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sempre fazem dueto 

Daí as pessoas de 

bom gôsto exigirem 

UM PRODUTO 

ANTARCTICA 
DI'STRIBUi tÇÃO G-RATIS 



Ha inúmeros outros latos impo rtantes. Mas éstes ja são suficiente s para ilust rar no~.sa h1stona E:les documentam a 10rnada 
de glónas de Chevi"o\et através déstes anos de sua ex1sténcia no Bras1\ 

-uma 
viagem 

que 
começou em 1925 ! 
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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 li tros de 
capacidade. Em todos, degêlo au tomático, 
pedal para abrir a porta, e os rolêtes 
deslizantes que dispensam o uso de cat-rinhos. 
Daí a satisfação que sentimos ao dizer 
bravo, bravissimo.,, 

~ 
g e I o m a t I c Ouro 

PERFEITO PARA DURAR 

SOUZA 
O nome de Souza Lima dispensa comen

tários nos maiores centros musicais do 

nmndo. 
Grande incentivador da músic:o. 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 
exterior e também escrevendo páginas de 
grande valor com temas e ritmos brasilei
ros. As :::im é que apresentou em primeira 
audição, como pianist.'l, os con··ertos para 
p iano o orquestra de Camargo Guarnieri 
(n.o 1), Villa-Lobos (n.o 2), Mignone 
( 4 fantarias) e muitos outros. Em con
certos sinfônicos, tamlJém em primeira 
audic~ o de nossos crmnrsitorc'l, regeu : 
«F crtr>s elas Igrcias,, rl~ l'vfi"'"O'"'· ,,Aber
tura Concertante>> elo C'~Jn1'lr"·o Guarnieri, 
«Snmae Pater Patrium», de Villa-Lobos, 
etc. 

Como compositor sua bagagem musical 

1966 

L IM A 
é considerável, com obras para piar.o solo, 
canto, coral, violino, conjunto de Câm.ara, 
orquestra, coros, bailados, etc.. Vem ele 
concluir recentemente uma ópera e um 
concerto para piano e orquestra. Com seu 
poema sinfônico «0 Rei Mameluco», 
pa ra grande orquestra, obteve o primeiro 
prêmio em Concurso organizado pelo De
partamento Municipal de Cultura de São 
P aulo . Com o «Poema elas Américas >> obte
ve a l.a m enção honroêa no Concurso 
Sinfônico organ;zado nos E stados Unidos, 
cci,curso êsse. que r euniu 400 composito
res cl::ls Américas. E screveu, por solicita
c~ o da Comirsão do IV Centenário, o bai
lado «Fantasia Brasi'eira». 

Em missão artística percorreu tôda a 
Eu rona, norte da Africa, América do Sul 
e o Brasil de Norte a Sul. Só em S.PC!.ulo 
tocou em 55 cidades do Interior, s endo 
sim, com Vill a.Lobrs, o desbravador 
thtico do Interior de São Paulo. 

as
ar-

~:::>TADOS UNIDOS- EUROPA (NA IDA OU VOLTA) VOLTA 
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Con noi 
vi sentite giá 

in Italia 

·'Conosco é como se estivessem 
j [t na Italia" ... é o que acontece 

estando num avião da Ali ta lia. 

É aque la sensação Jc prazer de 

comodidade .. . de gôsto de viver. Ao 
deixar o nosso DC-8-Jet o passageiro 

já tem idéia das satisfações que 
o aguardam na Italia. Viajar Alitalia, 

n o mundo inteiro, é uma questão 
\. de preferência, algo que vale 

a pena experimentar. Três milhões 
de passageiros fizeram esta 

experiência em 1965. Gostaram. 

AfliTA !liA (!f 

RITA DE' IMA DIAS 

A pianista que hoje se · apresenta 
aperfeiçoa seus estudos pianísticos sob 
a direção do Mae·stro Souza lima. 

Natural de Santos, realizou seu pri
meiro recital aos cinco anos de idade, 
em espetácul·o beneficente. A seguir exi
biu-se na Esco·la Caetano de Camp.os e 
no Salão de «Cultura lnglêsa », desta 
Capital; em 1953 apresento·u-se junto a 
«Juventude Musical Bra·sileira », como 
r·ecitalista, conquistando grande :nterês
se por parte do público. 

· Atuou tam bém com sucesso, n·o Ri.o 
de Janeiro, nos segu intes locais : «Asso
ciação Brasileira de Imp rensa», «Rádi·o 
Ministério da Educação» e «Sa! ão Os
car Guanabarino». 

''Apresentou···se como solista c!a Or
questra Sinfônica de Sanl·os, sob a re
gência do Mtro. Souza Lima e, em 1960, 
participou como s·olista da p rogramação 
matinal do Departa me nto cJie Cultura da 
Prefeitura de São· Paulo, atuando junto 
à Orquestra Sinfônica Municipa l, tam
bém sob a regência de Souza Lima. 

Desde tenra idade RITA DE liMA DIAS 
vem recebendo da crítica especializada 
palavras como as qu-e seguem l'ran·scri
tas : 
«A GAZETA» (S. Paulo) Embora 

pequenina p·ois tem apenas sete anos 
destaca-se pela musicalidade e com
preensão dos vários e·stilos que inter~ 

preta, bem como· desembaraço pouco 
comum. 

«A TRIBUNA» - de Süntos - RITINHA 
nasceu para a música deixando-nos 
a impressão nítida de que daquí a 
alguns anos, seu nome· atravessará 
muit·o além das nossas fronteiras ... 

«DI.ÃRIO DE SÃO PAULO» - Malgrado 
sua po·uca idade RITINHA possui per
s·onalidade t·endo atitude de verda
deira artista ... 

MIÉCIO HOLOZOWISKY - Ritinha tem 
todos o·s recursos para ser uma gran
de artista . . . 

ELEAZAR DE CARVALHO - Ritinha re
vela um talento inato para o pian·o . 

EMíliA FREITAS GUIMARÃES - Ritinha 
• . t I b e uma pequena a1t1s a que rece e·u 
do céu maravilhosos dons . .. 

expressão 
máxima 
de qualidade 

PIANO 

FRITZ 
DOBBERT 

Rua 7 de Abril, 97- 3. 0 and.- Tels.: 35-5514 e 35-1251- São Paulo 

À VENDA NAS BOAS CASAS DO .RAMO 

.... ··-•' ... -~- ',), . ,.,.,_ ... .,.,f.,_,.,,,, .... ,,., ... 



TEMPORADA 1966 
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-~HOJE~ . 
na 

@O~aJIN!l 
- - \((~·~))1-

e 'jão Paulo, 24 de Abril de 1964 - às 10 horas 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

CONCERTO MATINAL 

CONCÊRTO SINFõNICO 

a cargo da 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

So·lista : 

RITA DE LIMA DIAS 

Regente: 

Maestro S O U Z A L I M A 

PROGRAMA 

l.a Parte 

MOZART .... . ....... , . . . . . . . . . . .. . . . . . Sinfonia n .o 4 - em Dó Maior - K. 551 

RACHMANINOFF 

(JúPITER) 
Allegr·o vivace 
Andante cantabile 
Allegretto (Minuetto-Trio) 
Allegro moita (Finale) 

2.a Parte 

Ccncêrto n.o 2 - op. 18 - em dó meno.r -
para piano e orquestra 
- Moderato 
- Aàagio sostenuto 
- Allegro scherzando 

Solista: RITA DE LIMA DIAS 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Regente: 

Maestro S O U Z A L I M A 

Todo o 8rasil 

dó pr~f~r~ncia a 
liNDOS PRESENTES EM 

J ALHEIES • fAQUEIRO$ IIAIX!W 



UMA PEÇA EM 4 CORTES 
O homem de negoc ias 
precisa estar ~emp r e 

bem vestido. A qual

quer ins tante vc:1 se r 

real izada mais uma re
un ião importante. E seu 
terno nunca pode estar 
amarrotado. Precisa 

cair bem. ter um bri lho 
"i ng lés · E sempre com 

a "qua lrdade rguaf a 
nH:Ihor do mundo 

O JOV~m va1 sa 1r com sua 
elei ta. Quer irnpressiona
la. Quer derxar c laro suJ 
elegancra. O seu terno pre
c isa estar rmpecave l. Co 
rno e ve rão. deve se r leve, 
mac io . ag rada vel. 

E UiTia muJher da ulta so
credade brasr l e11a. ele
ganltssimv. Apresent-1-se 
sempre impecave l E sabe 
que Já possu rmos tec rdos 
de categori a Internacional. 
prefe ridos pelos me lhores 
costure iro s ... Aquele tec r
do que marca sua presen
ça ern tódas as 1 eun ióes. 

Este e o lrn da f>B 
ca. SavJaya · Pexton 
e o tecido Com 
Ir o de moha11 rng lé s. 
po lr ester ou séda 
natura L seJa ltOplcal 
brilhante. '-~lpi1CiJ. 
moha ~r gal t er·~;,eda . 
ccJmbral(l de te rse
d,1. ou shan lung de 
séda puril (tudo rsto 
tc1m be m em có res 
fe n1tn 1nas). preen
c~s-n sempreasexi
qéncrls do mais alto 
p,ldrt:o. 

DI.ÁRIOS E EMISSOR.AS ASS·O~CIADAS 

A PUBLI·CIT ÁRIA 

L.ATI~A 

REFERÊNCIAS AO PROGRAMA 
S infoni a «Jú PITER )) - N.o 41 -

Em Dó Maior 

Durante os mêse : de Junho a Agôsto de 
1788, Mozart compôs as Sinfonias em Mi Ber
moJ Maior. sol menor e Dó Maior. Estas obras 
acusam uma superioridade absoluta, em com
paração com as anteriores sinfonias do gran
de mestre. O elemento temático. o desenvol
vimento, melódico e harmônico, o colorido ins
trumental alcançaram, nestas obras, máxima 
perfe-ição. 

A Sinfonia em Dó Maior, a última de sua 
prc-dução. assim que surgiu fo i batizada pelo 
nome de «Júpiter)) , talvez por seu caráter 
autoritário e uma firmeza sólida. E construí
da sôbre quatro movimentos segundo o costu~ 
me- e a ordem usual da forma. 

Allegro vivace - Afirmação enérgica em 
um de~enho repetido que ocupa a parte gra
ve seguida de uma breve frase mlódica na 
região aguda. Apresenta agora nôvo desenho 
apoiado em acordes robusto'S. Em seg-uida 
uma ampla exposição do primeiro tema de 
senvolve-se suavemente, interpondo, como 
elemento contrapontístico, a primeira frase 
melódica, dando-lhe depois nova apresentaGão 
em amplo e , .expre;;:sivo desenvolvimento. 
Aqueles desenho:s que anteriormente se- haviam 
afirmado por robustos acordes, preparam 

FI .................. .. 
L N E A R 

agora o segundo t ema. Nêste. a linha jog a e 
salta ~eguindo um deslizamento variado e 
suave de breves incisos entrecortado~ . Brev e 
pausa. Depois de acordes fortíssimos, dois 
noves elementos melódicos surgem, o 'Primeiro 
de significativo relêvo e o segundo de grande 
expressividade. Elementos complementares me
lódicos fcrmam delicioso diálogo contra pon
tístico que pre-para a r-e-exposição, seguindo 
esta os moldes tradicionais. 

Atndante cantabile - Contrastando com o 
movimento anterior, êste se distingue. pela pu
reza e encanto de suas diversas idéias mlódi 
cas. Cantando como solistas, as madeiras e 
as trompas sôbre a quarteto de cordas· em 
surdina, dão a certos trechos um colorido 
suave e ameno. Seu primeiro tema canta em 
uma linha ininterrupta, e com aquêle- vigôr 
que ressalta nas menores obras elo composi, 
ter. 

DE:.pois da repetição de quatro compassos. 
pelos baixos, uma nova melodia aparece nos 
fagotes, conduzindo ao segundo tema, anun
ciado pelos oboés, repletos de tranquilidade e 
:::atisfação. Uma encantadora «cada)) encerra 
essa primeira parte do movimento. A segun
da é dedicada ao de~envolvimento contrapon
tístico de lôdo êsse material melódico, o que é 
feito com grande habilidade, voltando ao fi
nal à tonalidade e melodia originais. 

Minuetto - Um cromatismo sem a restas 

AQUARELAIII 
Stereofonia cj Personalidade Sonora 

Harmoniosas Linha s Es téticas 

A ven Cia nas boas casas do r a1110 

Importante: Ass ist. técnica exclu siva do fabri ca nte 

TA T E R K A & Cia 
R. Fabia, 814 (Lapa) - Tel. 65-2872 



Wo LFF 
classe que identifica bom-gôsto 

PRATA Visite as lojas, especial izadas em prataria e 
E il conheça as fm1ss1mas peças WOLFF: talheres . 
" l.- . e baixelas de prata da mais alta qual idade. 

SOCIEDADE PAULISTA DE ARTEFATOS METALÚRGICOS S. A. ã P. s. e para manler seus objetos de 
praia sempre como novos, aplique 
Wolffi n, que conserva o brilho da 
prata por meses e meses. 

nem dificuldades em seuE deslizamentos dá 
flexibilidade à êste movimento de car áter 
ccntemplativo. O «trio» brevíssimo mas de 
.grandcj s ingeleza, parece evocar a fác il ter · 
nura de Haydn. 

Finale - Moita Allegro - Seu compositor 
afirma aqui, uma vez maiSJ a grandeza de 
inEpiração e a solidez de técnica especial-
m ente no trecho f ina l. Servem de tema inicial 
quatro netas e êsse desenho, confiado a os 
violino: primeiramente, contém toda a subs
tância necessária, sendo rico em temas se· 
cundários e episódios evoo:ativos. Êste final. 
elaborado com singular destreza contrapon
tística, empregando grandiosos motivos cada 
qual combinando-Ee de m aneira a mais diver· 
sa, contribui para embelezar ainda mais esta 
maravilhosa produção mozartiana. 

Concê rto N.o 2 - Op. 18 - Em Dó Men or 

Êste concêrto foi publicado em 1902 e exe
cutado em primeira audição pelo própric> 
autor num concêrto da. Sociedade Filarmôni
ca de Moscou, em 1901. 

Tôda a eloquência e dignidade dor grande 
m estre russo vibram nêste magnífico traba
lho, pedra de toque de todos os grandes pia" 
ni~tas da moderna geração. 

O primeiro movimento, «moderato», afere · 
ce a introdução de oito compassos numa se
quência crescente e num retumbar de acordes 

SALTOS 
4Y: - 5Y: 
6 .11 

SANDÁLIAS 
Grande varie dade em couros e 
rnodêlos. nas côres da moda 

eaóa61!.~.~~!,2,~ 
Avenida Rangei Pestana. 1.531 

amontoados. O tema principal aparece nos ins
trumentos de cerdas para o ruidcso trabalho 
de passagens, cor:fiado ao pianista, cabendo · 
lhe depois a introdução do Eegundo tema, em 
selo; um pensamento tranquilo inicia-se e vai 
ct EEcendo enérgicamente, relaxando-se por 
fim. No climax da execução, o principal tema 
apan ce qual majestosa marcha triunfal e o 
pem:amento latera l vem transfigurado lírica
mente na execu ção do s6lo de corneta acom
panhado de trêmol.os dos instrumentos de: cor
das. 

O [egundo movimento é, sem. dúvida, uma 
das mais ternas e bonitas expressões escritas 
para piano e crquestra. O tema principal ele
g íaco é apresentado primeiramente pela flau
ta , depois pela clarineta, e, finalmente, é con" 
fiado ao solista, em breve cada, sendo seu fi
nal de extraordinário efeito íntimo. 

O terceiro movimento, «a llegro Echerzando», 
apreEenta u m típico tema, de caráter russo 
e que aparece com frequência. Um tema· la
teral, tranquilo, é contraposto a êle, surgin" 
do novamente no término dêste n10vim ento -
repleto de contraEtes - já em forma lírica. 

E'rilhante final arremata êste concêrto, 
num ambiente rico em vivacidade e energia . 

Cümentúrios de 
JUDITH CABETTl<~ 

Re!lato.t·-)Iusical <la O. S. ~r. 

___ ;-
\CÃRRINHOS P/ BEBÊS E G ~EOS 7 

\ MAIS DE 50 MODELOS E 
CORES DIFERENTES, DAS / 
~FAMOSAS MARCAS: /.-

~ \ONDOR- BURIGOTT<f ~ @ ZEUS-~~A 
... roupas de cama, mesa e banho, 
lingerie, enxovais p/ noivas e bebês, 

EM SÃO PAULO: RUA 24 DE MAIO, 224 
EM SANTOS: RUA RIACHUELO, 49 



COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA MUNICI __ .. 
COORDENADOR DOS CORPOS ESTAVEIS: PROF.: RAUL LARANJEIRA 

\'ioliJto «Spal~a» 

Clemente Capella 

Vio lino <<Co n certino» 

João Bapti sta Poffo 

1.os Violinos 

Anton io Felix Ferre, .. 
Orsini de Campos 
Oswaldo J osé Sbarro 
Jorge Salim Fi lho 
Emma Klein 
Alexander Ramirez 
Eva Voros 
José Giammarusti 
Vicente Scramuzza 
Ceci li a De Falco Sans igolo 
1\'Iig,Jel Caracc iolo 

2.os Violinos 

Antonio Gianelli 
Ne lson Bruscatu 
Joel Tavares 
Mári o Tomazoni 
Guilh erme K. Netto 
Na jl a Maluf Schaun 
Carlos Del Papa 
Dora Lobato e Silva 
Gera ldo Liserre 
Manfredo De Vincenzo 
í':i lda \Volosker 

\'iolas 

Perez Dworecki 
Be la Mori 
H enry Muller 
Francisco Torre 
Helio Batini 
José D'Nun zio 

Violonce los 

Cecilia Zwarg 
Frederico Capell a 
Ez io Dal Pino 
Cecilia Lom bardi 
Lauro Del Claro 
Ju lius Neuhoff 
Luiz Varoli 

TEATRO MUNICIPAL 
em revista 
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Alexandre Moreira 
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)<' lautas 

Salvador Cor'tesi 
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Rosário D. C. de Cár ia 

Oboés 

Walter Bianchi 
Sa lvador Ilson Masano 

Corno Inglês 

Francesco Pezzell a 

Clarinetas 

Nabor Pires Camargo 
Leonardo Righi 
Gil C. S ilva 

Clnrone 

N irola An toni o Gregorio 

Fa.gotes 

George Olivier Toni 
Gustavo Busch 

Contrafag·ote 

Abramo Garin i 

'!'rompas 

Silvio Oliani 
Enzo Pedini 
Ronaldo Bologna 
Francisco Celano 

Editor 

D ino Pedini 
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Clovis Siqueira Mamede 

Trontbones. 

Giacinto Fucei 
Gilberto Gagliardi 
Fran('isco Serra Rocasalva 

~ru ba. 

Gasparo Pa g liuso 

Harpas 

Eisa Guarnieri 
Lêd a Guimarães Nata l 

( h-1\"ãO 

Angelo Camin 

l'iano 

Alberto Sallcs 

TiJnpanos 

Ernes to De Lucca 
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DIA 8 DE MAIO 
Dia das Mães 

O pequeno presente que lhe 

ofertamos neste dia é o símbolo 

da nossa gratidão por tudo quanto 

V. nos fez 

CASAS 

PRESENTES 

A V., mamãe, nes-

ta data que lhe 

consagraram, todo 

o nosso carinho, 

todo o nosso afeto. 

Ú TE I S 




