
Tradição cultural 
do povo paulistano 

Concertos Matinais 

Desde 1959, ininterruptamente, os 
Concertos Matinais oferecem música 
ao povo. É a pr imeira e única 
realização artística no gênero em 
todo o País, somente possível graças 
ao apoio dos poderes públicos 
mun ic ipais e da Mercedes-Benz 
do Brasil S.A. Sua repercussão 
é enorme em tõdas as classes 
sociais, sua penetração é vasta 
numa larga faixa geográfica, graças 
às transmissões pe lo rádio e TV. 

Tornando mais acessível a música 
erudita, reve lando novos valores 
e apresentando artistas famosos, os 
Concertos lv\J.linais têm a louvável 
missão de difundir cu ltura. 
Realização da Prefe itura Municipal 
de São Paulo - Secretaria 
de Educação e CultUI·a. 
Transmissões diretamente do 
Teatro Municipal, pela 
T V Tup i-Canal 4 e Rádio Dif,lsora, 
sob o alto patrocínio de 

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A 

TEATRO 
MUNICIPAL 



Em 14 horas seus produtos 
estão na Europa 
Em Frankfurt, centr·o internacional de carga aérea. 
Algumas horas mais e êles estarão em L ondres, 
Paris, Dusse ldorf. Amsterdão ou qualquer 
outro grande mercado europeu. 

Frankfurt está no centro 
do sistema de tráfego da Europa. 
Lá se cruzam tôdas as importantes rotas aéreas, 
as rodovias e fe r rovias · internacionais. 

O mercado europeu está 10.000 km distante. 

Para a Lufthansa isso sign ifica 14 horas. 

Para você, a certeza de um mercado mais próximo, 
maior flexibilidade - melhores negócios. 

Lufthansa 

Brigadeiro JOSÉ VICENTE FARIA LIMA 
DD. Prefeito do Município de São Paulo 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DÊ CULTURA 

CONCERTO SINFôNICO 

«FESTIVAL DE MúSICA AMERICANA» 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Solista: 
VARA FERRAZ 

Regente : 
Maestro SOUZA LIMA 



bravíssimo 

Um refrigerador de funcionamento allegro 
molto ~pass1onato. De durabilidade ostinata. 
De preco moderato. De beleza vivace. 

V. o encontra com 244, 288 ou 351 litros de 
capac idade. Em todos. degêlo automático 
pedal para abrir a porta, e os rolêtes ' 
deslizantes que dispensam o uso de carrinhos. 
Da1 a sat isfação que sentimos ao dizer 
bravo, bravíssimo .. 

,ê_ 
gelomat1c Ouro 

PERFEITO PARA DURAR 

SOUZA L IM A 

O nome de Souza Lima dispensa comen
tários nos maiores centros mus icais de 
todo o mundo. 

Grande incentivador da música no Bra
sil, vem demonstrando ininterrupto real 
interêsse pelo movimento artístico nacio
nal, apresentando obras de nossos com
positores em primeira audição não só no 
Brasil, mas no Exterior, e também es
crevendo páginas de . grande valor com 
temas e ritmos brasileiros . Assim é que 
apresentou em primeiras audições, como 
pianista, os concertos para piano e or
questra de Camargo Guarnieri (n.o 1), 
Vi lia-Lobos (n.o 2) , Ftancisco Mignone 
(4 fantasias) e inúmeras outras obras. 
Em concertos sinfônicos, também em pri
meiras audições, entre a produção de 
compositores patrícios, regeu as seguin
tes obras: «Festa das Ig!"ejas», de Fran
cisco :N!:ignone, «Abertura Concertante», 

de Camargo Guarnieri, «Sumé Pater Pa
trium», de Villa-Lobos e outras mais. 

Como compositor, sua bagagem musical 
é considerável, com obras para piano
solo, canto, côro, violino, conjunto de câ
mara, orquestra, bailados etc. Recente
mente concluiu uma .ópera e um concêr
to para piano e orquestra. 

Com seu poema sinfônico «0 Rei Ma
mellJCO », para g~ande orquestra, obteve o 
primeiro prêmio em concurso organizado 
pelo Departamento Municipal de Cultu
ra desta qapital. Com o «Poema das Amé
ricas», obteve a primeira Menção Honro
sa no Concurso Sinfônico organizado nos 
Estados Unidos, concurso êsse que reuniu 
quatrocentos compositores das Américas. 
Escreveu, também, por solicitação da 
Comissão do IV Centenário da Cidade de 
São Paulo, o bailado «Fantasia Brasilei
ra». 

Em missão artística percorreu tôcla a 
Europa, norte da Africa, América elo Sul 
e o Brasil ele Norte a Sul. Em São Paulo 
apresentou-se em cinquenta-e-cinco ci
dades elo Interior, sendo assim, com Villa
Lobos, o desbravador artístico do Inte
rior de São Paulo. 

A convite do Dr. Assis Clrateaubriand, 
fundou a Rádio Tupí de São Paulo, .as
sim como também, a convite do Dr. Cus
per Libero, fundou a Rádio Gazetá ele 
São Paulo, t endo exercido o cargo de 'di
retor-artístico, regente e pianista dessas 
duas emissôras, durante longo tempo. ' 

Souza Lima, além de pianista, regen
te, compositor, revisor e p rofessor de pia
no, música de câmara e históri a da músi
ca, é membro da Acaele.mia Brasileira de 
Música, professor catedrático da Acade
mia Paulista ele Música, regente-titular 
da. Orquestra Sinfônica Municipal de São 
Paulo, Professor-honorário dos Conser
vatórios do Recife e Salvador. É ainda, 
diretor-artístico ela Organização Vitale 
e diretor da CEMBRA. 

to o boliche 
é mais do que um boliche é fino ambiente 

digno de sua presença. 
eE;p,ecialidade 

j.ondwe 'suisso - za.nches- coqueteis 
ar renovado 

estacionamento próprio 

Avenida . Brigadeiro Luiz Antonio, 3649 
Fone: 80-8397 



Passa . onde só carro de boi consegue 

.. ~ ' : 

... e faz bonito entre os veículos de luxo! 
Prove \/. mesmo. Programe um passeio: co loque a 
bagagem. o carrinho do nenê. os brinqu edos da crian- . 
çada e mais o que V quiser. Agora, abra as 4 portas 
do Chevrolet C-1416 para a famili a en trar. Ha lugar para 
todos. E: na estrada que o conforto aparece mais. 
A suspensão macia , em molas espira is , faz esquecer os 

buracos . O estofamento em espuma de plas tico é re
vestido de napa ... o interior e isolado con tra ruidos. 
poeira. ca lor e fr io .. as marchas são sincronizadas e o 
motor V. ja con hece - é o famoso Chevrolet. E ainda 
ha o dife renc ial de Tração Positiva (opcional) para 
seu Chev rolet passar onde só carro de boi consegue. 

~I®CHEVROlET 
/ 

O VERDADEIRO UTILITÁRIO BRASILEIRO DE CLASSE! 

I PRODUTO Dn GENERAL MOTDRS DO BRASIL S. n. ~ YISIJE o COHCESSIOHftRIO CHEYROLET AUTORIZADO DE SUA CIDADE 

VARA 

Nascida em Assis, radicou .. se em 
São Paulo onde iniciou seus estudos de 
piano no Colégio Batista Brasileiro sob 
orientação da professôra' Maria de Frei
tas, com a qual continuou , até diplo·
mar-se no Conservatório Dramático e 
Musical de S . Paulo. 

No período de 1957-58 estudou em 
Paris a convite da professôra e pianista 
Marguerite Long, onde se apresentou 
várias vêzes, inclusive representando o 
Brasil no Concêrto de Pianistas Estran
geiros na «Salle Gaveau», quando teve 
oportunidade de interpretar obras de 
Villa-Lobos que ensaiou com o compo-
s itor quando de sua estada naquela Ca .. 
pital. 

A seguir obteve uma bôlsa-de-estu
clos da «Fondazione A. Rotellini», com 
a qual fêz o Curso de Aperfeiçoamento 
da Academia de Santa Cecília, em Ro . 
ma, .sob a orientação do Maestro Carlo 
Zecchi. 

Nos concursos em que participou, 

FERRAZ 

recebeu os seguintes prêmios: «Prêmio 
Concurso M . Schwartzmann», e «1. o 
prêmio e Medalha de Ouro no Curso 
Superior de Piano do C .D .M.S.P. », em 
1956; «Prêmio Juventude Musical Brasi
leira», em 1957 e «1. o prêmio e Meda
lha de Ouro do Curso de Virtuosidade do 
C.D .M.S.P. », em 1958 . 

Apresentou-se em concertos nos Es .. 
tados de São Paulo, Guanabara, Goiás e 
Rio Grande do Sul . Somo solista de or
questra atuou sob a direção dos maes
tros Alberto Marino, Armando Belardi, 
Bernardo Federowski, Pablo Komlos e 
Souza Lima . 

Tendo tomado parte no Grupo Co .. 
1al do Instituto Cultural !talo-Brasileiro 
durante um ano, recebe atualmente au
las de canto do prof. Mareei Klass e 
continua sua formação musical sob ori
entação do prof. A. Hartmann (harmo .. 
nia e composição) e Maestro Souza Li
ma (piano). 

É assistente da Escola Souza Lima . 

uma casa para sua elegância 

CASA, NAZARIAN 
artigos finos para homens 

av. são j.oão esq. cons. crispiniano 



·"" AN PIETRO IN VINCOLI). 

Moisés, o libertador do povo. hebraicq que no ·Monte Sinai - depois da dramá'tica ira• 
vess1a do Mar Verm elho - recebeu a revelação do Decalogo, inspirou a Miguel Ângelo 
uma de ~uas obras pnmas .. A estatua, que exprime numa extraordinaria fusão de es
_1d.os a força f1s1ca e esp1ntual,_ a paixão . e· a vis ão profética do personagem biblico , 
encontra -se em Roma na IgreJ a de ~·san Pietro in V incoli" sob o túmulo do Papa 
Jul1o 11, que desd_e 1505 t1nh a 1ncumb1do o artista de executar um majestoso Mausoléu 
- composto de cerc a de 4 0 ·figuras de Santos ,. Profetas e Virtudes. A f igura ·at lética 
de Mo1s~s que segura .com o braço direito as tabuas do Decálogo, foi esculpida por · 
M1guel Angelo em marmore de Carrara entre 1513 e 1516, após a morte do Papa 
.Ju l1o 11 , sendo conclu1da e_m todos os pormenores somente _em 1545, depois de ter 
s1do a,l,terado o grand1oso pr-oJeto primitivo que deveria transformar a obra do arti sta 
num a verdadei ra montan~a de mármore". 

É muito fácil conhecer 
maravilhas como esta: 
VISI-TE A ITÁLIA . 

--~------~------~-~-~-:"-A~v-~-5A-~-~-R-~-~-,-~-Á-,~-.A-R-M~-~-~-.~~-!-~~-E-A-~-=T0E~_ s-.~~~=u~E~=A=, ~~· !"-~~~=~~- -----~• 
DE V I AGEN~ OU AOS NOSSOS ESCR IT ÓR IO S 

EFERÊNCIAS AO PROGRAMA 

«AN AUTDOO&»- - Esta «Abeitu
ra » foi composta especialmente para o 
Concêrto de Verão de 1938, apresentado 
:r;ela Orquestra da Escola Superior de 
Música e Arte de Nova Yor.k , .sob a dire

c;ão de Alexander Richter. 
Em rápida análise, a composição 

inicia de maneira grandiosa com o t em a 
imediatamente desenvolvido num longo 
solo de t rompete acompanhado das cor .. 
das em «pizzicato» . Uma pequena ponte 
J JOS instrumentos de sôpro conduz a 
obra a um ~< Allegro» caTacterizado pela 
r epetição de notas. Logo d epois , estas 
mesmas notas executadas com amplitu
de, nos apresentam um segundo tema, 
rápido com'o marcha, desenvolvido em 
forma de cânone. Após uma pausa brus
ca e um súbito decrescendo, surge o ter
ceiro tema de caráter lírico, apresenta
do primeiramente pela flauta , depois pe
la clarineta e finalmente pelos instru
mentos de corda. 

Com repetidas notas do baixo, em 

preparação, surge uma quarla parlg. 
também em tempo de marcha, porém 
um pouco lenta e complexa. 

Uma breve ligação de r itmos dá 
entrada à urna recapitulação onde se 
encontram condensados e entrosados o~ 

temas anteriores que, formando uma 
breve «Cada», levam esta Abertura à 
t;rna brilhante conclusão. 

«THE SCHOOL FOR SCANDAL» -
Esta Abertura de Sarn uel Barber é sua 
primeira obra de fôlego, para orquestra'. 
Refletindo alegremente o espírito a uda .. 
cioso da comédia do século dezoito de 
Sheridan, que lhe dá o tít ulo, a · Aber .• 
tura possui duas idéias musicais princi
pa is: uma série de passagens jocosas, 
10ultitantes, com formas rítmicas corren:. 
t.es e urna melodia lírica, suave . 

A obra é iniciada com uma excla .. 
mação ·ag uda, seguindo--se as passagens 
rítmicas a té que o oboé apresenta li r i
Gtm ente uma melodia que , por sua vez. 
é t ornada p<>los violinos . 

"R***************************·*****************' 
ASSISTA 

TV-RECORD, CANAL 7- 2~ FEIRA, AS 21,00 HORAS 
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inédita série de filmes ern lohga rnetragern 
do cinema para a TV 

GENTILEZA DA ( w 
W I L L Y S O V E R L A N D S. A. \fflllYS 

E DE 5~US REVENDEDORES 

AGROMOTOR - DISTR. MOTORES P I TRANSP. AGRiCOLAS SI A - Praça Ju li o Prestes , 141 - Fone: 51-9131 
C AS S I O M U N I Z V E i C U L O S · SI A - R u a A u r o r a , 1 O I 1 - F o n e s : 3 4-7 1 4 1 e '3 7- 4 57 1 
AUT O GERAL - Rua Barão de Carn pina s, 136 - 1'' andar - Fones: 34-3800 e 35-3236 
JODORA- VEiCULOS E PECAS SJA- Ave nid.a São João. 129 1 - Fon es: 51 -0109 e 5 1-9 11 5 
S E R G I P E S f A . C O M . E l N O . ·, c . A v e n i d a A d o I f o P i n h e 1 r o , 8 8 6 - F o n e ;. 6 1 - 9 4 8 6 
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TEMPORADA 1965 
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São Paulo, 15 de Julho de 1965 - às 21 horas 

PREFE>ITURA DO MUNICíPlO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

CONCÊRTO SINFôNICO 

O R O U E S T R A S I N F ô N 1. C A M U N I C I P A L 

Solista: 
VARA FERRAZ 

Regente: 
Maestro SOUZA LIMA 

PROGRAMA 

FESTIVAL DE MúSICA AMERICANA 

l.a Part e 

AARON COPLAND .' .... . . . .. .. ... . .. . . . «An Outdoor» - Abertm·a 

Symphonic Set HENRY COWELL •••••••••••••• o ••• • •• 

2.a Part e 

Allegro quasi Andante 
Larghetto (Interlúdio) 
Moderato maestoso• 
Andante con moto (Interlúdio) 
Allegro 

SAMUEL BARBER . . ..... . . . . . .. . . . .. . Abertura «The School for Scandal» 
Concêrto para. piano e orquestr a JOHN DONALD ROBB ... . ............ . 

Solista: 

( l.a audição) 
Fas.t («Ricardo») 
Slow ( «El Borregero») 
Fast ( «Leonore») 

VARA FERRAZ 

Regente: 
Maestro SOUZA LIMA 

Joalheiros 

SÃO PAULO: PRAÇA DA REPÚBLICA, 24~ 
SANTOS: PRAÇA MAUÁ, 3 

RIO DE JANE IRO: AV. RIO BRANCO, 173 
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Quem conhece 

PRNELRS DE PRESSÜO 
prefere cada vez mais 

No Brasi l 1nte1ro, aumenta d1 àn amente o 
número de casas qu e preferem Rochedo -
a mais famosa Pane la de Pressão. Rochedo 
oferece tudo que V. deseja ele uma panela 
de pressão e mu1tas vantagens especiai s, 
ainda, que a tornam , hoje em d1a, na grande 
preferenc1a nac1onal de quem con hece . ' 
V. lambem deve proporc1onar à sua família 
o confõrto max1mo qu e lhe oferece Rochedo 
- a mais moderna Panela dé Pressão! '. 

. . J.. ' 

Conheça o válvula cônica- o "Pêso 
da Tampa", exclusivo do. Rochedo 

N ão entope e permite o escapamento 
do excesso de ar mais fàcilmentc 

Muito ma10r rap.idcz no cozinhar 
I > ' 

A~sê n c),il com plet,a de .a.ssçbios 

~~~· I ··.~-. -~~~-''' ' '· 
·· I: ,· Ma10r econom1a ... ,mai s pratos em 

...... ·-· ....... ··.. '·l ·i· .. ' ' muito menos tempo 

'· 

H à · uma ·Panela d~ Pressão . •· ''· J•· ' 
Rochedo · · : ~ . 
para cada orçamQnto E 

Procuro no se u ~e vended o r mais próximo 
-a sua Pane la de Pres·sao Rochedo 

para as necessidades· ·®·~. :.' .. · . 1·· ··'· de cada iamilia : I 
2 y,, 4, 6 .e 8 litros· ""I piodulo do 

J ·~.~UMÍ.NIO DO BR~SI~ S.A. 
1: . . . 

( 

"' ~ 

Segue-se o desenvolvimento em qu-= 
atlquirem forma os valores alegres e 
saltitantes e a lírica canção antes apre
sentada pelo ohoé. Após algumas sur .. 
uresas turbulentas a Abertura termina 
' ' com uma série de acO'rdes curtos e vi-
gorosos. 

Samuel Barber, tido como um do.s 
maiores compositores americanos con -· 
temporâneos. é pródigo em imaginação 
criadora e versátil . Desde 1932, quando 
:Koussevitzky c a Orquestra Sinfônica de 
Boston introduziram sua p r imeira peça 
orquestral - a Abertura «Tht; School 
for Scandal» - as composições publica
elas de Barber, têm constado de inúme .. 
ras peças orquestrais e corais, uma se
jeção de dobrados e músiéa de câmara. 
Estas produções têm surgido com fre
quência em pr ogramas de concertos rea
lizados na Europa, Amér ica do Sul e, 
distintamente nos Estados Unidos. 

CONCÊR'l'O PARA PlANO E 01{
QUESTRA - John Donald Robb, Rei
tor do Colégio de Belas Artes da Uni 
\'ersidade de Nova Yorl<, reúne inúme-

ras canções .folclóricas na compos:ção ào 
concêrtó que hoj e nos é apresentado e 
que . foi executadc nos EE. UU. ;' ~om 
inteiro sucesso, pelo pianista Andor 
Foldes. 

O concêrto é tradicional na forma. 
Temàticamente, no entanto,, apres.enta 
características de tendência · «New Mexi
can » uma vêz que o compositor fêz uso 
dP canções folclóricas do Núvo México 
nos seus três movimentos convenc{onais. 
Um catálogo de mais de novecentas 
canções folclóri cas foi compilado pelo 
cc.mpositor. A origem de cada uma foi 
especificada, onde , quando e por quem 
a canção foi ouvida, nas viagens que 
Robb fêz pelo campo, através do Estado. 

No acampamento de um pastor em 
El Mogote, uma montanha na região do 
Rio Chama, por exemplo, foi que o com
positor gravou uma canção entoada à 
éle por um cozinheiro. T r atava-se de 
«Ricardo». uma balada dramática que o 
compositor utilizou como tema de aber
tura para o seu concêrto . A canção 
descreve a história de um pastor soli .. 

~tJsB~ze 
- consagrados pelos virluoses de lama mundial! 

_p p &Z. ~Ç/""L7.,V'_,:7 /.?,C? /7~ L7~--e.- L?./" ~4~-P ~~~ 
~~~ ~"'S.~~~~~~~~-.:.::::..~~~~ -- -~ ............... 

Groç?s_ à suo qualidade., ( BR~II,} 
pe rfe1çao mstrumentol, os 

Pianos BRAS IL receberam purt:a de som ... qualidack inJI1pminl 

os maiS entusiásticos elogioli 
dos grandes mestres e PIANOS BRASIL S. A. 

virtuoses de fomo mundial. RuA s IE L L A. ~ 3 

FONE: 70-2643 
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com os mais 

belos olhos 

Um traço fino e elegante. assim, sóbre as pâlpetJras 
Um traço que seca imediatamente, não escorre e não mancha 
Um traço que torna seus olhos os mais belos por todo o dia 
Um traço que não sai com a tr:anS!Jiração 
Um traço que não dá a minima sensação de pêso nas pálpebras 
... só com 0 DELINEADOR COMPACTO DE COTY 

Use o DELINEADOR COMPACTO DE COTY 
(sempre com o pincel delineador umedecido), 

e veja que diferença ... que suavldada ..• 
que transforma'ção 

..,- ""' .-

DELINEADOR COMPACTO 

-um~ criaça.o C OTY 
E. ao pedir o DELINEADOR COMPACTO. oec;:a também o pincel delineador CQTY, 

I 

, . 

o presente sempre recebido eom agrado 
Para todas as ocasiões, presenteie seus amigos com FLôRES 

Rinaldi Flôres 
PRAÇA DA REPúBLICA N. 0 176 FONE: 3 2 - 2 3 1 6 

tário que perdeu todo o seu rebanho 
durante um inverno desastroso . 

O segundo tema empregado é ori
ginal de Dean Robb. 

«El Borregero» foi s~lecionado pelo 
compositor para servir de tema ao mo
vimento lento. «- Encontrei êste tema 
numa vila que tem um dos mais boni
tos nomes dêsse Estado: «Santo Nino», 
diz êle, e Juan Lujan cantou .. o para 
mim. É uma canção adorável que con
ta, numa doce melodia, a solidão de um 
pastor pensando na ternura da vida do 
lar» . 

A alegre e turbulenta canção que 
inicia o terceiro movimento é «Leonore», 
que foi dada ao compositor na vila 
Llano, por Jacobo Maestras·. Trata-se 
de uma canção composta de três estro
fes e um refrão, na estrutura formal da 
velha balada. Originalmente uma can .. 
ção mexicana, «Leonore» tornou-se 

- - através das mumeras mudapças a 
que está sujeita uma canção folclórica 
em suas passagens de uma vila para 
outras num período de muito::; anos 
uma canção de caracteres típicos do 
Novo México. 

Neste movimento também são apre
sentados trechos de outras canções, em 
particular «Sandovalii:o», uma versão 
espanhola de uma canção índia sôbre a 
maldição, na qual a Vila da Sandova .. 
li to foi amaldiçoada. 

Falando sôbre o uso de canções foi .. 
clóricas dentro das linhas de um con
cêrto de forma tradicional, Robb decla
ra: «- Temos nossa própria música. 
Acredito que música como essas can
ções do Novo México deveriam fazeT 
parte da nossa cultura» . 

Comenrtál'ios de JUDITH CABETTE 

Redator Muiscal da O. S. M . 

VôOS DIURNOS e NOTURNOS AOS 

ESTADOS UNIDOS, EUROPA E ORIENTE. 

Consulte seu Agente de Viagens 

ou a 

AMÉRICA,N 
A LINHA AÉREA DE MAIOR EXPERIÊNCIA DO MUNDO 

AVENIDA SÃO LUIS, 29 TELEFONE: 36-0191 SÃO PAULO 



Para nós um pass ageiro não representa s implesmente um assento ocupado 
É mui to mais que isso 
E a verdadeira raz ão da nossa ex istênc.i a 
E e sóbre éle que esta baseada toda no ssa atividade • 
No!;SO objetivo e proporcionar a v. Sa. nossa tradicional gentileza e cortesta em 
qu àlquer momento "e em qualquer lugar ... 

~Em nossas agê ncias V. Sa. poderá obter qualquer informa ... 
ção que necess1 te da cidade onde que ira. desembarcar. 

For us a passenger does not represent merely an occupied seat 
he means a lo! more th an lh a! 
he is the very reaso n of our exístence 
and on him is based lhe whole of our business . 
ou r aim is to offer you ou r t ra ditional courtesy any tim e and anywhere" 

* availab le at our agencies where you can get any ínforma ... 
tion you need about lhe tow n you lanQed. 

--VARIG------~ 

COMPONENTES DA ORQUESTRA SINFôNI-cA - MUNICIPAL 
COORDENADOlt DOS CORPOS ESTAVEIS : PROF. RAUL LAitANJEIRA 

Violino «Spalla» . 
Clemente Capella 

«Concertino» 
João Baptista Poffo 

J .os Violinos 
Nathan Schwartzman 
Antonio Feliz Ferrer 
Orsini de Campos 
José Giammarusti 
Cecília De Falco Sansigolo 
Vicent e Scramuzza 
Emma Klein 
Miguel Caracciolo 
Oswaldo J osé Sbarro 
Caeta no Domingos Finelli 
Loris Pinheiro 
Jorge Salim Filho 

2.os V·iolinos 
Antonio Gian elli 
Nelson Brusca to 
Joel Tavares 
Eva Voros 
Geraldo Liserre 
Carlos Del Papa 
Zilda Wolosket 
Armando Ciglioni 
Najla Maluf Schaun 
Manfredo de Vin cenzo 
Mario Tomazoni 
Dora Lobato e Silva 
Guilherm e K. Netto 
Loriano R aba chi 

Violas 
Perez Dworecld 
He~ry Muller 
Bela Mori 
Regis Duprat 
José D'Nunzio 
Maria Luiza Azevedo 
Francisco T'orre 
Helio Batini 

Violoncelos 
Cecília Zwarg 
Frederico Capella 

Rogerio Dupra t 
Luiz Varoli 
Lauro Del Claro 
Julius Neuhoff 
Ezio Dal Pino 
Paulo Domingos T accetti 

Contrabaixos 
Alexandre . Moreira 
Alfredo Corazza 
Guido Bianchi 
Art.trur Genizio 
Nikolas SchevtshenkL 
Marco Antonio Brucblli 
f;andor Molnar Junior 

Flautas 
Salva dor Cortes i 
Almodovar B'ortolin ', 

Fiautim 
Rosário D. p . Cária 

Oboés 
Walter Bianchi 
S. Il son Masano 

Corno Inglês 
Frances co Pezzella 

Clarinetas 
Nabor Pires de Camargo 
Leonardo R ighi 
G il C. S il va 

Clarone 
N icola Antonio Gregorio 

Fagotes 
José Antonio da Cunha 
George Olivier T oni 
Gus ta vo Busch 

Contrafagote 
P:.bramo Garini 

Trompas 
Silvio Oliani 
Enzo Pedini 

Juliano Garirii 1 

Ronaldo Bologna 

Trompetes 
Dino Pedini 
Jayre L e,ão da Silva 
Harbldo ., Paladino 
Clovis Siquel:ta Mamedt 

. '•' 

Trombones· 
Antonio ' Ceccato 
Giacinto Pucc1 
Gilberto Gagliardi 

Tuba . 
Gasparo P agl iuso 

' 
·;; Harpfi< 

Elsa Guarnieri 
Leda Guimarães Natal 

Orgão 
Angelo Camin 

.Piano 
Alberto · Sall es 

Tímpano 
Ernesto De Lucca 

Acessórios 
Vicente H. L . Gentil 
Antonio T.orchia 

Prato e Bombo 
Agostinho D'Onofrio 

Redator Musical 
Judith Cabette 

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

Montagem 
Adelelmo Garabetti 
E'alduino de Andrade 

Encarregado 
Humberto Checchia 

BAIXELAS TALHERES 

UTIL E AGRAD.ÃVEL O .MELHOR PRESENTE 
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PRóXIMOS E •. .&TACULOS 

Dia 16 - à.s 21 horas 

CONJUNTO DE MúSICA ANTIGA 

«Studi o der frühen Musik» - Par.ticipação 
de: 

WlLLARD COBB (tenor e instrumentista) 
STEELING JONES (Viola de Gamba) 

ANDRÉA VON RAMM (Cantora) 
THOMAS BINKLET (Alaúde e instrumen

tos .de sôpro) 

Promoção da Sociedade Pró-Arte 
Seminários de Música 

Instituto Goethe - Munique 

Dia 17 e 18 - às 21 horas 

Espetáculo Teatral 
COMPANHIA INGLESA Dg COMÉDIA 

Emprê.sa Viggiani 

Dia 18 - às 10 horas 

CONCÊRTO MATINAL 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Promoção da PREFEITURA DO MUNICI
PIO DE SÃO PAULO, por sua SECRETA-

RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

D ia 20 - às 21 hora.s 

ORQUESTRA SINFôNICA ESTADUAL 
Re·gente: BRUNO ROCCELLA 

P romoção da Secretaria do Govêrno 

Dia 21 - às 21 horas 

CONCÊRTO SINFôNICO 
ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 
Regente: Mtro. CAMARGO GUARNIERI 

Solista: CARMELA SAGHY 
Promoção d.a Secreta.ria de Educação e 

Cultura da Prefeitura Municipal 

Dia. 22 a 25 - às 21 horas 
BALLET FOLCLóRICO DA HUNGRIA 
100 FIGURAS (Bailarinos e instrumen

tistas) 

Dia 25 - às 10 horas 

CONCÊRTO MATINAL 
ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIPAL 

Regente: CAMARGO GUARNIERI 
Solista: CARMELA SAGHY 

Promoção d.a Secreta.ria de Educação e 
Cultura da Prefeitura Municipal 

FLANELAS e 
COBERTORES ... 

que esquentam de verdade. 
Variedade de côres e padrões. 
Os melhores preços. 
Qualidade garantida. 

CDSDS PERN BUC 
ONDE TODOS COMPRAM 

s 




