
Artigos escolares em geral 

Grande sortimento de artigos para escritórios 

Enfeites para mesa. Forminhas, guar

danapos, etc. 

Artigos para presentes = Li vros lnfantfs 

Canetas-tinteiro e Lapiseiras 

EM 1985 

~ a apresentaçi'í.o e qualidade dos seus 

impressos que recomendam a sua casa 

Os artigos de primeira qualidade são 

os mais econômicos 

O preço é esquecido, a qualidade permanece 

TIPOGR.O.FIA A R A G Ã O 
... 

PAPELARIA 

SANTOS 

DIE 

AUDITÓRIO SAO JOSÉ 
SEGUNDA- FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 1g55 

As 20,45 HORAS 



GUIO MAR NOVAES ~~~ 'íf~~ 

--......,~v~~~~ 
"J~ .ró" 

''O Brasil contJ·aiu ,para a sua ilustre filha Guiomar Novaes, uma 
grande divida de gratidão pelo muito que ela tem conseguido no sentido de 
elevar-lhe o nome nos países onde a fama de seu genio musical alcanç<;>u a mais 
merecida consagração. " Paim Vieira - Rio de Janeiro. 

"A arte de Guiomar Novaes é caraterizada por uma radiante 
virtuo~idade. um rítmo vigoroso e uma sonoridade de cantábile, comparada às 
pinceladas do genial Rembrandt, com suas riquezas de coloridos e matizes. 
Guiomar Novaes transmite sua mensagem emocional com uma grande intensidade 
interior e uma ternura envolvente, contagiando o público com a luminosidade 
que emana de suas interpretações, como se a própria essência da música se 
desprendesse de seus dedos previlegiados; num ato perfeito de comunicação 
artística não há pianista como Guiomar Novaes." De Harold Schoenberg do 
"New Y ork Times" 

TIP. ARAGÁO - SANTOS 

O CENTRO DE EXPANSÃO CULTURAL, tem a grata 

~atisfação de apresentar aos seus distintos associados a 

Eminente artista brasileira 

GUIOMAR NOVAES 
expoente maximo da arte pianistica. 

PROGRAMA 

I.A PARTE 

MOZART •.... Sonata n.0 11, em lá maior, K. 331 

Andante grazioso - Variações 

Minuetto - Trio 

Alla turca ( allegretto ) 

BEETHOVEN ... Sonata n.• 26, em mi bemol maior, opus 81- A 
( "les Adieux ".) 

Adagio - Allegro (O Adeus) 

Andante espressivo (A Ausência) 

Vivacissimamente (O Retôrno) 

2.A PARTE 

CHOPIN . . . . . Fantasia em fá menor, opus 49 

VILLA- LOBOS . 

Mazurka em si benwl menor, opus 24 N." 4 

Scherzo n·0 4, em mi maior, opus 54 

O ginete do Pierrozinho (Atendendo a pedidos) 

DEBUSSY . . . . Les collines d'Anacapri 

Soirée dons Grenade 

Poissons d' o r 

SANTISTA 

TRABALHAR PELO CENTRO DE EXPANSÃO CULTURAL, É 

CONCORRER PARA O PROGRESSO ART(STICO E 

INTELECTUAL DE SANTOS. _j 
------




