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Servindo a Sociedade Paulista desde 1891 rua 15. de novembro, 331 

AlMOÇO OU JANTAR 

Cr$ 250,00 

NO RESTAURANTE DO 

HOTEL EXCELSIOR 

com 

SMORGASBOARD DE 50 PRATOS 

AV. lPIRANGA, 770 - 23.9 ANDAR 

) 

PIANOS 

TEM TUDO .. 
PARAOSEU BEBE 

oqosalhos roupinhas 
berç:os.cortinados ca.rrinhO$ 

E'nKQVOI.!' CDIHpk/o.r 
RUA 24 de MAIO, 224 l 
PJ:lOXIMO A PAAC-' OA AEPUOliCA 

CONSAGRADO PELOS GRANDES MESTRES 
RUA STELLA, &3- SÃO PAULO 

, 

PR.EFEITUR., DE SAO PAULO 

1911 . 
I 

TEATRO MUNICIPAL 961 --
ano do 
cinq uen tenário 

PROGRAMA GRATIS - 1961 



Do ciência pa;a o confôrto da dona-de-casa : 

raios-infra-vermelhos 
produzem calor 

instantâneo 
homogêneo 

que faz pratos mais saborosos 
mais nutritivos 
mais depressa I 

• I I 
E rotisserie, grelha e churrasqueira 

I 

Tl!m tudo i~fo r 
• 

o '""' ~~.:~.~~~~ 111 mn111 1\\\\ 
frang.os, leitões, cabritos, carneiros, 

escalopes, batatas, salsichas, torradas chapa e frigideira para grelhar e fritar 

tambor rotativo 
paro torrar 

amendo im, etc. 

~ 

DE LUXE 

SOC. PAULISTA DE ARTEFATOS METALÚRGICOS S. A, 
Caixa Postal, 5947 - São Paulo 

8 o 
ó ... 

111 
u 
t 
::i 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

DIVIS,ÃO DE EXPANSÃO CULTURAL 

CONCÊRTO MATINAL 

ORQUESTRA DE CÂMARA 

Solista: 

CLOTILDE MAF ALDA PEREIRA CARNEIRO 

Regente: 

MAESTRIQ SOUZA LIMA 

para aqueles que querem o melhor 

joalheiros 

praça da república, 242 são paulo 

a v. rio branco, 173 rio de 
. . 
Janeiro 



um banco vai a sua casa: .• 
l~var, em dia e hora marcados por V. S. a 

Além de gozar de me lhores taxas, 
seu depósito a pr:1zo fi xo no 
Banco A. E. Carvalho S. A. é de 
grande utilidade para o Sr. 
ou para sua bmília. como fonre 
de uma renda fixa que lhe é 
entregue em sua c J. sa ou em 
seu escritório. livre de 1mpostos, 
despesas e preocupações. 

Banco ni E. Carvalho S. n. 
fUNDADO EM 1930 

Rua formosa, 413- Fones: 36-1194 e 36-0209 (Sede Própria} 

• 
Maestro SOUZA UMA 

Há vários anos o nome de Souza Lima ae 
.impôs nos meios · mus'icais brasileiros pela 
característica ele responsabilidade imprimida 
às suas atividades, que abrangem aspectos 
diversos da Arte Musical, na sua expressão 
mais elevada. Tornou-se conhecido como pia
nista, no inicio de suas atividades musicais, 
quando sob a orientação do grande 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 conqujstando o título de 
«príncipe dos pianistas brasileiros», até 
granjear o renome que o levou a participar, 
em París, ao lado de Marguerite Long, co· 
mo m P.mbro do jurí de um concurso de piano, 
numa consagração ao seu valor. 

Mas há em Souza Lima, também, o com
positor que p0uco a pouco foi aparecendo 
até surgir um dia como autor do «Poema das 
Américas», com qu e foi classificado com a 
l.a Menção Honrosa, entre 400 concorrentes, 

no Concurso Internacional organizado por 
Henry Reichold, nos Estados Unidos. Souza 
Lima, como a maioria dos compositores 
contemporâneos, preferiu a forma do poêma 
sinfôruco, menos rígida e que lhe faculta dar 
vazão aos motivos in.sP'iradores, nacionais e 
es crangeiros, que trata com desvelo 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 concêrto.s, artistas do porte de Brailo
wskY, Guiomar Novais, Antonieta Rudge , 
Muller, Firs.kursny, Margarite Long, Segovia, 
Madalena Tagliaferro, Varela Cid, Yara Ber· 
nette, J acques K lein, Madalena Lebeis, Trio 
Pasquier e muitos outro.s. 

Tem se apr·esentado à frente de grandes 
o1·questras sempre com pleno êxito e favorá
vers opiniõe.s da imprensa. 

COMERCIAL INDUSTRIAL E IMPORTADORA 
CONCESSIONÁRIA DA FÁBRICA NACION,AL DE MOTORES S I A. 

FNM - ALFA ROMEO 

Matriz : SÃO PAULO - Escritório e Oficina: VIA DUTRA, Kl. lYz 
LOJAS: Avenida da Luz , 635 -· 649 - Fone: 37-6349 - Av. Vital Brasil, 558-564 

Tels.: PBX - 9-'7171 - 9-7172 - S'-<71 73 



C as a 

Bento Loeb 
Serv

1

indo o Sociedade Pauli s ta desde 1891 

AGORA 
COM 

MODELOS 
EXCLUSIVOS 

PAR/. 
SAO PAULO 

• 
~~ 
$ud.dk" 
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ruo 15 de novembro, 331- fone: 32-1167 · são paulo 

ALMOÇO OU JANTAR 

Cr$ 300,00 

NO RESTAURANTE DO 

HOTEL EXCELSIOR 

com 

SMORGASBOARD DE 50 PRATOS 

AV. IPIRANGA, 770 • 23 .9 ANDAR 

TEM TUDO • 
I>ARAOSEU BEBE 

. oqosalhos roupinhas 
berços.cortinados corrinhOJ 

éhKQYOI..!' t>OIK~k/o..r 
RUA 24 de MAIO. 224 / 
PROXIMO A PAA(" DA RfPUBLICA 

MOZART 

• 
São Pau o, 9 de Abril de 1961, às ·10 horas 

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria de Educação e Cultura 

Departamento de Cultura - Divisão de Expansão Cultural 

CONCÊRTO MATINAL 
Programa 

I.a Parte 

ORQUESTRA DE CÂMARA 

Solista - CLOTILDE MAFALDA PEREIRA CARNEIRO 

Regente -MAESTRO SOUZA LIMA 

o •• •••• ••• • •• •• •••• o. «Eine Kleine Nacht Mu.sik» - K. 525 
Allegt·o 
An.dante 
Allegretto 
Rondó - Allegt·o 

FRANCISCO MIGNONE Modinha Imperial 

GRIEG 

HAYDN 

2.a Parte 

Holberg (Suíte) - op. 40 
Prelúdio (Allegro vivace) 
Sarabanda (AD<lante) 
Gavota 
A ria (Andante t•eligioso) 
Rigaudon (Al\egTo con bl'io) 

Concêrto em Ré Maior - para p·iano e orquestra 
Vivace 
Largltetto 
Allegro assai 

Solista - CLOTILDE MAF ALDA PEREIRA . CARNEIRO 

Regente - MAESTRO SOUZA LIMA 

Os: mais lindos presentes 

para casamentos~ 

bodas de prata, aniversarias etc. 

PRATA 1!2. 
MERIDIONAL" 



agora no Brasil 
a primeira frigideira elétrica 

1111111 

1\oelu~do -Matie 
@k~ d !Jm~dzd: 
Finalmente o frigideira que os donas-de-casa sempre desejaram 

possuir! Ideal para cozinhar diretamente sôbre a mesa de jantar, 

ou em qualquer parte onde haja tomada e létrica! Faci lita o pre

paro das refeições diárias! Feita de alumínio Rochedo- tra di ção 

de qualidade - a ROCHEDO-MATIC é super-resistente e rea lm ente 

muito prático! Venha, hoje mesmo, conhecê-la . . .. Você fieará 
.,. .. "t . 

encantada. em possuir · a nova ROCHEDO-MATIC I 

ALUIMIÍNIODO BRASIL.S.A. 

DECORAÇÕES EM GERAL 

MóVEIS AVULSOS BARES 

TIPO APARTAMENTO E ARTIGOS 

PARA PRESENTES 

RUA AURORA, 886-FONE 3. 5-8 6 81 
(Atrás do Cine República) 

CLOTILDE lUAFALDA PEREIRA CARNEI
RO nasceu em São Paulo, tendo iniciado se~s 
estudos musicais aos 6 anos de idade, na «ES
COLA MAGDA TAGLIAFERRO>> , na classe da 
professôra assistente Lina Pires· de Campos, 
sob cuja orientação continua. 

Em 1957 CLOTILDE MAFALDA deu seu pri
meiro recital na Sala Schwartzmann, e suces
sivamente no AUDITóRIO DO MUSEU DE AR
TE, na Sala de Concêrto3 da Faculdade «SE
DES SAPIENTIAE» assim como em progra
mas de televisão, revelando sempre grande 
progresso no desenvolvimento de seus dons 
musicais. 

Em 1957 venceu em São Pacilo o concurso MO
ZART. 

Em 1960 obteve o 1.0 lugar no concur-30 da 
JUVENTUDE MUSICAL BRASILEIRA, tendo 
sido convidada pela JUVENTUDE MUSICAL 
ALEMÃ a participar do CONGRESSO EM BER
LIM. 

Apresenta-se hoJe, pela pr imeira vez, como 
solista de orquestra. 

PIANOS DE ALTA CLASSE 
O MAIOR ESTOQUE DE PIANOS IMPORTADOS 

Caudas e Verticais . AUGUSTO FORSTER . WEINBACH • 
PETROF - ROSLER 

PIANOS NACIONAIS DAS MAIS .CONCEITUADAS MARCAS 
KASTNER - FRITZ DOBBERT - KARL PEITER - VIERKANT 

Orgãos Hammond - Harmonios - Instrumentos Musicais 
MUSICAS E METODOS PARA TODOS OS INSTRUMENT OS 

LARGO DO PAISANDO, llQ- TEL. 34-2550 _ C. POSTAL 2773 - S. PAULO 
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em questões de I 
câmbio 

é melhor estar 
garantido 

I experl~ncio I interncrcionar 

I 
I 

pela rêde 

lamDHDl~ I UM BANCO PARA SERVI LO 

*Compra e venda de moedH, com I informações di.iri3S sõbre suas couçõu 

~ Remessa e transferência de dinheiro 
para tod.s as paucs do mundo I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.I 

I * Traveller chccks 

I * Expouaçio e Importaçio. I 
1
1 

BftHCO HOLAND[S UNIDO S.a.1
1 UMA ORGANIZAÇAO I MUN;IAL I 

I SUCURSAiS NO BRASIL I 
I 

Rio de Janeiro Rua Buenos AirC's 9-13 I 
São Paulo : Rua 15 de Novembro 150-4 

L Santos. Rua i5 de Novembro 157-9.J. -----

Rl<~FER1':NCIAS AO PROGRA)lA 

* 
HOLBERG - Op. 40 - Esta composição 

foi primeiramente criada para orquestra; pos
teriormente Grieg transformou-a em composi
ção para piano , porém posteriormente re
transformou-a numa «su'ite» para orquestra 
de cordas por ocasião do bi-centenár io do nas
cimento de Holberg em 1884· Êste nasceu em 
Bergen, cidade natal de Grieg. Tornou-se fa
moso como fundador da literatura moderna 
norueguesa. tendo suas comédias e trabalhos 
de outros gêneros grangeado-lhe o título de 
Moliére do Norte . Grieg chamou humorística
mente essa obra de «mi.tsica com peruca», ten
do. a lém dela, compO'sto a «Camata de Hol
berg>> para comemoração da efeméride. 

Or iginalmente. a obra hoje executada tem por 
tít ulo «Aus HQibergs Zeit». 

* 
1\IODINHA Il\IPERIAL - Franci-sco Mígnone 

escreveu em 1943 êste trabalho para orques
tra de cordas. Dentro de um ambiente de sim
plicidade, uma melodia expressiva e bem ca
racterística é desenvolvida. Confiada unica men
te aos primeiros violinos , paira sõbre haa·mo
nias tranquilas e singelas dos demais instru· 
lT1entos. 

* 
CCNC1':RTO El\l RÉ - Ê assombrosa a obra 

music!ll de Haydn, or sua amplitude e varie
dade sendo porém mais surpreendente o seu 
trabalho renovador que conseguiu elevar to
do sos setôres da divina arte. Quando Haydn 
surgiu no horizonte musical, imperavam duas 
poderosas correntes: uma, a e origem itaJ\ana, 
caracterizada por sua tendência lírica , popu
lar e elegante; a outra, germânica, severa e 
compenetrada de espírito religioso . Haydn con
seguiu familiarizar-se com ambas e fundi-las 
em um todo homogêneo. Necessitou para is·:;o 
de uma produção vastíssima, deixando obras 
mestras de todos os gêneros. Porém foi, em 
particular um músico instrumental. 

O Con.:~rto em Ré Maior para piano e or
questra hoje apresentado, é uma obra galan
te e càracterística. Repleto de encantadoras 
idé ias foi engenhosamente concebido. Cada um 
de seus movimentos possui um mérito pr0prio,, 
por vêzes pitoresco e colorido, como também 
sombrio e solene. A técnica do solista é posta 
bem em evidência e os diálogos entre piano 
e orquestra caprichosamente desenvolvidos . 

* 
EINE J{LEINE NACJlfl' 1\IUSIK - «Serenata» 

de Mozart» em sol maior (K 525), data de 10 
de Agõsto 'de 1781 e foi escrita para quinteto 
de cordas (1.0 e z.o violinos , viola, violoncelo 
e contrabaixo) . Êste gênero de mi.tsica não era 
sómente destinado a ser excutado ao livre. nas 
rua·s , conforme seu título indica, mas tamtém 
em cerimônias como casamentos e aniversários. 
Compreendendo quatro movimentos por sua 
estrutura e composição trata"se reàlmente de 
uma pequena sinfonia,' daí ser chamada fre
quentemente de «Sinfonetta». 

* 
Coment(n·ios de JUDITH CABl<~TTE. 
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que conqui§ta corações ••• 

O pó-de-arroz Tormento dá a 

sua cUtis o maciez e 

perfeição que atroem todos os olhares ... 

Há uma cõr Tormento para cada 

tipo de 

'"" produto da PERFUMARIA SAN-DAR S. A, 
Rv> Teodoro Sampaio, 1422 - Sôo Paulo ' 

O pó-de-~rroz Tormenro e apresent~· 
do também em ricos estojos de ma• 

téria p/dstica1 próprios pdra presentes. 

branco raqrtel ocre 
bois·de·rosc pêssego 




