
Tradição cultural 
do povo paulistano 

Concertos Matinais 

Desde 1959, ininterruptamente, os 
Concertos Matinais oferecem música 
ao povo. É a prime ira e única 
realização artística no gêner·o em 
todo o País, somente possível graças 
ao apoio dos poderes públicos 
municipais e da Mercedes-Benz 
do Brasil S.A. Sua repercussão 
é enorme em tôdas as classes 
sociais, sua penetração é vasta 
numa larga faixa geográfica, graças 
as transmissões pelo rádio e TV. 

Tornando mais acessível a música 
erudita, revelando novos valores 
e apresentando artistas famosos, os 
Concertos Matinais têm a louvável 
missão de difundir cultura. 
Realização da Prefeitura Municipal 
de São Paulo - Secretaria 
de Educação e Cultura. 
Transmissões diretamente do 
Teatro Municipal , pela . 
TV Tupi-Canal 4. ~ ,Rádio Difusora, 
sob o alto patrocínio de 
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Passa onde só carro de boi consegue 

... e faz bonito entre os veículos de luxo! 
Prove V. mesmo. Programe um passeio: co loque a 
:bagagem, o carrinho do nené. os brin quedos da crian 
·çada e mais o que · I qu ise r. A gora, abra as 4 portas 
'do Chevrolet C-141( para a famil ia en trar. Ha lu gar para 
todos. 1: na estrada que o co nforto aparece mais .. . 
11. suspensão macia, em molas espirais. faz esquecer os 

buracos. O estofamento em espuma de plas tico é re· 
vestido de napa ... o interior é isolado contra rui dos,. 
poei ra, ca lor e frio, as marchas são sincronizadas e o' 
motor V. jà conhece - é o famoso Chevrolet. E ainda 
ha o diferenc ial de Tração Positiva (opcional)' para 
seu Chevrolet passar onde só carro de boi consegue. 

~I@CHEVROLET . 
. O VERDADEIRO UTIUTARIO BRASILEIRO DE ClüSSE! 

~ PRODUIO DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A. ~ VISIIE o CONCESSIONÁRIO CHEV;OLET AUTORIZADO DE SUA CIDA~E 

Brigadeiro J.OSÉ VICEN·TE FARIA LIMA 
DO. Prefeito d.o Município de Sã.o Paulo 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

CONC E RTO SINFôNICO 

«FESTIVAL DE MúSICA AMERICANA» 

ORQU ES T RA SINFôN I CA MUNICIPAL 

Solista: 

V ARA FERRAZ 

Regente: 

Mae str o SOUZ A LI MA 



bravíssimo 

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

V. o encontra com 244, 288 ou 351 litros de 
capacidade._ Em todos. degélo automático, 
pedal para abrir a porta, c os rolêtes 
desl izantes que dispensam o uso de carr inhos. 
Dai a satisfação que sent imos ao dizer 
bravo, bravissimo,. 

~ 
gelomat1c Ouro 

PERFEITO PARA DURAR 

SOUZA L IM A 

O nome de Souza Lima dispensa comen
tários nos maiores centros musicais ele 
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 brasileir-os. Assim é qw~ 
apresentou em primeiras audições, como 
pianista, os concertos para piano e or
quest~·a ele Camargo Guarnieri (n.o 1), 
Villa-Lobos (n.o 2), Francisco 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 pbras: «Festa das Igrejas», de Fran
cisco W-ignone, «Abertura Concertante», 

lc 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
rnara, orquestra, bailados etc. Recente
mente concluiu wna ópera e um concêr
to para piano e orquestra. 

Com seu poema sinfônico «0 Rei Ma
meluco», para grande . orquestra, obteve o 
primeiro prêmio em concurso organizado 
pelo Departamento Municipal de Cultu
ra desta CapitaL 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 tôda a 
Europa, norte da África, América do Sul 
e o Brasil de Norte a SuL Em São · Paulo 
apresentou-se em cinquenta-e-cinco ci
dades do Interior, sendo assim, com Villa
Lobos, o desbravador artístico do Inte
rior de São Paulo. 

A convite do Dr. Assis Cltateaubriand, 
fundou a Rádio Tupi de São Paulo, as
sim como também, a convite do Dr. Cas
per Libero, fundou a Rádio Gazeta de 
São Paulo, tendo 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 professor ele pia
no, música de câmara e história da músi
ca, é membro da Academia Bràsilêira de 
Música, professor catedrático da AJ:ade
mia Paulista de Música, regente-titular 
da. Orquestra Sinfônica Municipal de São 
Paulo, Professor-honorário dos éonser
vatórios do Recife e Salvador. É ainda, 
diretor-artístico da Organização Vitale 
e diretor da CEMBRA. 

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

digno de sua presença. 
especialidade 

fondu·e suisso -, - la.nches - coquet,eis 
ar renovado 

estacionamento próprio 

Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 3649 
Fone: 80-8397 



·confôrto 
em qualquer lugar 

CADEIRAS 
E MESA 

na praia .. . 

•o u no campo, as cadeiras e mcs1 
r1QCIIEDO são (lt eis e pni.ticas. 

~ebedo: 
Mais confürto no tcn·aço ou na varanda com cadeiras e mesa 
ROCHEDO. em l~nd as c()r cs, tornando mais atr aente e aaradá 
vel o ambiente. Esse mes mo confôrto você poderá l evar

0 

par~ 
qualquer lugar, poi s as cadeiras de alumínio ROCHEDO são 
l eves, dobrá v eis e l'ácc is ele co locar no porta-malas el e seu c ar 
ro em suas v iage ns ele rins- ele- semana na praia ou no campo~ 

Apresentadas em 3 mod e los diferentes, com fitas el e sar
ja de polictilc no nas c01·es: Branco/Amare lo ,Bm ncofJ\zul , 
BrancofVerdc e BraucofVcrrnelh o. 

P•·odulos da ~ 
ALUMÍNIO DO BRASIL S.A. ~ 

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 d e interpretar obras de 
Villa-Lobos que ensaiou com o campo .. 
sitor quando de sua estada naquela Ca .. 
p ital. 

A seguir obteve uma bôlsa-de-estu
dos da «Fondazione A. Rotellini», com 
a qual fêz o Curso de Aperfeiçoamen to 
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 E 3-
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 
Se>uza Lima. 

Tendo tomado parte no GruJ!IO Co .. 
ni.l do Instituto Cultural Halo-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 (hp.rmo .. 
nia e composição) e Maestro Souza ,Li
ma (piano) . 

É assistente da Escola Souza Lima. 

uma casa para sua elegância 

CASA NAZA'RIAN 
artigos finos para homens 

a v. são j.oão esq. cons. crispiniano 
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São Paulo, liJ de Julho de 1965 - às 10 horas 

PREFE.ITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 
Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura 

OONCÊRTO SINFôNICO 

ORQUESTRA SINFôNICA MUNICIF'AL 

Solista: 
YARA FERRAZ 

Regente: 
M a . e s t r o S O U Z A L I M A 

PROGRAMA 

FE8TIV AL DE MüSlOA AMER.ICANA 

l.a Parte 

AARON COPLAND , ............ . .. . .... . «An Outdool'» - Abertura 
Symphonic Set HENRY COWELL .. . ... . .. .. ......... . 

SAMUEL BARBER 

JOHN DONALD ROBB 

Allegro quasi Andante 
Larghetto (Interlúdio) 
Moderato maes.toso 
Andante con moto (Interlúdio) 
Allegro 

Abertura «The School for Scandal» 

2.a Parte 

Concêl'to para. piano e orquestra 
Fas.t ( «RicÚdo») 

Solista: 

Slow ( «El Bonegero») 
Fast ( «Leonore») 

YARA FERRAZ 

Regente: 
Mae· stro SOUZA LIMA 

I .! 

Joalheiros 

SÃO PAULO: PRAÇA DA REPÚBLICA, 242 

SANTOS : PRAÇA MAUÁ, 3 

RIO DE JANEIRO: AV. RIO BRANCO, 173 



Para nós um passageiro não representa simples mente um assento ocupado 
É muito m ais que isso 
Ê a verdadeira raz ão d a nossa existência 
E e sobre e le que esta baseada toda nossa atividade 
Nosso objetivo e proporcionar a V . Sa. nossa tradicional gentileza e cortesia em 
qualquer momento e em qualquer lugar. .. 

* Em nossas agências V. Sa . poderá obter qualquer informa .. 
ção que necessite da cidade onde queira desembarcar. 

For us a passengcr does not represent merely an occupíed seat 
he means a lo t more than that 
he is th e very re aso n of o ur existence 
and on him is based th e whole oi our business . 
ou r a im is to offer you ou r traditional courtesy anytíme a nd anywhere" 

* available al our age ncies whe~e you ca n gel any informa
I IOn you necd about lhe town you landed . 

-VARIG~.-~-~""=--=;. 
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REFERÊNCIAS AO PROGRAMA 

«AN AUTDOOR» - Esta «Abertu
ra» foi composta · ·especialmente para o 
Concêrto de Verão de 1938, apresentado 
rela Orquestra da Escola Superior de 
Música e Arte de Nova York, s ob a dire

GãO de Alexander Richter. 
Em rápida análise, a compos1çao 

inicia de maneira grandiosq. .com o tema 
imediatamente desenvolvido num longo . 
solo de trompete acompanhado das cor .. 
das em «pizzicato». Uma pequena ponte 
Jios instrumentos de sôpro conduz a 
obra a um «Allegro» caracterizado pela 
repeti ção de notas. Logo depois, estas 
m esmas notas executadas com amplitu
de, nos apresentam um segundo tema, 
rápido como 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 primeiram ente pela flauta, depois pe-
la clarineta e finalmente pelos instru
mentos de corda . 

Com repetidas notas do baixo, em 

p~·eparação, s urge uma quarta parte. 
também em tempo de marcha, porém 
um pouco lenta e complexa. 

Uma breve ligação de ritmos dú 
entrada à uma recapitulação onde se 
encontram condensados e entr osados O'> 

t emas anteriores que, · formando uma 
ereve «Coda», levam esta Abertura à 
uma brilhante conclusão . 

«THE SCHOOL FOR SCANDAL» -
Esta Abertura de Samuel Barber é sua 
primeira obra de fôlego, para orquestra. 
Refletindo alegremente o e.spírito auda
~ioso da comédia do século dezoito de 
Sheridan, que lhe dá o título,• a Aber .. 
lura possui duas idéias musicais princi
pais: uma série de passagens jocosas , 
~altitantes, com formas rítmicas corren
tes e uma m elodia lírica, suave. 

A obra é iniciada com uma excla
mação aguda, seguindo .. se as passagens 
rítmicas até que o oboé apresenta liri
camente uma melodia que, por sua vez. 
é tomada pc>los violinos. 
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AGROMOTOR- DISTR. MOTORES P/ TRANSP. AGRiCOLAS S/ A- Praça Júlio Prestes, 141 -Fone: 51-9131 
C A S S I O M U N I Z V E i C U L O S S/ A - R u a A u r o r a . 1 o 1 1 - F o n e s : 3 4- 7 1 4 1 e 3 7 - 4 5 7 1 
AUTO GERAL- Rua Barào de Campinas , 136. 1. 0 andar- Fones : 34- 3800 e 35-3236 
JODORA - VEiCULOS E PEÇAS S/A - Avenida Sào Joào , 1291 - Fones : 51-0109 e 51-9115 
SERGIPE S/A- COM . E IND .- Avenida Adolfo Pinheiro, 886- Fone: 61-9486 

******************************~************** 
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Segue-se o desenvolvimento em qu~ 
adquirem forma os valores alegres e 
saltitantes e a lírica canção antes apre
sentada pelo oboé. Após algumas sur .. 
presas turbulentas, a Abertura te~mina 
com uma série de acor des curtos e vi
gorosos. 

Samuel Barber, tido como um dos 
maiores compositores americanos con
temporâneos, é pródigo em imaginação 
criadora e versátil. Desde 1932, quando 
Koussevitzky e a Orquestra Sinfônica de 
Boston introduziram sua primeira peça 
orquestral - a Abertura «Th<:: School 
for Scandal» - as composições publica
elas de Barber, têm constado de inúme .. 
ras peças orquestrais e corais , uma se
leção de dobrados e músiéa de câmara. 
Estas produções têm surgido com . fre
quência em programas de concertos rea
lizados na Europa, América do Sul P ., 
distintamente nos Estados Unidos. 

CONCÊRTO PARA PIANO E OR
qUESTRA - John Donald Robb Rei
tor do Colégio de Belas Artes d~ Uni
\'ersidade de Nova York. reúne inúme-

ras canções folclóricas na composição do 
concêrto que .hoje nos é apresentado e 
que .foi executadc nos EE . UU ., com 
inteiro sucesso, pelo pianista Andor 

Foldes. 

O concêrto é tradicional na forma . 
Temàticamente, no entanto, apresenta 
características de tendência «New Mexi .. 
can» uma vêz que o compositor fêz uso 
dp canções folclóricas do Novo México 
nos seus três movimentos convencionais . 
Um catálogo de mais de novecentas 
canções folclóricas foi compilado pelo 
cvmpositor. 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 uina canção entoada à 
éle por um cozinheiro. Tratava-se de 
«Ricardo», uma balada dramática que o 
compositor utilizou como tema de aber
tura pata o seu concêrto . A canção 
descreve a história de um pastor soli .. 

~sB~ze 
_ P 
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- consagrados pelos virtuoses de fama mundial! · · 
~-~P~ ~ ?7 .?"~ /7""' .=-= L7 ....,. ~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Groç?s. à .suo quolidodo "I ( KR~II ) ~. ~- .)~ perfetçao mstrumental, os . -~- -'· 
Pianos BRASIL receberam pure'a de ,om ... qualidade inJuptrõt:el 

os mais enlusiáslicos elogiO< 
dos grandes meslres e PIANOS BRASIL 5, A. 

virluoses de fama mundiaL RuA 5 TE L L A. ~ 3 

FONE: 70-2643 

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

Rinaldi Flôres 
PRAÇA DA REPúBLICA N." 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 selecionado pelo 
compositor para servir de t ema 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 
lcastor pensando na ternura da vida do 
la-r» . 

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

- · através das inúmeras mudanças a 
que está sujeita uma canção folclórica 
em suas passagens de uma vila para 
outras num período de muito3 anos 
uma canção de caracteres típicos do 
Novo México. 

Neste movimento também são apre
sentados trechos de outras canções, em 
particular «Sandovalito», 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». 

Comentários de JUDrl'H CABETTE 

Redator Muiscal da O. S . M . 

VôOS DIURNOS e NOTURNOS AOS 

ESTADOS UNlDOS1 EUROPA E ORIENTE. 

Consulte seu Agente de Viagens 

ou a 
I 

.AMERICAN 
A LINHA AÉREA DE M~IOR EXPERIÊNCIA DO MUNDO 

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



PROFESSôRES COMPONENTES DA ORQUES1'RA SlNFôNIC, MUNICIPAL 
COORDENADOR DOS CORPOS ESTÃVEIS: PROF. RAUL LARANJEIRA 

Violino «Spalla» 
Clemente Capella 

«ConcertinO )) 
João Baptista f'offo 

].os Violinos 
Nathan Schwartzman 
Antonio Feliz Ferrer 
Orsini de Campos 
José Giammarusti 
Cecília De Falco Sansigolo 
Vicente Scramuzza 
Emma Klein 
Miguel Caracciolo 
Oswaldo José Sbarro 
Caetano Domingos Finelli 
Loris Pinheiro 
Jorge Salim Filho 

2.os Violinos 

Antonio Gianelli 
Nelson Bruscato 
Joel Tavares 
Eva Voros 
Geraldo Liserre 
Carlos Del Papa 
Zilda Wolosker 
Armando Ciglioni 
Najla Maluf Schaun 
Manfredo de Vincenzo 
Mario Tomazoni 
Dora Lobato e Silva 
Guilherme K. Netto 
Loriano Rabachi 

Violas 
Perez Dworecki 
Henry Muller 
Bela Mori 
Regis Duprat 
José D'Nunzio 
Maria Luiza Azevedo 
Francisco T"orre 
Helio Batini 

Violoncelos 
Cecília Zwarg 
Frederico Capella: ~ 
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Contrabaixos 
Alexandre Moreira 
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Guido Bianchi 
Arth:ur Genizio 
Nikolas Schevtshenkc, 
Marco Antonio Brucolli 
Sandor Molnar Junior 

Flautas 

Salvador Cortesi 
Almodo_var B'ortolin 

Fiautim 

Rosário D. G. Cária 

Oboés· 

Walter Bianchi 
S. Ilson Masano 

Corno Inglês 
l<,rancesco Pezzella 

Clarinetas 

Nabor Pires de Camargo 
Leonardo Righi 

Gil C. Silva 

Clarone 
Nicola Antonio Gregorio 

Fagotes 

José Antonio da Cunha 
George Olivier Toni 
Gustavo Busch 

Contrafagote 
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Trompas 
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Editores 
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Trompetes 
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Jayre Leão da Silva 
Haroldo Paladino 
Clovis Siqueira Mamedt 

Trombones 
Antonio Ceccato 
Giacinto Fucei 
Gilberto Gagliardi 

Tuba 
Gasparo Pagliuso 

Harpas 
E isa Guarnieri 
Leda Guimarães Natal 

Orgão 
Angelo Camin 

Piano 
Alberto Salles 

Timpano 
Ernesto De Lucca 

Acessórios 
Vicente H. L. Gentil 
Antonio Torchia 

Prato e Bombo 
Agostinho D'Onofrio 
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Arquivo 
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Montagem 
Adelelmo Garabetti 
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