ::orno 
solista com as mais consagradas Or
questras mundiais, sob a batuta. dos 
mais famosos Regentes . 

Em 1937, embo~a prosseguindo co~ a 
sua intensa carreira de virtuose, Mag
da Tagliaferro foi nomeada, pelo Go
vêrno Francês, Professôra Catedrática 
no Conservatório de Música de Paris , 
tendo a seu cargo a classe de Apedei
çoamento e Virtuosidade. 

Ninguém esqueceu a brilhante e pres
tigiosa " reentré" de Magda Tagliafer
ro, no seu retôrno à terra natal, em 
1940, depois de prolongado afastamen
to do Brasil, motivado pelas exigências 
de sua vida de intérprete. Desde então, 
Magda resolveu a fundo nossa vida mu
sical, introduzindo o elemento novo da 
sua arte, da sua ciência virtuosística , 
das suas faculdades invulgares de edu
cadora, nos diversos aspectos da nossa 
evolução cultural. O País inteiro já pode 
aquilatar o benéfico impulso que trouxe
ram ao nosso desenvolvimento musical 
e à nossa cultura, em geral, os seus 
inesquecíveis Concêrtos e Recitais rea
lizados em tôdas as grandes cidades do 

VISITE AS MARAVILHAS DO MUNDO 

Rua Mar coni, 101 
Tel. . 36-7588 e 36-0841 

pa.rticipando ·de uma das 
EXCURSõES F ABU;LOSAS 

ORGANIZADAS PELAS 
A G Ê N C I AS , D E V I AGE N S 

W AGONS -- LITSICQOK 
Organização Mundial 

S Ã O PAULO 
Praça do Patriarca , 56 
Tel. : 32-5222 e 32-6339 



PRAZER INCONFUNDÍVEL 

É mais do que atraente . . . é uma cna

tura de inconfundível "finesse". 

Seu maior prazer é revelar às suas VISitas 

a infinita variedade dos grandes licores -

Cherry, Apricot, Menta, Bernardine - e 

servir sobremesas com a fragrância dos li-

\ cores Bois, de sabor delicado e inconfun-

1 dfvd. 

BOLS 
desde 1575 

Advokaat - Antsettc - Blackbcrry - Creme 
de Cacao - Curaçao Triple Sec - Dry Oran
ge Curaçao - Kummel- Maraschino- Whls
ky Parliament Housc - Sil-uer Top Dry Gln 
Vodka- Cognac Dcvillard-ctc. 

Brasil e no interior dos Estados, as s-uas 
Rádio-Conferências que inaugura'êam 
um gênero de divulgação da arte pia
nística desconhecido até então e hoje 
adotado na maioria das m a nifestações 
musicais e programas radiofônico:,, os 
seus inigualados "Cursos Públicos de 
Alta Interpretação Musical", no Rio de 
Janeiro , em São Paulo, na Bahia, em 
Pôrto Alegre e outros Estados. Re·1elou 
jovens talentos e valores e orientou se
guramente uma geração de pianistas 
que está se distinguindo dentro e J.lém 
das fronteiras do Brasil. 

Em reconhecimento de tão valiosas 
realizações, bem como da fecunda obra 
de aproximação cultural entre nosso 
País e os outros povos, à qual continua 
se dedican,do, distribuindo suas ativida
des entre o Brasil e o estrangeiro, foi 
Magda Tagliaferro distinguida pelo Go
vêrno Brasileiro com a ].J'l'estigiosa con
decoração da "Ordem do Mérito" , no 
grau oficial. 

Por seu lado, o Govêrno francês, que 
já tinha condecorado :.V[agda Tagliafer
ro com a ''Legião de Honra", no grau 
de oficial , elevara em 1952 a ilustre Yir· 
tuose à dignidade de "Comend3.dor" 
(Commandeur de Légion d'Honneur) 
uma das mais altas distinções jamais 
conferidas a uma mulher, naquele uais. 

Em 1961, o mesmo Govêrno francês 
distingui-a com mais uma presti:~',osa 
condecoração, outorgando-lhe a co
menda de "Oficial das P.rtes e Letras". 

Levando avante simultâneamentc, na 
mesma vitoriosa trajetória sua arte de 
virtuose e a missão de educadora à qual 
está se dedicando agora também l os 
grandes centros culturais da Em upa, 
Magda Tagliaferro realiza anualmente, 
além dos efetuados no Brasil, três Gur
sos Públicos de Alta Interpretação Pia
nística: o primário em Paris , no 1\.udi
tória da Escola Normal, o segundo em 
Nice, na Academia Internacional de 
Música e o terceiro em Salzburgo, na 
época do Festival, na Sala do Mozar
teum da Academia Internacioand de 
Verão. 

Pela primeira vez no Brasil e no mun
do, o Curso Magda Tagliaferro, atual
mente ministrado em São Paulo está 
sendo televisionado (pela Televisão Ex
celsior Canal 9) pondo assim ao alcance 
de todos valiosos ensinamentos da emi
nente Mestra. 
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No BANCO 
HOLANDÊS 

UNIDO 

UMA ORGANIZAÇAO 

MUNDIAL 

* I 

SUCURSAiS NO BRASIL 
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Rio de Janeiro Rua Buenos Aires 9-13 I 
São Paulo: Rua 15 de Novembro 150-'1 

L Santos: Rua 15 de Novembro 157-9.J -----



CASA BENTO LOEB 
I J. :f * "if-" * Servindo a Sociedade Paulista desde 1891 

ALMOÇO OU JANTAR 

CR$ 300,00 

NO RESTAURANTE DO 

HOTEL EXCELSIOR 

com 

SMORGASBOARD DE 50 PRATOS 

AV. IPIRANGA, 770 _ 23. 0 ANDAR 

rua 15 de novembro, 331 

F undada em 1002 

SÃO PAULO: Rua 24 de Maio , 224 
Telefone : 36-7724 . Loja -·-SANTOS: Rua Riachuelo, 49 

Centro . . Te I.: 2-2146/7 c/ ramais 

I ~ 

1 .l . 

São Paulo, 7 de Junho de 1961 - às 21 horas 

CONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista : MAGDA TAGLIAFERRO 

Regente : MAESTRO SOUZA LIMA 

PROGRAMA 

l.a Parte 

ABERTURA DE «IFIGENIA EM AULIDA» . . . . . . . . . . . . . . . . . . GLüCK 

CONCERTO n.'' 26 em Ré Maior - K. 537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOZART 
para piano· e orquestra 
( Concêrto da Coroação) 

a) Allegro 
b) Larghétto 
c) Allegretto 

INTERVALO 

2.a Parte 

PRELúDIO DA SUITE BRASILEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. LEVY 

CONCERTO N-o 5 (ORIENTAL), em Fá Maior SAINT-SA:ENS 
para piano e orquestra 

a) Allegro animato 
b) Andante 
c) Molto Allegro 

* Solista : MAGDA TAGLIAFERRO 

ORQUESTRA SINFüNICA MUNICIPAL 

Regente: Maestro SOUZA LIMA 

Toei o o Brasil 

dá preferência á PeiJJl!IJ mEe/0/00~l 
LINDOS PRESENTES EM 

TALHERES • FAQUEIROS 8AIXHA~ 



no frio 

aqaece 
o ambiente! 

refre~ca 
o ambiente! 

&uper CIRCULIDOR DE IIR QUENTE E FRIO 
no inverno: f 

aspi ro o ar frio que passo _ 

pela resistência e expele I • D•r'\"'D T: T ~I ~ 
o mesmo or já aquecido. p.Q R T Á T J L 

no verão: 
o peço que aquece o ar não é 

ligada, e o Circulador expele 
agradáve l ar fresco. 

Um apÓrelho de dupl~ função; para V. 
t~r temperàtu'ra Ideal. . . ,em qualquer tempo! 

' - ' 

Isto e confõrto! Com o Super Circulador SPAM em sua casa, calor e frio não 
existem mais! V. consegue temperatura ideal em qua lquer tempo! O Super 
Circulador SPAM faz com que o ar ci 1Tule de maneira uniforme ... suave
mente. atingindo todos os pontos do .ambiente, setn formar "correntes". Te
nha sempre. em sua casa. tcrni>craturã. ideal, com Super Circulador de Ar 
Quente e Frio SPAM. 

Adquiro·o nos 1 .... casas d o r c rno 
UM PRODUTO 

lnclinóvel em qualquer posição 
3 graduações de ar frio e 1 de ar quente 
Motor de 3 ve locidades 
T ri pio rendimento em ar deslocado 

f~ 
SOC. PAULISTA DE ARTEFATOS METALÚRGICOS S. A. 
Rua Bueno de Andrade, 769 
T eis. 31-0697 e 31-2792 - C. Postal, 5947 
End. Teleg. : "WOLFFMETAL" ·S. Paulo 

Maestro SOUZA LIMA 

Há vários anos o nome de Souza Lima .se 
impôs nos meios musicais brasileiros pela 
característica de responsabilidade imprimida 
às suas atividades, que abrangem aspectos 
diversos da Arte Musical, na sua expressão 
mais elevada. Tornou-se conhecido como pia
nista, no inicio de suas atividades musicais, 
quando sob a orientação do grande Chiafa· 
relli começou a apresentar-se em público 
ainda jovem, já se mostrando então o futuro 
«virtuose» que atingiu a plenitude de sua ca
p·acidade artística conquistando o título de 
«príncipe dos pianistas brasileiros», até 
granjear o renome que o levou a participar, 
em París, ao lado de Marguerite Long, co· 
mo membro do jurí de um concurso de piano , 
numa consagração ao seu valor. 

Mas há em Souza Lima, também, o com
positor que pouco a pouco foi aparecendo 
até surgir um dia como auto1· do «Poema das 
Américas», 'com que foi classificado com a 
l.a Menção Honrosa, entre 400 concorrentes, 
no Concurso Internacional organizado por 
Henry Reichold, nos Estados Unidos. Souza 
Lima, como a maioria dos compositores 
contemporâneos, preferiu a forma do poêma 
sinfônico, menos rígida e que lhe faculta dar 
vazão aos motivos insp'iradores, nacionais e 
estrangeiros, que trata com desvelo de apai
xonado e absoluta competência. 

Não é tudo, porém. Na complexa per 
sonalidade artística de Souza Lima existe 
ainda o regente, compenetrado e seguro na 
interpretação dos grandes autores. Basta .sa
ber que sob sua direção já se apresentaram 
em concêrtos, artistas do porte de Brailo
wskY, Guiomar Novais, Antonieta Rudge, 
Muller, Firskursny, Margarite Long. Segovia, 
Madalena Tagliaferro, Varela Cid, Yara Ber· 
nette, Jacques Klein. Madalena Lebeis, Trio 
Pasquier e muitos outros. 

Tem se apresentado à frente de grandes 
orquestras sempre com pleno êxito e favorá
veis opiniões da imprensa. 

A SUA 
LAVANDERIA E TINTURARIA 

~ ... -~ (LnVn,PnSSn,ENGOMnJ (ORY CLEnHINGJ 
FONE 37-8243 

RUA CONDESSA SÃO JOAQUIM, 



um banco vai a sua casa.~. 
levar, em dia e hora manadas por V. S. a 

de seu depósito 
A PRAZO FIXO 

Além de gozar de melhores taxas, 
seu depósito a prazo fi xo no 
Banco A. E. Carvalho S. A. é de 
gr~nde utilidade para o Sr. 
ou para sua fam ília . como fo nte 
()e uma renda fixfl que lh e é 
entregue em sua casa ou em 
se u esc rit ório, li v re de impostas, 

dt~spesªs e preocupações, 

Banco n. E. Cill1valho S. n. 
FUNDADO EM 1930 

Rvca fo rm O$a, 413 - Fones: 36-1194 e 36 -0209 (Sed e Próprio) 

REFERÊNCIAS AO PROGRAMA 

«EFIGf';NIA El\1 ÃULIDA» - (Abertura) 
_ G)uck dedicou sua vida à r eforma do eira. 
ma rp usical. Sua ópera «Ifigêni a em Aul ida >> ,
cujo libreto fo i escr ito pelo diplomata í!"an
cês Ejai ll y du Roulet. baseado na obra de Ra
cine , foi r epresentada pela primeira vez a 18 
de Abril de 1774 em Paris. Sua música trá
g ica \e express ivà. impressionou profunda _ 
rnent~ o público e foi muito discutid â pelas 
esco lq.s italiana e fr a ncesa. 

A «Abertura» foi uma inovação magnífica, 
porque, contrária ac-s há bitos da época. con s
t itui u) uma verdadeira preparação ao drama 
lírico, onde , em resumo, os q uatro temas ;.n·in. 
cipai~ s imbólicam ente vinham r epresent:u os 
personagens do drama. Sem concluir, e la se 
encadeava com a primeira cena., pela repeti
ção <;la fr ase inicial. 

Para sua execu ção em concêrtos. M Eart 
escreveu uma <<coda» sôbre o primeiro motivo 
do «Allegro». a qual por graduações. · a lcança. 
va um grande efe ito final. Wagner coalpÔ'3 , 
em 1854 uma nova conclusão baseada no te
m a ,inicia l. permi tindo mai or coesão en:re o 
drama e seu preâmbulo. 

CONCt;RTO N .o 26 em Ré lllaio r - l'ste 
concêrto para pia no e orqJestra. co nC! ecido 
pelo nome de «Concêrto da coroação». fo i 
composto em Vien a em princípios de 1788 . 
Foi apresentado pela primeira vez no a no se. 
g ui nte em Dresdem para o Príncipe Fr.~ d eri
co Augusto. sua espôsa e alguns con vida do-s, 
tendo o próprio Mozart como solista : a. 15 de 
outubro de 1790 foi novamente executado r•clo 
autor por ncasião da coroação do Imperador 
Leopoldo JI. em Franckfort. fato que orig i. 
nou o titulo com que é conhecido até ·noje . 

Se bem que concebido a lguns a nos a ntes da 
refer ida so len idade e talvez sem a intenção 
especia.l de servir para o acontecimento de 
Franckfort, este concêrto po·ssue instrumen
tação intensamente em tôda sua estru tura. 

A vivac ida de do primeiro movimento <AL 
legro) contrasta com o lento m ovimen to cen
tral (Larghetto). que é a presentado difer e rL 
temente com seu tema lírico íntimo e expres
sivo. 

O virtuos ismo do terceiro m ovimento (AI. 
legre,tto) arremata de maneira decisiva a for
m a dêste concêrto. dando m a ior esple nd:Jr e 
vivacidade à obra . 

«PRELllDIO» da Suíte Brasileira 
AL EXANDRE LEVY possuia uma vocação ex
traordinári a para utilizar.se de todos os nossos 
singelos t emas e ritmos, fo rmando com éles 
brilhantes páginas n ac ionais como obser va-se 
em sua S u.ite• Brasileira, onde figuram diversos 
motivos conhecidos e desenvolvidos artística. 
mente , d a.ndo. por essa forma, a verdade ira 
criação da nossa mú:oica. Entre os cantos que 
aparecem nas belíssimas harmonizações dfiste 
P•·elúdio, destaca-se o Bitú, finamente interca
la do com outras frases originais. 
. No ~estan~e. da obra do saudoso músico pau

lista. e notona ~ naturalidade melódia. origi_ 
nal1dade harm om ca e orquestração sóbria. Esta 
suíte foi escrita em 1890 . 

* • * 
CONCt;RTO N.o 5 - Entre os composito

res franceses Saint Saens é, na o·pinião de 
Chantavoine, aque le que m a i·s se aproxima 
dos grandes mestres alemães pela uni ver si
dade _de sua obra. Grande em qua htida de . 
em toda acepção do vocábulo. s u a produção 
apresena caract erísti cas inconfundíveis . Sr.a 
música. sinfô nica é ri ca e bela assim como 
seus concêrtos. · 

Dos m enos conhecidos é o Concêrto em F á 
Maior. o qu in to e último dos con cêrtos para 
plano e orquestra. sendo denominado de 
«oriental» por ter sido escrito . em parte. no 
Egito, on de o a utor prma nceeeu demorH.da
mente. 

No conjunto êste concêr to põe em vid~ncia 
uma infinita varieda de de recursos pia:lÍ sti
cos , como aliás se verif ica na. maioria de latas 
obras para piano 

Neste concêrto, ·a par com os m aravilhosos 
efeitos pianísticos, Saint-Saens teve opo~tu
nidade par a revelar magnífica técnica. de or. 
questração. 

O primeiro movime nto «Allegro animato, é 
escrito no estilo clássico-romântico com uma 
transpa r ên cia clara e bela estrutura pianística. 
O «Anda nte». com sabôr oriental. contém o 
tema dos «barque iros do Nilo». que surge no 
piano após uma e ntrada das- cordas sôbre um 
efeito de tímpanos , seguindo-se o «allegretto 
tranquillo» que a present a uma sugestiva m e
lopéia ori ental . O terceiro movimento «Molto 
allegro» ex ige do solista. grandes recursos de 
técnica que vem comprovar , m ais uma vez, o 
néo-classicismo de seu compositor . · 

Cornentádos de 
JUDITH CABETTE 

PIANOS DE ALTA CLASSE 
O MAIOR ESTOQUE DE PIANOS IMPORTADOS 

Caud as e Verticais · AUGUSTO FORSTER - WEINBACH -
PETROF • ROSLER 

PIANOS NACIONAIS DAS MAIS CONCEITUADAS MARCAS 
I-:AST NER - FRITZ DOBBERT __.:. KARL PEITER - VIERKANT 

Orgãos H ammond - Harmonias _ Instrumentos Musicais 
.•l L'SlCAS E METODOS PARA ' TO:OOS OS INSTRUMENTOS 

Casa l(ariltilond 
LARGO DO PAISANDú, 110- TEL. 34-2550 - C. POSTAL 2773 - S . PAULO 



o espelho 
lhe repete ... 

ÉS BELA! 
não permito porem 

que o suo 

beleza 

seio pre;udicodo 

pela escolha 

inadequada 

do 

pó de arroz. 

ocre 
bois 
pêssego . 

o pó de arroz Tormento é 

apresentado lambem em 
ricos estojos de niatéria 
plástica, proprios para 

pre~enuu .. 

PROFESSORES COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA MUN·ICIPAL 

COORDENADOR DOS CóRPOS ESTÃVEIS: PROF. · HUIIIBERTO CHECCHIA 

Violino «Spalla» 
Clemente Capclla 

«Concertino» 
João Baptista Poffo 

t.os Violinos 
Dante Migliori 
Luiz Scotieri 
Amadeu Barbi 
Natan Schwartzman 
Antonio Felix Ferrer 
Orsini de Campos 

Cecil ia De Falco Sansígolo 
Vicente Scramuz?.a 
Emma Klein 
Miguel Caracciolo 
Oswaldo José Sbarro 

2.os Violinos 
'ntonio Giannelli 
Nelson Bruscato 
Joel Tavares 
Eva Voros 
Geraldo Liserre 
Zilda Wolosker 
Armando Ciglioni 
Carlos Del Papa 
Manfredo de Vincenzo 
Marlo Tomazoni 
Dora Lobato e Silva 
Emilio Martucci 
Guilherme K. Netto 

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

Violoncelos 
Cecilia Zwarg 
Frederico Capella 
Luiz Varoli 
José Giammarust 

BAIXELAS 

Rogerio Duprat 
Lauro Del Claro 
Clateo Boselli 
Julius Neohuoff 
Ezio Dal Pino 

Contmbaixos 
Mauricio Ferreira 
Alexandre Moreira 
Alfredo Corazza 
Cuido Bianchi 
Arthur Cenizio 
Nikolaus Shevtschenko 

Paulo Andreozzi 

Flautas 
Salvador Cortesi 
Almodovar Bortolin 

JClautim 

Rosário D. G. de Carla 

Oboes 

Walter Bianchi 
Salvador Ilson Masano 

C01·no Inglês 
Francesco Pezzella 

Clarinetas 

Nabor Pires Camargo 
Leonardo Righi 
Gil P. da Silva 

Clarone 

Nicola Antonio Gregorio 

Fagotes 
José Antonio da Cunha 
George Olivier Toni 

Contrafagote 
Abramo Garini 

Tr'lmpas 
Silvio Oliani 
Enzo Pedini 
Juliano Garini 
Ronaldo Bologna 

Pistües 
Dino Pedini 
Jayre Leão da Silva 
Haroldo Paladino 
Clovis Siqueira Maméde 

T1·ombones 
Antonio Ceccato 
Giacinto Fucei 
Gilberto Gagliardi 

Tuba 

Gasparo Pagliuso 

Harpas 
Eisa Guarnieri 
Leda Guimarães Nata"! 

Orgão 
Angelo Camin 

Piat!~ 
Alberto Salles 

Tímpano 

Er:1esto De Lucca 

Acessórios 

Vicente H. L . Gentil 
A ntonio Torchia 

P r ato e Rombo 
Agostinho D'Onofrlo 

Red111toJ' Musical 
Judith cflbette 

Arquivo 

Lucia A. Mendes de Almeida 
Benedito Rezende de Mattos 

ll[ontagem 
João Colomina Domenech 
Ba lduino de Andrade 
Addelmo Garabetti 
: it~~:<flll»l?:-'""?f~~ ~M i 

· :-;!.-_- c;-:.- ~r ~.N~~:J'I..AiY 
Encarregado 
Ahramo Garini 

tracaean!Jll TALHEBES 



TEATRO 

MUNICIPAL 
em revista 

Ribeiro - publici~a~e e e~itora lt~a. 

REDAÇÃO - ADi\IINISTRAÇi\0 -
PUBLICIDADE 

nv. ·ipimn;:-a. 795 - 1-o a ndar - conj. 105 
fun.e: 37-4841 sã o paulo 

* 
Diretores 

M. H RIBEIRO 
JOÃO B. RIBEIRO 

* 
Coo1·denação A1•tistica 

A. MENDES 
P . BRUCK . 

* 
Coordenação G ráfica 

ANTONIO I. SANTOS 

* 
Relações Públicas 

VICTOR SCALABRINI 
RlC!'.f~.Dr) IJlVA 

* 
Colaborado~es 

LUIZ ELLMERICH 
OLIVIA FLORENCE 

PAULO O. CERQUEIRA 
RITA MARIANCIC 

* 
Contatos 

H E INZ WIDETZKY 
IRENE HIPPIUS 

CRISTINA VISSER 
J. ALVARENGA 
J . SCALABRINI 

D. CORE 
T. R. ALVARENGA 

Composta e impressa na 
GRAFICA CINELANDIA LTDA. 

TEATRO MUNICIPAL 

Temporada Internacional 1961 

* 

Próximos esp·êtáculos 

8 a 13 de Junho: 

* MÍMICA - MARCEL MARCEAU 

14 - 15- 17 de Junho: 

* REAL BALLET DA DiNAMARCA 

20 a 25 de Junho: 

* BALLET DO 1EATRO STAN!SLAVSKI 

de Moscou 

* 

• casa nazar1an 

São João 

Esq. cons. crisp: 

"f. ULTIMAS NOVIDADES 

PARA CAVALHEIROS 

"f. ARTIGOS FINOS 

12 de junho 

Com todo o seu amor ... 

ofereço um presente à pessoa 

que é dono de seus pensamentos 

e da sua vida. 

CASAS 

PRESENTES ÚTEIS 




