
ORl Y, PORTA DA EUROPA! 

Vá à Europa, iniciando e terminando a viagem de seus sonhos por Orly. 
Ao descer em Orly - o mais moderno e fascinante aeroporto de todo o mundo -
V. tem a impressão de estar penetrando em luxuosa cidade miniatura. Há hotéis, 
restaurantes, bancos, correio e inúmeras lojas onde se vende tudo que é francês, 
inteiramente livre de taxas; 

Apenas 14 km de magnífica auto-estrada permitirão que V. conheça Paris, a 
Cidade Luz. E Orly é o centro de operações da Air France, a maior rêde aérea 
do mundo, com mais de 200 partidas diárias. 
Tôda a Europa é vizinha de Orly pela Air France. 

AIR FRÀNCI 
A NIAIOR RiDE AÉREA NIUNDIA&. 
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,...e a tarefa 
de cozinhar 

tornou-se · 
muito mais 

agradáve 
~'"""-~--~····"-'··'""""'"""' 

conjunto Linhas mod ernas. bon itas. funcionalmente traçadas. 

w~ 34 peças utilíssimas. em reluzente alumínio policlo, 

~l!w ~dl r~ com tampas coloridas. em azul ou dourado. 

~1111 

·~(CWv 
Também em corrjurrtos de 32 peças 

Com um conjunto Rochedo 
MAYFAIR em sua cozinha, 
Jl, tem mais tempo para 
cuida1 do resto da· casa! · 

Tudo no conjunto Rochedo MAYFAIR foi 

carinhosamente planejado para tornar realmente 

agradáveis - e bem mais curtas - as horas que 

V. emprega na cozinha! 

ALUMÍNIO DO BRASIL S. A. ' . 
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EXMO. SR. DR. FRANCISCO PRESTES MAIA 
DD. Prefeito do Município de São Paulo 

* PREFEITURA DO MUNICíPIO C•E SÃO PAULO 

Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

"FESTIVAL 
DE 

SINFôNICO 

M ú SI C A F R A N. C Ê S A " 
ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista: 

SUELY MARIA COELHO 
,.,· 

Regente: 

MAESTRO S O U Z A L IM A 



I. 

CONHEÇA O NOVO 

ESTÔJO DUETTE -

O MAIS RECENTE 

LANÇAMENTO DE 

COTY PARA A 

ELEGÂNCIA DA 

MULHER MODERNA! 

STOJO DUETTE 
Finamente trabalhado . o Estójo Duette reu 

ne dois maravi lhosos produtos indispensa

veis à sua beleza . numa co mbinaçã o ideal! 

CREME PÓ COMPACTO DE COTY 

· _ 0 uni co não afetado pelos óleos naturais da 

pele e que lhe permite retocar o "maquil

lage" a qualquer hora, em qualquer ocasião 
e 

BATON INSTANT COLOR 

- oferecendo modernas e atuais tonal idades ! 

COTY 
PERFUME • BELEZA MAQUILLAGE • 10.460 

SOli LIMA · 

Souza Lima, um dos maiores pianistas brasi
leiros , regente e compositor. nasceu em São 
Paulo, descendendo de tradicional família pau
lista. Realizou seus primeiros estudos com 
José Augusto de Souza Lima, passando, após, 
a aperfeiçoar.se com Chiaffarelli, nome dos 
mais ilustres no ens ino de piano no Brasil. 

Com a idade de dezesseis anos já dera inú
meros recitais no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, tendo recebido vários prêmios de Com. 
posição, matéria que estudou, com A. Cantú. 
Por iniciativa do Senador Freitas Va.Ue, seu 
amigo e protetor, seguiu para a Europa per. 
manecendo em Paris pelo espaço de onze a nos , 
tendo estudado com as maiores autoridades n o 
ensino de Piano e Composição. Cursou o Con
servatório Nacional ·daquela cidade, tendo 
obtido o primeiro prêmio na classe de Mar. 
guerite Long, de quem foi a luno predileto 
durante tôda sua permanência na França. 
Desde 1922 tem percorrido inúmeros paises 
da Europa obtendo em suas excursões artisti. 
cas os mais calorosos êxitos. 

T ocou nas principais capitais européias, não 
só em recitais como também, com as m ais 
célebres orquestras do mundo. Realizou «tour. 
néeS >> no Norte da Africa e Oriente. Estudou 
orgão com o renomado Eugêne Gigout, aper
feiçoando-se em música de cãmara com o in. 
sígne Chevillard, em composição com Eugene 
Cools e história da música com Maurice Em
manuel. 

E' chefe de orquestra, pianista, compositor. 
professor de piano, de regência, de composi 
ção, de música de cãmara, de estética musica l 
e de história da música. Fundador da s Esta
ções de Rádio Tupi e Gazeta. E' diretor artís
tico da Editõra Musical Irmãos Vitali. 

7 de Abril. 400 

Recebeu inúmeras condecorações entre elas : 
a Legião .de Honra da França, da Tunísia e 
Marrocos, por ocasião de seus concertos naque
les países. Como compositor destacou-se 
em inúmeros concursos recebendo entre êles, 
o 4-0 prêmio do Concurso Internacional «Rei
chold,, dos Estados Unidos, certame que reu. 
niu mais de 400 concorrentes. Seu poema sinfô
nico <<D Rei Mameluco» obteve o primeiro prê. 
mio no concurso realizado pelo Departamento 
Municipa l de Cultura de São Paulo. 

Recebeu a incumbência da Comissão do IV 
Centenário para escrever um bailado, ao qual 
denominou <<Fantasia Brasileira», composição 
que obteve enorm e sucesso. 

Fêz parte do júri internacional de piano, em 
Paris, onde foi a <:onvite do Govêrno da França. 

Souza Lima é membro fundador da Acade
mia Brasileira de Música, professor honorário 
dos Conservatórios de Recife e Bahia regente 
e assistente-técnico do Departamento" Munici
pal de Cultura de São Paulo . 

Direita, 150 

COMPRE TRAN Q U IJ...AM ENTE, POIS NOSSOS ARTIGOS, 

ARTIGOS FINOS PARA CAVALHEIROS 



A'GORA ... 

O NEGÓCIO É CO·M JODORA! 

~quevoreprocura. 

Ded~o-u por um dt1111 mot 
fo1o ques tão de comprci -lo em 
lodoro • V1iwlos t Pe~o1 S/A 
Jodoro oueguro o mellior 
onisrfndo ticnica. Jodorn e uma 
trodi(ÕO de bons mwi~u. 

um corro grande e luxuoso? 
um corro ágil e esportivo? 
um corro poro o fam ília? 

escolho: Aero-willys 
Dauphine 
Gordin; 

o negócio ê com 

Jodoro - V1iculos e Pecas SI A. 
Ruo 8orõo de Jundiai, US 
Fone : S-0909 

Conheça as condições de pagamento de J o ·d o r a . 

Loja: 
JODORA VEíCULOS E PEÇAS S/A. 
Rua B~rão de J undiaí, 115/284 

Oficina: 
Rua Gago Coutinho, 232/296 

V. encontrará por preços menores 
na 

SAO PAULO: Rua 24 de Maio . 224 
Telefone : 36-7724 . Loja 

* 
SANTOS: Rua Riachue lo, 49 

F u ndada em 1902 Centro Te !.: 2-2146/7 c / ramais 

SUELY MARIA COELHO 

N asceu na cidade de Aragua;ri, Estado 
de Minas Gerais _ 

Iniciou seus estudos musicais aos qua
tro anos e aos oito deu seu prmeiro reci
tal pútEco em sua cid~de natal. Desde 
então tem-se apresentado ~m recitais · nos 
Estados de Minas Gerais, Sã:o Paulo, Gua
nabara, Bahia e Est2.do do Rio. 

Teve como primeira professôra, em Mi
nas Gerais, Olga da Rocha Moreira . 
Transferindo- se para S . Paulo, dipl-omou-se 
pelo Conservatório Santa Marcelina, em 
1957 . Continuou seus estudos com o pro
fessôr José 'Kliass e, atualmente, sob a 
orientação do Maestro Souza Lima. 

Em 1955 foi vencedora do Prêmio Ri

cordi. Venceu o II Concurso Naciona'l de 
Piano, em Sã::> Paulo, em 1961, sendo 
também classificada no IH Concurso N a 
cional de Piano da Bahia . 

Interessada nos temas do folclróe bra
sileiro, publicará ainda êste ano o livro 
intitulado «Ü Folclóre n a Literatu ra». 

PREÇOS ACESSIVEIS - TRADIÇÃO EM SERVIR BEM 

Man Spricht 

111111111111111111111111~~ 
CORTINA~-_/ __ _ 

~ Deutsch 

~1111111111111111111111111111 
Largo do Arouche, 71 _:_ Fone: 36-2126 

English 

Srioken 
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ALMOÇO OU JANTAR 

Cr$ 800;00 

No Restaurante do 

HOTEL EXCELSIOR 

com 

Smorgasboard de 

50 pratos 

PIANO BRASIL 

para a futura virtuose! 

Antecipe o prêmio à futura artista . 

Dê à sua filhinha o piano que ela 

merece: 

~ f!;r!fo~;il 
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.t,_r 

.P~ANOS t! RAS!L S. A. 
.C:ua 5tolla. 63 - $ . Po uiQ 

• obje s de arte 

,.. relógios 

• jóias 

• prata inglesa 

JOALH~R+I~. ~ 
" 1,. 

. .1; " * 

. CASA BENTO LU.ER 
' ' 

Servindo a Sotied>de Paulista desde 1891 

Rua Barão de Itapetbinga, 140 
conj. 71 e Loja 1 

FAQUEIROS : PRATA 1 O O 

FAQUEIROS : AÇO I N O X 
BAIXELAS E PRESENTES 

A venda nas casas do ramo Qne 
exigem QUALIDADE 

e São Paulo, 28 de junho de 1963 - às 21 horas 

FREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO SINFôNICO 

"FESTIVAL DE MúSICA FRANCÊSA" 
ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

P. O. Ferroud 

Debussy 

Saint-Saens 

Solista· : 

SUELY MARIA COELHO 

Regente: 

MAESTRO S O U Z A L I M A 

PROGRAMA 

l.a Parte 

Foules (Poema sinfônico) -1." audição 

La Mer ( esquisses symphoniques ) 

2.a Parte 

De l'aube à midi sur da mer 
J eux de vagues 
Dialogue du vent et de la m er 

Concêrto n.0 2 - em sol menor - op. 22 

para piano e orquestra 

Solista· : 

Andante sostenuto 
Allegro scherzando 
Presto 

SUELY MARIA COELH O 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Regente : 

MAESTRO S O U Z A L I M A 



Silk Shampoo 
Helena Rubinstein 
ACENTUA E AVIVA A CÓR DO SEU CABELO 

Silk Shampoo Gema de ôvo 
Para qualquer tipo de cabelo. A base de 
gema de ôvo superconce ntrada. Dá brilho 
surpreendente e extraordinária beleza ao 
c.abelo. A cada aplicação, aumenta a vita -
lidade do cabelo, tornando-o macio, re
luzente e fâcil de pentear. 

Silk Shampoo C•·emoso 
Fortale~e e dá nova vida ao cabelo en
fraquec tdo ou fa~igado por tinturas ou 
p~rmanentes, Revtgora e estimula o cres
ctmento do cabelo. Pode ser usado em 
cabelo de qualquer tonalidade . 

Silk Shampoo Brunelte 
Especialmente recome ndado para cabelo 
es~uro. Desde a primeira aplicação, im
prrm.e ao cabelo negro profundo bri lho 
acetrnado e, ao castanho-escuro, brilhan-
te reflexo . • 

Silk Shampoo Blonde 
Para cabe lo claro. Dá luminosidade ao 
cabelo louro e acentua os reflexos dou
rados do castanho. À base de séda, deixa 
o c~~elo deliciosa mente limpo e sedoso. 
Facll 1ta e conserya o penteado. 

Silk Sham_poo Silve•· 
Para cabelo branco. Aplicado sóbre o 
cabe lo grisalho, ou branco, produz lindo 
tom prateado. Corrige as es trias amarelas 
e qualquer desco loração. 

Tamanho grande (plástico) 

Tamanho médio (vidr o) 
f amanho pequeno (v i d r 0 ) 

PRO COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 
CC.OJÍDENADOR DOS CORPOS ESTAVEIS: PROF, · RAUL LARANJEIRA 

Violino «Spalla» 
Clemente Capella 

«Concertino» 
João Baptista Poffo 

1 .os Violinos 
Dante Migliori 
Amadeu Barbi 
N~tal Schwartzman 
Antonio Felix Ferrer 
Orsini de Campos 
José Giammarusti 
Cecilia De Falco Sansigolo 
Vicente Scramuzza 
Emma Klein 
Miguel Caracciolo 
Oswaldo José Sbarro 

z .os Violinos 
Antonio Giannelli 
Nelson Bruscato 
Joel Tavares 
Eva Voros 
Geraldo Liserre 
Carlos Del Papa 
Zilda Wolosker 
Armando Ciglioni 
Naj l a Maluf Schaun 
Manfredo de Vincenzo 
Mario Tomazoni 
Dora Lobato e Silva 
Guilherme K. Ne~to 

Violas 
;perez Dworescki 
Henry Muller 
Bela Mori 
Regis Duprat 
José D'Nunzio 
Maria Luiza Azevedo 
Francisco Torre 
Helio Batini 

Violoncelos 
Cecilia· Zwarg 
Frederico Capella 
Rogerio Duprat 

Luiz Varoli 
Lauro Del Claro 
Julius Neuhoff 
Ezio Dal Pino 

Conti·abaixos 
Alexandr e Moreira 
Alfredo Corazza 
Guido Bia nchi 
Arthur Cenizio 
N ikola us Schevtschenko 
Marco Ar.f~oni o Brucolli 

F lautas 
Salvador Cortesi 
Almodovar Bortolin 

Flautim 
Rosár io D. G. Cária 

Oboés 
Walter Bianchi 
Salvador Ilson Masano 

Corno In~lês 
Francesco Pezzella 

Clarinetas 
Nabor Pires de Camargo 
Leonardo R ighi 
Gil C. Silva 

Clarone 
Nicola Antonio Gr egorio 

Fagotjes 
José Antonio da Cunha 
George Olivier Toni 
Gu·3tavo Busch 

Contrafa.gote 
Abramo Garini 

Trompas 
Silvio Oliani 
Enzo Pedini 
Juliano Garini 
Ronaldo Bologna 

T1·ompetcs 
Dino Pedini 
Jayre Leão d a Silva 
Haroldo Palad ino 
Clovis Siqueira Manção 

Trombones 
Antonio Ceccato 
Giacinto Fucei 
Gilberto Gagliardi 

Tuba 
Gasparo Pagliuso 

Harpas 
E lsa Guarnieri 
Leda Guimarães Natal 

O:t·g·ão 
Angelo Camin 

Piano 
Alberto Salles 

Timpanos 
E rnesto De Lucca 

Acessól"ios 
Vicente H. L . Gentil 
Antonio T orchia 

Prato e Bombo 
Agostinho D"Onofrio 

Redator l\lusical 
Judith Cabel\te 

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

Montagem 
Balduino de Andrade 
Adelelmo Garabetlti 

E ncanegado 
Humberto Checchia 

VIOLÃO . . . mú-sica repousante 

MEl{) S.liCULO DE TRAD!IÇÃO, FABRICANDO O MELHOR VIOLÃO 
FABRICA, LOJA E EXPOSJJÇAO: R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 2353 

F\ONE: 3·-8934 



TAPÊTES FEITOS A MÃO 

Executam-&e em qualquer estilo e formato 

Uma tradição de qualidade ·e beleza 

MANUFACTURA D·E 

T A P E T E S S A N T A H E L E N A S. A. 
SÃO PAULO 

Rua Augusta, 765 
Te~s.: 34·1522 _ 36-7372 
CaiXa Postal 3518 
End. Tel.: TAPETELENA 

RIO 

Rua Chile, 3'5 _ 2. • andar 
Tel. 22-9054 
End. Tel. : TAPETELENA 

«FOULES» - - Octave Ferroud 
nasceu no ano de 1900 e morreu em 1936. 
Teve uma carreira artística muito breve 
porém eficiente, evidenciando-se no am
biente musical de sua época tanto por · 
suas atuações c<Dmo por admiráveis com
posições. Entre suas atividades destaca
se a organização de vários concursos pa
ra c•ompositores francêses e estrangeiros, 
de sua geração, assim como a fundação 
da Sociedade de Música Contemporânea 
que conseguiu divulgar as <Obras da jo
vem escola. 

Ferroud firmou-se na posição dos mais 
sérios compositores de sua época, por seus 
dons excepcionais e seu estilo pessoal, 
orginal c muito novo, colhido or influên
cias introduzidas na escola francêsa e 
provenientes, em parte, de musicistas da 
Europa Central. Teve como professôres 
Commehe, em. harmonia, Erb, em con
traponto e , ainda Ropartz e Witkowsky, 
porém em Florent Schmith foi que enc·;:m
trou não o mestre mas o diretor de capa
,cidade" musical que mell}or atendeu às 
suas tendências e aspirações. 

Suas obras refletem uma natureza for
temente contrastante; observa-se uma 
objetivdade pouco sensível e, ao mesmo 
tempo, traços de emoções líricas, sarcas
mo e t ernura, rudeza de expressão e do
çura de concepção, de inteligência e ainda 
de sonhadora fantasia. Sôbre o plano da 
linguagem musical constatamos um mes
mo antagonismo: volúpia de contraponto 
e gôsto, a par de bela harmonia. Sua es
crita é profusa e segura numa combina
ção contrapontística admirável, suntuo
sos acordes, modulações abundantes, aus
tucrosas ou agradáveis, tudo suavemente 
declinado como uma pluma. 

No poema sinfônico «FOULES», hoje 
apresentado em primera audição, a or
questra nos revela um sinfonismo ex
cepcionalmente vigoros<J, evocando, sem 
descrições pitorescas «a agitação de uma 
cidade moderna, a vibração de uma vida 

IRMÃOS 

intensa, a pulsação dos corações», tudo 
em abundante arquitetura sonóra e tra
balhada orquestração. 

A obra é realizada dentro de sólidos 
princípios teóricos de arte objetiva, po+ 
rém sem chegar à abstração. 

«LA MER» - Com êste título Claude 
Debussy nos oferece uma «Suíte» compos~ 
ta de três esboços orquestrais, numa fe
liz descriçã<O sonóra do mar. N êles o com
positor nos transmite a expressão dos de~ 
vaneios e emotividades que o mar inspi~ 
ra a um poeta sensível à sua beleza . ' 

O mar, o ruído das vagas incessantes, 
o reflexo do céu na água azul êste é o es~ 
petáculo que «vemos» atra;és dos sons 
vários . A suave sonoridade vem imitar a 
«VOZ do mar»; os rítmos nos sugerem seus 
movimentos e as harmonias e timb\eS nos 
retratam --equivalências das nuances e re~ 
flexos . 

A primeira parte «De l'aube à midi sur 
la mer» é a transfiguração da aurora pa
ra 'O meio dia, em sua plenitude radiosa, 
no mar, maravilhosamente descortinada 
ao ouvinte em trabalhadas sonoridades. 
No «·J eux de vagues» temos o movimento 
contínuo das ondas e, na terceira parte, 
lenta e sonoramente nos é repetida a be
la cena marítima do «dialogue du vent et 
de la mer» . 

Estas páginas são verdadeiros esboçoijl 
impressionistas que o ouvinte, para me
lhor sentí-las, deverá deixar-se levar pela 
imaginação, dando expansão à sua sensi
bilidade. 

Debussy iniciou êste trabalho em 1903 
concluindo-o em 1905, sendo apresentadb 
em outubro dêsse mesmo ano, pela Or" 
questra Lamoureux. ' 

Em uma carta, o compositor afirma ~ 
um amigo: - «Você verá que o oceano 
realmente não banha as montanhas da 
Borgonha e minhas marinhas talvez se~ 
jam paisagens de atelier; mas possuq 
uma reserva infinita de recordações e, 

DEL VECCHIO LTDA. 
apresentam 

VIOLÃO MODÊLO «SEGOVIA» 
PARA CONCERTISTAS 

* VIOLÃO MODÊLO SEGOVIA 
Super-Vox 

* Fábrica e Loja: Rua Aurora, 190/198 
Tel.: 34-0346 - C. P . 611 - São Paulo 



TEATRo· 

MUNICIPAL 
em revista 

Ribeiro - publicidade e editora lida. · 
REDAÇÃO - ADliiiNISTRAÇÃO 

PUBLICIDADE 

av. ipiranga., 795 . 1.• andar • conj. 105 
Fone: 37-4841 ~-ão paulo 

* 
Diret01·es 

M. H . RIBEIRO 
JOÃO B. RIBEIRO 

* 
Coordenação Artística 

A . MENDES 
P . BRUCK 

* 
Coo1·<lenação Gráfica 

ANTONIO I. SANTOS 

* 
Rela~ões Públicas 

VICTOR SCALABRINI 

* 
Colabomd01·es 

JUDITH CABETTE 
L UIZ ELLMERICH 

OLIVIA FLORENCE 
PAULO O. CERQUEIRA 

RITA MARIANCIC 
PAULO CAMARGO 

* Cont-atos 
HEINZ WIDETZKY 
!RENE HIPPIUS 

CRISTINA VISSER 
T. R. ALVARENGA 

P. MENDES 

* 
Composta e impresg-a na 

GRÃFICA CINELÃNDIA LTDA. 

Rua Vitória, 93 

Telefones-: 34-2604 e 34-7991 

E.-.. -... _. ·- .... ... 

para o meu espírito elas são mais do que 
reais» . 

CONCÊRTO N. o 2 EM SOL ME-
NOR - OP. 22 - As várias obras de 
Saint.Saens, compreendendo vanos gê
neros e formas, são verdadeiramente con
sideráveis. Êsse notável mestre compôs, 
entre os anos de 1858 a l896, cinco con. 
cêrtos para piano, dos quais o segundo, 
em sol, e o quarto, em ré, ambos em to
nalidade menor, são os mais conhecidos 
e apreciados . 

O Concêrto em Sol M~nor - op. 22 -
foi dedicado a Franzs Liszt e escrito por 
sugestão de Anton Rubinstein . A; obra te
ve sua estréia a 13 de maio de 1868 com 
o autor ao piano e Rubinstein na regên. 
cia. 

Foi pr.imitiva m ente concebido para pia
no e pedaleira, (instrumento muito raro e 
antigo) . Prova isso o «Andante» que ser
ve de introdução, com suas sonoridades 
graves predominantes. N êste primeiro 
movimento, o 1. o tema é exposto pelo 
instrumento solista, desenvolvendo-se 
admiràvelmente no decorrer do andamen
to, entre diálogos e frases da orquestra. 

O seg undo movimento é um «Scherz·u» 
que encerra dois temas: o primeiro em só
lo de tímpano e o segundo confiado às 
cordas, com acompanhamento rítmico do 
pian·u. Sua linha me1ódica é de delicado 
sabôr e encantadora vivacidade. 

O terceiro movimento «Prest o», contém 
exuberante brill:ro. 

A obra encerra um admirável interêsse 
pianístico além de orquestral, aliás, ca
racterística comum nas obras do mestre 
francês cuja perfeição de escrita, em tôda 
sua vasta produção, despertará sempre a 
admiração dos musicistas de tôd·u o mun. 
do. 

Comentários de 
JUDITH CABE-r·;·E 

Próximc•s co•ncertos promovidos pelo De. 
partamento de Ct:•i tura da Prefeitura do 

Município de São Paulo 

I <le Julho - Concêrto de música de câmara. 
pelo Quarteto de Corda·.; Municipal 
No programa: Quarteto n.o 4 de Cláudio 
Santoro 
Quinteto para piano e cordas - de Ce. 
sar Franck 
Participação do pianis):a Fritz Jank 

4 de Julho - _a.o Concêrto oficial - Série 
Souza Lima 
Concêrto Coral.sinfônico 
Apresent ação da sinfonia amerindia 
«Surné Pater Pat•·ium,, de Villa.Lobos, 
para córos, solistas e orquestra. 
Solist.a·s: COSTANZO MASCITTI - JOSÉ 
PERROTT A - JOÃO CALIL 
Coral Municipal Orquestra Sinfônica 
Municipal 
R egente: MAESTRO SOUZA LIMA 

7 de Julho -..<~ Concêrto Matinal - às 10 horas 
9 de Julho - Concêrto CoraLSinfônico 

Comemoração à data da «Revolução Cons. 
tituciona!ista>> 
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: PRODUTO ·DA : • • :GENERAL IVIOTORS: 
• • • DO BRASIL S.A. : • • : . 
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