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Este pian ista brasileiro fêz .seus estudos ~µsic~is 
com o maestro Manuel AugustQ dos Santos, ·e ' desde 
muito cêdo demonstrou a real capacidade _' de seu 
talento, que já o conduziu em maravilhosa andança 
por vários países, onde conquistou situações que só 
aos verdadeir os p rivilegiados são oferecidas : .Tocou 
no Salão Gaveau em Paris; deu recitais ao micro
fone da BBC, de Londres, em programas especiais 
pára a América Latina; deleitou o público de Ve
nezuela, Trinidad e Porto Rico, com sua ar te autên
tica· e expressiva; teve a honra de Sêr convidado 
pela '"Êfül:faíxada do Brasil, em Washington, para 
participar de um programa em homenagem ao Dia 
da Independência do Brasil, 1'endo em seguida cha
mado a tomar parte em outro programa musical, 
das Nações Unidas e recentemente apresentou-se 
com o m1ior sucesso no Teatro Zulima de Cúcuta, 
na Colômbi? 

~u álbum de,. recortes, extraímos os se
guintes trechos: «Júlio Braga é um pianista q ue agra
dará a todos os públicos». Imagens Musicais, França. 

« O pianista brasileiro Júlio Braga, em sua 
, .. quarta apresentação em Nova York, tocou um inte

ressante programa no -. Carnegie Recital Hall. Bem 
dotado, tecnicamente, tem um agudo sentido de co
loração das tonalidades pianística». New York Times. 

«O entusiasmo do auditório, insistindo . em 
«mais e .mais», obrigou a Braga a repetir alguns dos 
números do programa». The American Daily, Miami. 
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Local: Auditório da S. A. I. 

Hora : 21:00 

Data : 2 de outubro de 1964 



O Secrdârio de E0tado de Educação e 

Cultura terá a maiJ grata Jatídfação em anotar a 

preJença honroda de í))_ Ex.ª e dignídJima familia 

po1• ocadiào do ~ecitaL de Piano do condagrado 

adídtita bradiÍeiro J Ú LI O BRAGA que regreJda 

do Exterior apjJ brilhante jornada de 16 0110, em 

edpecial homenagem aoJ JenhoreJ profeddoreJ que 

participam do 1.0 Enconiro de 1Jireforer6 de td-

tabeLecimenfod de 611Jino 111,édío do EJtado do 

Pará. 

SCHUBERT 

SCHUMANN 

DEBUSSY 

VILLA- LOBOS 

JÚLIO BRAGA 

SJÕGREN 

PROGRAMA 

Sonata, Op. 143 em La menor. 

a) Allegro giusto 

b) Andante 

e ) Allegro vivace 

II 

Carnaval de Viena, Op. 26 

a) Allegro 

b) Romanza 
\ 

e J Scherzino 

d) Intermezzo 

e) Final e 

III 

Refiexos n'agua 

Chôro Nº 5 (Alma Brasileira) 

Toca tina 

Sonata, Op. 35, en Mi menor 

a) Allegro modera to energico 

b) Andante tranquillamente 

e ) Allegro con motto 

C eBtíleza à-e SAI:" 




