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O charme parmense ... 
Presente na sua elegância. 

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

perfeitamente. à sua perna, ·dando -um:r :··. 
aderência que confunde com sua pele. 

Um produto 1!!1 
,,z,.z·tiZ,Efil 

São Paulo 

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 
diverso-s da Arte Musical, na sua expressão 
mais elevada. Tornou-se conhecido como pia
nista, no inicio de suas atividades musicais, 
quando sob a orientação, de Chiafa
relli começou a apresentar-se em público 
ainda jovem, já se mostrando então o futuro 
«virtuose» que atingiu a plenitude de sua ca
pacidade artística conquistando o título de 
«príncipe dos pianistas brasileiros», até 
granjear o renome que o levou a participar, 
em Paris, ao lado de Marguerite Long, co
mo membro do juri 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 autor do «Poema das 
Américas», com que foi classificado com a 
1-a Menção Honrosa, entre 400 concorrentes, 

no Concurso Internacional organizado por 
Henry Reichold, nos Estados Unidos. Souza 
Lima, como a maioria dos co_mpositores 
contemporâneo.s, preferiu a forma do poema 
sinfônico, menos r ígida e que lhe faculta dar 
vazão aos motivos in_spiradores, nacionais e 
estrangeiros, que trata com desvê\o 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 concertos, artista do porte de Brailo
wskY, Guiomar Novais, Antonieta Rudge, 
Muller, Firskursny, Marguerite Long, Segovia, 
Magdalena Tagliaferro, Varela Cid, Yara Ber·· 
nette, Jacques Klein, Madalena Lébeis, Trio 
Pasquier e muitos outro.s . . 

Tem-se apresentado à frente de grandes 
orquestras sempre com plen'o êxito e favorá
veis opiniões da crítica. 

~~--~~---~-~~~-~---, . I 
Há mais de 60 anos 

PIANOS BRASIL são o orgulho da indú•tria nooional. _ 
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PANELA DE PRESSÃO -snebedo 
Rochedo é a "Cozinheira automática" que chega para f1car o resto 
da vida! Simples como uma panela comum .. . Rochedo prepal'a em 
minutos o que as outras gastam horas para fazer - proporciona 
80% de economia em tempo e dinheiro! 

Com o novo e aperfeiçoado "pêso da 
tampa" - exclusivo da Rochedo - nlo 
entope e permite o escapamento do 
exceno do ar maia f~cilmente , 

B O N I TA ! Com tampas em bolas ç~ral , I 
ECONOM ICA! Poupa gás ou energia e"· 
trlca ... a comida fica pouco tempo no fogo! 
RAPIOA! Cozinha·•• multa coisa em menos 
tempo . . . Prepar&•SI todo o a lm6co em 
poucos tnlnutos I 

.® ÃLGMiNIO DO ~u~o;~;~~i"~·;.~ 

J 

PROFESSC ...:S COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 
COOI"'DEN ADOR DOS CORPOS ESTÁVEIS: PROF. RAUL LARANJEIRA 

Violino «Spalla>> 
Clemente Capel la 

«Concertino» 
João Baptista Poffo 

l.o! Violino3 
Dante Migliori 
Luiz Scotieri 
.1\.madeu Bardi 
Natan Schwartzman 
Antonio Felix Ferrer 
Orsini de Campos 
José Giammarusti 
Cecilia De Fa.lco Sansigolo 
Vicente Scramuzza 
Emm9. Klein 
Miguel Caracciolo 
Oswaldo José Sbarro 

2.o~ Violinon 
Antonio Giannelli 
Nelson Bruscato 
Joel Tavares 

Eva Voros 
Geraldo Liserre 
Z!lda Wolosker 
Armando Ciglioni 
Najla Maluf Schaun 
Carlos Del Papa 
Manfredo de Vincenzo 
Mario Tomazoni 
Dora Lobato e Silva 
Emílio Martucci 
Guilherme K. Netto 

Viola! 
Perez Dworecki 
Henry Muller 
Bela Mori 
Regis Duprat 
José D'Nunzio 
Maria Luiza Azevedo 
Francisco Torre 
Helio Batini 

Violoncelos 
Cecilia Zwo.rg 
Fred~rico Capella 

CASA 

Luiz Varoli 
Rogerio J;luprat 
Lauro Del Claro 
C la te o Boselli 
Julius Neohuoff 
Ezio Dal Pino 

Contrabaixos. 

Mauricio Ferreira 
Alexandre Moreira 
Alfredo Corazza 
Guido Bianchi 
Arthur Cenizio 
Paulo Andreozzi 

·Flautas 
Sa.lvador Cort esi 
Almodovar Bortolin 

I 

Flautim 
Rosário D. G. de Cária 

Oboes 
Walter Bianchi 
Salvador Ilson MA.sano 

Corno Inglê~ 

, Francesco Pezzella 

f Cla1·inetas 

~
Nabor Pires Camargo 
Leona.rdo Righi 
Gil P. da Silva 

Cla1·one 
Nicola Antonio Gregorio 

Fagotes 
José Antonio da Cunha 
George Olivier Toni 

Contrafagoto 
Abramo Garini 

T1·ompa~ 

Silvio Ollani 
Enzo Pedini 
·Juliano Garini 

NAZARIAN 

Ronaldo Bologna 

Pistões 

Dino Pedini 
J ayre Leão da Silva 
Haroldo Paladino 
Clovis Siqueira Mameclc 

'i'romboncs 
Antonio Ceccato 
Giacinto Fucei 
Gi lberto Gagliardi 

Tuba 
Gns paro Pagl i uso 

JiarpM 
Eisa Guarnieri 
Leda Guimarães Natal 

01·g·ão 
Angelo Camin 
Piano 
Alberto Salles 

Timpano 
Ernesto De Lucca 

Acessõrio~ 

Vicente H. L . Ge:1t.il 
Antonio Torchin 

P1·ato o Rombo 
Agostinho D'Onofrio 

Redator l\Iusical 
Judith Cabette 

Arquivo 
Lucia A. M . de Almeida 
Benedito R. de Mattos 

1\Iontagem 
João Colomina Domenech 
Balduino de Andrade 
Adelelmo Garabetti 

Encanegado 
Humberto Checchia 

CAPAS- GUARDA-CHUVAS- CAMISAS- PIJAMAS 
LENÇOS - GR:A. V ATAS - MEIAS - CINTOS - CHAMBRES 

- PULLOWERS - CAMISAS ESPORTE - E TUDO 
QUANTO O SR. DESEJAR 

* AV. S. JOÃO, 393- Esq. R. Cons. Crispiniano- Fone: 34-4046 



Uft\ banco ~ a sua casa 
ou ao seu 

• # • 

escr1torco 
levar em dia e hora marcados · 

por · V. S. a Renda 
de sua economia depositada 

a prazo fixo 
Êste é mais um serviço especia l, 

instituido pe lo BANCO A. E. 

CA RVALHO paro o suo 

comod idade. Já não constitu i 

impecilho recebe r pontua lme nte c 
suo re ndo. Em vez de V.S. 

ir ao Banco, êste é que <? visito -

no di a ce rto, à hora combinado. 

Banco ll. E. Carvalho S. n. 
FUNOAOO EM - 1930 

R. Formosa, 413 - séde própria - · Telefone: 36-4080 

SISTO MECHETTI 

REFERÊNCIAS 

CONCÉRTO EM RE.' MAIOR - Segundo fi
lho do grande Johann Sebastian Bach, Carl 
Philip Emmanuel, que viveu de 1714 a 1788. 
contribuiu para fixar as formas da música ins
trumental e sinfônica Que caracterizam a épo
ca clássica e que foram adotadas por Haydn, 
Mozart e Beethoven. O concêr.to em Ré Maior, 
hoje apresentado, ilustra distintamente êsse 
gênero. Compreende três movimentos: Allegro 
moderato, andante lento molto e allegro, sen
do o primeiro o mais desenvolvido. O segundo 
movimento, profundamente melódico, confia 
sua frase principal ao corno.inglês e o final 
apresenta-se pródigo em passagens brilhantes . 

-0-

«L'APPRENTI SORCIER» Acha-se o 
autor colocado na música moderna francêsa, 
numa encruzilhada do pensamento e da técni. 
ca, atravessada por grande número de influên
cias contraditórias. Não se pode dizer que 
êle tenha escapado à influência wagneriana. 
Por outro lado, Dukas manifesta pelas cons
truções sólidas e pela ciência arquitetura!, o 
mesmo gôsto instintivo dos discípulo·s da es
cola de Cesar Franck. Entretanto, sua escri
ta é tão requintada nos detalhes e tão sen
sual , como a de um Debussy ou de um Ra
vel. Dukas resume tôdas as tendência·s do co. 
meço do nosso século. · A segurança e a v irtuo
sidade de sua técnica no tratamento instru
menta l são muito conhecidas. Êle ama os de
senvolvimentos sábios e maravilhosamente 
equilibrados. Possui um lirismo forte e am
plo, livre entretanto de todo o excesso de ro. 
mantlsmo. 

O «Aprendiz de feiticeiro» é um «scherzO·» 
escrito Pm 1897 tendn nor tema nma célehce 
hnlada de Goethe. O discípulo de um velho 
feiticeiro anima imprudentemente. durante a 
n.u::ênr.ia de seu 1nestre, uma vassoura mágica 

MIGUEL ARQUERóNS 

AO PROGRAMA 

ouc:: êle obriga a trabalhar por meio de uma 
fórmula encantada. A vassoura movimenta-se , 
vai encher baldes na fonte e , para limpar o 
laboratório. derrama conscienciosamente água 
no chão; e tão zelosamente a vassoura traba
lha. que causa um a inundação. O discípulo 
imprudente lembra-se com terror de que não 
conhece a fórmula que quebraria o encanto. 
Amedrontado, toma de um machado para que· 
brar a vassoura e fazê.la parar. Mas os dois 
pedaço·> se animam Jogo e recomeçam o tra
balho com a tividade dobrada. Todo o labora
tório estfi prestes a desaparecer sob as águas , 
quando o velho feiticeiro aparece. vê o que 
se pa·ssa e, com uma palavra. restabelece a or
clem . Essa descri.ção é conduzida musical
mente com uma clareza e uma vivacidade no
táveis. E' o fagote que representa a va·ssoura 
encantada e o ouvinte pode fàcilmente seguir 
sua corrida à fonte , o escorrer da água no 
chão e <J desdobramento de sua atividade 
após a machadada. 

Entretanto, nessa. obra o argumento não é se. 
não um quadro pitoresco. A peça permanece 
fiel às leis mais elevadas de um desenvolvi
mento de música pura, obedecendo à mais es
trita lógica. 

-0-

CONCÉRTO EM LÃ MENOR - OP. 16 -
Éste ç:oncêrto do compositor noruegues 
F.doua.rd Grie!!. foi execuado na FranGa nos 
,.,ltimos anos de século passado pelo pianista 
Raoul Pugno que obteve seus maiores suces
sos na interpretação da obra. O primeiro movi
mf'nto, após curta introduGão do piano, é se
.guido de um canricho rapsódico em que se 
faz ouvir um diá logo entre o p iano e a or
questra, de temas melancólicos e leves. O se
gundo movimento é um romance no qua l o 
piano borda ' calmos a.rabPscos. O final evoca 
as dança·s norueg uesas. Possui essencialmen-
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1e dois temas , um vivo e outro calmo. 
Estes temas modHicam.se n a peroração, o 
primeiro· apresentando um quê turbilhonante 
d e valsa v iva e o segundo. ao contrário, sole
ne , assegura à obra uma conclusão majestosa 

-0-

CHõRO N.o 10 - A vasta coleção de Cho
ros foi escrita p or Vi1la-Lohos entre 1920 e 
192'l. A própria definição do autor com re
fP.rência a.o <<ChôrO'>'> é a seg11inte : - <<Foi o 
título que encontrPi parR. d enomina ndo 
definir uma nova forml'\ rte cornn " sicii.o musi. 
Cfll na qual se acham sint.eti 7.ar1Rs vári>~s mo
dalidades da nossa música ínrtigena. primit.i. 
va . civiliza da ou popular, tendo como princi
pais elementos o ritmo e qualquer melodia 
típica popularizada que apareça de quando 
em quando, incidenta lmente>>. 

O Chôro é, na definição de Mário de Andra
de. «mú'sica noturna, especialm~e nte aua ndo 
realizada ao rel e nto >> · E acr escenta: «última. 
mente vai-se definindo a palavra Chôro p a ra 
o sentido de pequena orquestra com um ins
trumento solista >> . 

Villa-Lobos na ~ua adolescênc ia P. juventude 
viveu entre os «chorõeR >'> de sua éP'"'ca. mol
dando com isso ·sua própria sP.nsibilidade mu
sical que as experiências posteriores h av iam 
de desenvolver , porém não modificar. Quis, en
tão, render homenagem com esta série de' 
composições, ao tipo de música cultivada na
quelas noitadas boêmias que ·sempre lhe trou
xeram sa udosas lembranças . 

A coleção de Chorns compreende dezesseis 
números, indo do violão solo (n.o 1) à grande 
ornuestra com côro misto e banda marcial. 

Neles não encontramos apenas a melodia 
marcante dos «chorõeS» cariocas mas sim, a 
alma do Brasil, desde as melodias primitivas 
do aborígene às marchas de rancho do velho 
carnaval com etapas pelo canto nordestino e 
pelos ba tuques de negros. 

Definindo ainda o Chôro, noss0 saudoso Vil
la-Lobos assim descreveu o cenário que o ins. 
pirou: - << ... era o velho Rio de Janeiro no 
tempo dos quiosques. das ruas estreita-s , do 
lampião de gás, da.s fileiras de sobradinhos 
bordando as vielas que a lua prateava naque
las noites de saudoso encanto .. . >> 

De série de dezessei s, nove são de Choros 
orquestrais: os demais são escrito·s para vio
lão solo, piano solo, flauta e clarinete e pe
nuenos agrupamentos de instrumentos. Villa. 
Lob0s. depois de t e rminada a. série, escreveu 
a <<Introdução aos Choros>> (Para. orquestra) e 
se destina a precedê-la introduzindo a seguir o 
Chôro n.o 1. Foram empregados na oFques
tra des t a Introdução t0dos os instrumentos 
utili zados na série completa e seus temas re
sultam do aproveitamente de elementos meló
dicos. rítmicos e contrapontisticos dos demais . 
O Chôro n.o 10. hoje apresentado. foi escri
to para orquestra e côro misto. Nele os efei
tos contra.pontisticos se desenvolvem. Depois 
do tema do fagote. surge o côro, tratado como 
p arte integrante da orquestra. entoando sita. 
bas soltas de puro efeito musical. 

Surge entãQ a. canção que dá nome a êste 
chôro , «Rasga. o cor ação e encontrarás a dor>>, 

. ve lha modinha com letra de Catulo da Paixão 
Cenrense. 

No final , mais m arcante se torna a profun
dida de sentimental que intensamente flutua 
sôbre a torrente de ritmos e fragmentos me
lódicos. 

A gr andios ida de com que foi escrita esta 
obra vem reafirmar a admirável sensibi
lidade artística e mestria do inesquecível Vil
la-Lobos. 

Comentários d e 
JUDITH CABETE 

ocre 
bois de rose. 
pêssego. 

O pó de arroz Tormento é 
apresentado lambem em 
ri cos estojos de matéria 
plástica, proprios para 
presentes. 



no frio 

aqaece 
o ambiente! 

o ambientet 

&uper CIRCULIDOR DE IR QUENTE E FRIO.. 
no inverno: f 

aspira o ar fr io que posso ~ 
pela resistência e expele 
o mesmo ar iá aquecido. p.Q R TÁTIL 

no verão: 
a peço que aquece o ar não é 

ligado, e o Circulador expele 
agradável ar fresco. 

Um aparelho de dupla função, para V. 

ter temperatura Íd'eal . .. em qualquer tempo! 

Isto é confôrto! Com o Super Circulador SPAM em sua casa, calor e frio não ,r 
existem mais! V. consegue tempetatura ideal em qua lquer tempo! O Super 
Circulador SPAl\1 faz com qu'e o ar circule de maneira uniforme ... suave
mente, atingindo todos os pontos do .ambiente, sem formar "correntes". Te
nha sempre, em sua casa, temperaturá ideal, com Super Circulador de Ar 
Quente e Frio SPAM. 

Adquira·O nos I 
casos do rorno 

UM PRODUTO 

lnc linóvel em qualquer posição 
3 graduações de ar Iria e 1 de ar quente 
Motor de 3 ve locidades 
Triplo rendimento em o r deslocado 

SOC. PAULISTA DE ARTEFATOS METALÚRGICOS S. A. 
Rua Bueno de Andrade, 769 
leis. 31-0697 e 31.2792 - C. Poslol , 5941 
End . Teleg.: "WOLFFMETAL":. S. Paulo 

.. 
j 

' I 
MARIN A MENDES LEITE 

Nasce.u em São Paulo. Iniciou .seus es .. 
tudo de piano com Noemia Nóbrega, e:om
pletando.os com o maestro Souza Lima. 
Cursou os dois últimos anos do ConsP.l.' ·· 
vatório Dramático e Musical de São Pa•J
lo, na classe da professôra Idalina Di;:ts, 
diplomando-se com distinção e louvor. 

Deu concetrtos em São Paulo, na Ca·
pital e no Interior, em Minas Gerais, no 
Rio de Janeiro e outros Estados, mere
cendo da crítica as mais calorosas refe
rências à técnica primorosa e à fidelidade 
de intetrpretação bem como à sensibilida
de artística que possui em alto gráu. 

Foi solista da Rádio Gazeta, Tupí e ou
tras mais. 

Jantares dansantes das 9 
às 3 da madrugada 

* ALMOÇO ou JANTAR 
Cr$ 440,00 

no Restaurante do 
HOTEL EXCELS IOR 

com 
Smorgasboard de 50 pratos. 

Hecebeu de Villa-Lobos, pela interpre
tação de várias de suas peças, os mais 
fartos elogios, sendo de notar-se a dedi
catória que apôs em uma delas:- «Sou 
rico de vista ao ouvir Marina tocar minh<t 
<:. Pobre cega». 

Executou programas para Marguerite 
Lo~g, da qual recebeu o mais decidido 
apoio. 

E' fiscal de Ensino do Serviço de Fisca·
li zação Artística da Se,cretaria do Govêr
no. 

Atualmente, mantém cursos de piano 
em Baurú e Araraquara, sob a supervi
são do maestro Souza Lima. 

STUDIUM 

do Hotel J araguá 

ARNALDO e seu conjunto 

Jantares dansantes das 9 

às 3 da madrugada 



- São Paulo, 28 de Outubro de 1961 - às 21 horas. 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

,Concêrto Coral e Sinfônico 

em homenagem ao 

(( D I A D O F U N C I O N .Á R I O P ú B L I C O '' 

Solista - MARINA MENDES LEITE 

CORAL MUNICIPAL 

sob a di reção de SISTO MECHETTI e MIGUEL ARQUERóNS 

Regen-te - S O U Z A L I M A 

CASA BENTO LOEB 
I .1. :f. 
~ "'* Servindo a Soci.edade P·~u l ista desde .1891 ' rua 15, de novembro, 331 

L 
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Programa 

1 .a Par te 

. CARL PHILIP EMMANUEL BACH . . . . Concêrto em Ré Ma'ior 

PAUL DUKAS 

Allegro Moderato 
Andante lento molto 
Allegro 

L' Apprenti Sorcier ( Scherzo sinfônico) 
sobre uma balada de Goe.the 

2.a Parte 

GRIEG ... : ................ . .. ..... . Concêrto em lá menor - op. 16 - para 
piano e orquestra 

Allegro rnodera.to 
Adágio 
Allegro marcato 

Solista - MARINA MENDES LEITE 

VILLA - LOBOS ...... .. . . . . . . .... . Chôro n .o 10 «Rasga o coração» para 
coro misto e orquestra 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

CORAL MUNICIPAL 

Regente - S O U Z A L I M A 

Todo o 8rasil 

dá preferincia à PIM/!1/J mERIDIOR~L 
liNDOS PRESENTES EM 

fAlHER!S • FAQUEIROS 8AIXII.AS 


	Programa de concerto - OSM, reg. Souza Lima. Marina Mendes Leite. E Coral Municipal, reg. Mechetti e Arqueróns (Outubro de 1961) (incompleto)
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