
Para sua viagem a 
PARIS 

Há sempre . um mundo de 
vantagens em se preferir a 
Air France: fabulosa rêde 
aérea, horários, . sistema de 
crédito, confôrto de seus 
játos, impecável serviço a 
bord(), corte.sia, etc. . .... 

à votre 

AIRFR 

Para preparar sua pr6xima 
viagem a Paris, informe-se, 
sem nenhum compromisso 
com seu agente . de Viagens 
ou com a agência da Air 
F rance. 

servzce 

NCE 
RÊDE AÊREA DO MUNDO 

rJ .--...- -

TEMPORADA-1966 
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DISTRIBUI IÇÃO GRÁTIS 



BOM GÔSTO 2222::t:l:~l:''''l~·~llt~:-. 

e PALADAR EXIGENTE 
sempre fazem dueto 

· Daí as pessoas de 

bom gôsto exigirem 

UM PRODUTO 
' 

ANTARCTICA 

Brigad·eiro JOSÉ VICENTE FARIA LIMA 
DD. Prefeito do Município de São Paulo 

Prefeitura do ML:•nioeípio de São Paulo 

Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de C.ultura 

CONCÊRTO SINFôNICO 

a cargo da 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista: 

MARIA FRANCISCA FRAISSAT PAEZ 

Reg-ente: 

Maestro S O U Z A L I M A · 

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

CiPIO DE SÃO PAULO 



bravíssimo 

Um refrigerador de funcionamento allegro 
molto apassionato. De durabilidade ostinata. 
De prêco moderato. De beleza vivace. 

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

~ 
g E! I o m a t I c Ouro 

PERFEITO PARA DURAR 

SOUZA LIMA 

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

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

1966 

exterior e também e.screvendo 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 primeira 
audição de nossos compositores, regeu: 
«Festas das Igrejas», de Mignone, «Aber
t:ura Concertante» de Camargo Guarnieri, 
«Sumae Pater Patrium», de Villa-Lobos, 
etc. 

Como compositor sua bagagem musical 
é considerável, com obras para piano solo, 
canto, coral, violino, conjunto de Câmara, 
orquestra, coros, bailados, etc.. V:em de 
concluir recentemente uma ópera e um 
concerto para piano e orquestra. Com seu 
poema sinfônico «0 Rei Mameluco», 
para grande orquestra, obteve o primeiro 
prêmio em Concurso organizado pelo De
partamento Municipal de Cultura de c::;.ão 
Paulo. Com o «Poema das Américas» obte
ve a l.a menção honrosa no Concurso 
Sinfônico organizado nos Estados Unidos, 
concurso êsse que reuniu 400 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. 

,h;~'l'ADOS UNIDOS- EUROPA (VIA NEW YORK) 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 SAO LUIZ, 29 - F. 36-0191 



Há inúmeros outros fatos importantes. Mas éstes já suficientes para ilustrar nossa história. ~les documentam a jornada 
de glórias de Chevrolet através déstes anos de sua existência no BrasiL 

-uma 
viagem 

que 
começou em 1925 ! 

P.M.~ GENERAL IVIOTORS DO BRASIL S.A: 

• • .no 
ela 

futuro 
terá um 

PUNOFRITZ 
DOBBERT 
PIANOFATURA~PAULISTA S.A. 

Rua 7 de Abril, 97 . 3. 0 -anda r 
Tels.: 35-5514 e 35-1251 • Siio Paulo 

À VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMO 

MARIA FRANCISCA FRAISSAT PAEZ 

MARIA FRANCISCA FRAISSA T P AEZ nasceu 
em São Paulo onde diplomou-se em primeiro lu· 
gar pelo Conservatório «Santa Marcelina». Poste. 
riormente in gressou na Escola Magda Tagliaferro 
r,eguindo' a or·ientação da ass·istente Dai•SY .de Lu,:ca. 
Atualmente estuda sob a direção do pianista Gil
berto Tinetti, no Seminários de Música «Pró-Arte». 

Premiada em diversos concursos de piano, fre. 
quentou os Cursos Internacionais de Férias da Pró· 
Arte, em Teresópolis e São Paulo, além de realizar 
vários recitais,. concertos com orquestra e progra. 
mas de rádio e T.V .. no BrasiL 

Maria Francisca acaba de regressar da Eu~opa 
onde, com bolsa-de-estudos do Govêrno espanhol , 
teve atuação de~tacada no VIII Curso Internacio· 
na! de Música, em Santigo de Compostela, rece. 
bendo, na ocasião, orientação de Alic ia de Lavou
cha e Antônio Iglesias . 

Em Madrid realizou sete recitais e gravou para 
a Rádio Nacional de Espanha. Em Lisbôa con·1Uis
tou uma bolsa.de-estudos do Ins·tituto de Alt'a Cul
tura para receber aulas de Seque·ira Costa. Lá 
realizou também a,lg uns recitais· e gravou para a 
Rádio Nacional Portuguêsa. 

Na recepção oferecida ao General Costa e Silva, 
em Lisbôa tocou representando a jovem cnltnra 
brasileira. Posteriormente Maria Francisca deu um 
concêrto em Paris e Itália,. nos· quais conseguiu 
inteiro êxito em vista da cui1dadosa técnica e apu
rada sensibilidade apresentada, 



-REFERÊNCIAS AO PROGRAl\ 

SINFONIA «JúPITER» - N.o 41 

EM Dó MAIOR 
Durante os mêses de Junlto a Agôsto de 

1788. Mozart compôs as Sinfonias em Mi 
Bemol Maior, sol m enor e Dó Maior. Estas 
obras acusam uma superioridade absolu
ta, em comparação com as anteriores sin
fonias do grande mestre. O' eJementa te
mático o desenvolvimento: me-lódico e har
mônico, o colorido instrumental alcança
ram, nestas obras. máxima perfeição. 

A Sinfonia em. Dó MaJior , a última de 
sua produção, assim que surgiu foi batiza
da pelo nome de «Júpiter». talvez por seu 
caráter autoritário e uma firmeza sólida. 

E• construído sôbre quatro movimentos 
segundo o costume e a ordem usual da 
f arma. 

Allegro vivace Afirmação enérgica 
em um desenho repetido que ocupa a par. 
te grave seguida de uma breve melódica 
na região aguda. Apresenta agora nôvo 
desenho apoiado em acordes robustos. Em 
seguida uma ampla exposição elo primeiro 
tema desenvolve-se suavemente, interpon
do, como elemento contrapontístico, a 
prime.ira frase melódica, daJlldo·lhe depois 
nova apresentação em amplo e expre·ssivo 
desenvolvimento. Aqueles desenhos que 
anteriormente se haviMn afirmado por ro
bustos acordes, preparam agora o segundo 
tema. Nêste, a l~ntta joga e salta seguindo 
um deslizamento variado e suave de bre
ves incisos entrecortados. Breve pausa. 
Deuois de acordes fortíssimos, dois novos 
elementos melódicos surgem, o primeiro 
de significativo relt>vo e o see-tmdo de 
gande expressividadeJ Elementos com-

plementares m elódicos formam delicioso 
diálogo contrapontístico que prepara a 
reexpcsição, seguindo esta os moldes tra
dicionais. 

Andante cantabile - Contrastando com 
o movimento anterior, êste se distingue 
pela pureza e encanto ele suas diversas 
idéias melódicas. 

Cantando como solistas, as madeiras e 
as trompas sôbre o quarteto de cordas em 
surdina. dão a certos tred1os um co[o.rido 
suave e ameno. Seu primeiro tema canta 
em uma linha ininterrupta e com aquêle 
vigôr que ressalta nas menores obras do 
compositor. 

Depois da repetição de quatro compas
sos, pelos baixos. uma nova meJodia apa
rece nos fagotes, conduzindo ao segundo 
tema, anunciado pelos oboés, repletos de 
tranquilidade e satisfação. Uma encantado
ra «COda»' encerra essa primeira parte do 
·movimentd. A segunda é de.dicada ao de
senvolvimento contrapontístico de tôdo: ês
se material melódico., o que é feito com 
grande habilidade, voltando ao finalr à to
nalidade e melodia originais. 

Minuetto - Um cromatismo sem ares
tas 11em dificuldades em seus deslizamen
tos dá flexibilidade à êste movimento de 
caráter contemplativo. O «trio» brevissrimo 
mas de grande singeleza, parece evocar 
a fácil ternura de Haydn. 

Finale. ~ MoHo• Allegro - Seu compo. 
sitor afirma aquí. uma ve·z mais , a graJll
deza de inspiração e a solidez de técnica 
especialmente no trecho final. Servem de 
tema inicial quatro notas e êsse desenho, 
confiado aos violinos primeiramente,. con-
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BAIXELAS TALHERES 

UTIL E AGRADÁVEL - O MELHOR PREStNTE 

tém toda a substância necessária, sendo 
rico em temas secundários e episódios evo
cativo~. Êste final elabo.rado com singular 
destreza contrapcntística, empregando 
arandiosos motivos cada qual combinando:e de maneira a mais diversa, contribui 
para embelezar ainda mais esta maravilho
sa produção. mozartiana. 

C•UAS «IMPRESSõES)) 
scuza Lima, ccmpo.sitor de notáveis mé

ritos cuja produção tem recebido o.s .melho1· 
res elogios das pessôas que dela tomaram 
conhecimento ouvindo ou interpretando, 
nos apresenta hoje duas pequenas peças 
a que deu o título de «<mpressõeS>>'· Essas 
páginas feoram escritas a pedido do:SJ ins
trumentistas da Orquestra Sinfônica da 
Universidade de Ilinois, quanlo de sua vi
sita à esta Capital. 

A construção dêsse trabalho segue um 
e::Jpírito de1 improvisação, não obedecendo 
a nenhuma forma estabelecida,. com desen
volvimentos, modulações e moldes ou esti
lcs empregados com frequência. Apenas, 
em suas linhas, o compo'Sitor procura ex
plorar as possibilidades técnicas dos ins
trumentos a que se destinam assim como 
a capacidade virtuosísticaJ dos executantes. 

DI.ÁRIOS 

Em n:sumo, temos a apresentação de 
dois pEquenos divertimentos escntos com 
caráter e ambiente dos palses a que se re
laclOnam. conforme, os títulos indicam. 

CONCÊRTO EM LA' MENOR - OP, 16 
Ê -te concêrto do compo.sitor norueguês 

Edouard Grieg, foi executado· na• França 
nos últimos anos do século passadO! pelo 
pianista Raoul Pugno que obteve seus 
maiores sucessos na interpretação da obra. 
o primeiro movimento,, após. curta. intro
d:ução do piano, é seguido de um. capncho 
rapsódico em que se faz ouvir um diálogo 
entre o piano e a orquestra, de temas. me

lancólicos e leves. 

0 segundo movimento é um romance no 
qual 0 piano borda calmos arabescos. O 
final evo,ca as danças norueguesas. Pos
::.,ui essencialmente dois ·~emas, um mUltO 
vivo e outro calmo. Estes temas moldlfl
cam-se na peroração, o primeüo, apresen
tando um caráter turbilhonante de valsa 
viva e o segundo, ao contrário, solene, as
segura à obra uma conclusão maje.stosa. 

Comentários d e 

JUDITH CABETTE 

Redatol'-l\fusical da O. S. lU. 

A MAIOR FôR:Ç.A PUBLICIT ARIA 

DA AM:ÉRICA LATINA 



COMPONENTES DA ORQUESTRA SIN·FôNICA MUNI L 
COORDENADOR DOS CORPOS ESTáVEIS: PROF.: RAUL LARANJEIRA 

Violino «Spalla» 

Clemente Capella 

V ioUno ccConce r tino)> 

João Baptista Poffo 

l.us Violinos 

Antonio Feiix Ferrer 
Orsini de Campos 
Oswaldo José Sbarro 
Jorge Salim Filho 
Emma Klein 
Alexander Ramirez 
Eva Voros 
José Giammarusti 
Vicente Scramuzza 
Cecili a De Falco Sansigoio 
Miguel Caracciolo 

2 .os Violinos 

Antonio Gianelli 
Nelson Bruscato 
Joel Tavares 
Mário Tomazoni 
Guilherme K. Netto 
Najla Maiuf Schaun 
Carlos Dei Papa 
Dora Lobato e Silva 
Geraldo l;tiserre 
Manfredo De Vincenzo 
Zilda Wolosker 

. Violas 

Perez Dworecki 
Bela Mori 
Henry Muller 
Francisco Torre 
Helio Batini 
José D 'Nunzio 

Violoncelos 

Cecilia Zwarg 
Frederico Capella 
Ezio Dal Pino 
Cecilia Lombardi 
Lauro Del Claro 
Julius Neuhoff 
Luiz Varoli 

TEATRO MUNICIPAL 
em revista 

Conüabaixos 

Alexandre Moreira 
Alfredo Corazza 
Marco Antonio Brucolli 
Nikolas Schevtschenko 
Guido Bianchi 

Flautas 

Salvador Cortesi 
Almodovar Bortolin 

Flautim 

Rosário. D. G. de Cária 

Oboés 

Walter Bianchi 
Salva dor Ilson Masano 

Corno Inglês 

Francesco Pezzella 

Chu·in<lltas 

Nabor Pires Camargo 
Leonardo Righi 
Gil C. Silva 

Clarone 

N icola Antonio Gregorio 

Fagotes 

George Olivier Toni 
Gustavo Busch 

Contrafagote 

Abramo Garini 

Trom p as 

Silvio Oliani 
Enzo Pedini 
Ronaldo Boiogna 
Francisco Celano 

Editor 

Tl'ompetes 

Dino Pedini 
Jayro Leão da Silva 
Haroldo Paladino 
Clovis Siqueira Mamede 

Tl'ombones· 

Giacinto Pucci 
Gilberto Gagliard i 
Francisco Serra Rocasalva 

Tuba 

Gasparo Pagliuso 

Harpas 

Eisa Guarnieri 
Lêda Guimarães Natal 

Orgão 

Angelo Camin 

Piano 

AI berto Salles 

'l'ímpa.nos 

Ernesto De Lucca 

Acessórios 

Vicente H. L. Gentil 
Antonio Torcllia 

Prato e Bombo 

Agostinho D 'Onofrio 

Redator l\1usical 

Judith Cabette 

Arquivo 

Benedito R. de Mattos 

liion tagem 

Balduino de Andrade 
Adelelmo Garabetti 

Encal'l'egado 

Humberto Checchia 

Ribeiro publicidade · e editora 
Fundada em 4-7-1914 

F'undador: JULIO DOS SANTOS RIBEIRO 

REDA·ÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - PUBLICIDADE 

Aven ida lpiranga, 795 - 1.o Andar - Conjunto 105 - Fone: 37-4841 - São Paulo 

DIA 8 DE MA~O 
Dia das Mães 

O pequeno presente que lhe 

;ofertamos neste dia é o símbolo 

do nosso gratidão por tudo quonto 

V. nos fez. 

PRESENTES 

A V., mamãe, nes

t a data que lhe 

consagraram, todo 

o nosso car inh o, 

todo o nosso afeto. 

Ú TE I S 



lli!!Blil!!l!l~-w ~ O LFF ~:;~~~~,~~~,;~~~~:i,~::d:, ~~~;~~,:~~ 
soe ' b""'" d " ''"' woccc. '''h"" 

IEDADE PAULISTA DE ARTEFATOS ME - e prata da mais alta qual idade. 
TALURGICOS s A ml'ffl P s -~ , , e para manter seus objetos de 
. ' - .-..... \ prata sempre como novos aplique 

Wolffin, que conserva o bril ho da 

:~··""'"'"'"'~··· prata por meses e meses 
wou=nN · • 

. 1 

· ··.no futuro 
ela terá um 

PIANOFRITZ 
DOBBERT 
PIANOFATURA(i}PAULISTA S.A. 

Rua 7 de Abril 97 3 o 1 ' · · ·anc ar 
;:> - no aulo Tels.: 35-5514 e 35-121:'1 s- P 

À VENDA NAS BOAS CASAS DO RAMO 

MARIA FRANCISCA FRAISSAT PAEZ 

MARIA FRANCISCA em São Paulo onde di l~RAISSAT PAEZ nasceu 
~ar pelo Conservatóriop< mou,se em primeiro lu
r;ormente ingressou na i'santa Marcehna» . Poste. 
,,egumdo• a or·ientação d cola Magda Tagli Merro 
Atualmente estuda sob a aass~ste~te Dai•SY .de Lu,:ca. 
berto Tinett i, no Seminário~'r;çao _d? pianista Gil-

Premiada em diversos e Musrca «Pró-Arte». 
quentou os Cursos Intern concursos d~ piano, fre • 
A_rte, em Teresópolis e s:cionais de ~erias da Pró· 
vanos recitai s, concertos o Paulo, alem de realizar 
mas de rádio e TV Bcom . orquestra e progra 

. · ·· no ras11. -
Ma.na Franc isca a·cab d onde, com bolsa-de-estu~os e regres:ar da Europa 

te~e atuaç_ão destacada no· ~I~I G~verno espanhol, 
na de Musica, em Santi urso Internacio 
bendo, na ocasião orientag~ de Compostela, rece 
cha e ~ntônio I glesias çao de Alicia. de Lavou~ 

Em Madrid r eali zou · t . 
a Rádio Nacional de E:~a~hraec itais e g:avou para 
~ou uma bol sa.d·e-estudos do I~~n; trsboa con•1 Uis-
ura para receber aulas ' u {) de Alta Cul-

reahzou também a. l de Seque'!ra Costa Lá 
Rád' N g uns recrta is e . · 

IO acionai Portuguê gravou Jílara a 
Na recepção oferecida sa. 

em Lisbôa tocou repre aotGeneral Costa e Si lva 
bras'Ie· sen ando a · • ~- Ira. Posteriormente M .. Jovem cnltll ra 
concerto_ em Paris e Itália arra Francisca deu um 
lnteno ex tto em vista d \ nos quais conseguiu 
rada sensibi lidade apre:e~~~g:~osa técnica e apu-



TEMPORADA 1966 
-------·~-·------

~ HOJE~ 
na 

WlllYS !TAMA'J(iij'0'6' 

São Paulo, 28 de Abril de 1966 - às 21 horas 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃ:O PAULO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

CONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

So1ista: 
MARIA FRANCISCA FRAISSAT PAEZ 

Regente : 
Maestro S O U Z A L I M A 

PROGRAMA 

1.a Parte 

Bach - Stokows.k,y Coral «VEM, DOCE MORTE» 

Mozart .... . ... . . ........ . ..... . . SINFONIA N .o 4 - em Dó Maior - 1{;. 551 
«JúPITER»' 

~ouza Lima 

Allegro viva.ce· 
Andante cant31bile 
Allegretto. ( Minuetto - Trio) 
Allegro molto (Finale) 

2.a Parte 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. DUAS «IMPRESSõES» 
a) Brasileira - para três trombones 

• o •••••• o •• • • • •••••••• • • • • • 

b) Americana - para metais 

CONCERTO em Lá menor - op. 16 -
para piano1 e orquestra 

Allegro moderato 
Adagio 

- Final - Allegra marcato 

Solista: 
MARIA FRANCISCA FRAISSAT PAEZ 

Regente: 
Maestro S O U Z A L I M A 

Os 111ois lindos presente' 

poro casamentos, 

bodas de prato, aniversarias efl.. 




