
Próximas apresentações : 

Ciclo de recitais extraordinários, no ICBA, às 19 horas do dia 

23 de setembro apresentando PETER RASTER. Entrada franca. 

13 de setembro - pianista Fany Solter na Sala Cecilia Meireles. 

ABRARTE - Associação Brasileira de Arte 

Praia de Botafogo, 114/1203 

Telefone 265-9580 
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MIRIAM RAMOS, Nasceu em Cachoeira de Itapemerim, 

Esp;rito Santo. Iniciou seus estudos de piano com sua mãe. 

Diplomou-~e pela Escola Nacional de Música na classe da Prof. 

Yolanda Ferreira. 

Em todos os concursos nacionais que participou desde 

1957 obteve as primeiras classificações : 

1957 - 1. o lugar Exame de Seleção ao 7. o ano de piano. 

1959 - Medalha de prata da Escola Nacional de Música 

1960 - Um dos três pianistas classificados no Concurso 

da Orquestra Sinfônica Brasileira 

1962 - 1. o lugar Concurso Jovens Recitalistas Brasileiros 

1964- 3. 0 lugar no 4. ° Concu·:so de Piano Eldorado de 

São Paulo 

1967 - 1. 0 lugn, medalha de ouro no 8.° Concurso 
Nacional de Piano patrocinado pela União dos : Músicos do 

Br~sil (Porto Alegre) 

Atividades 1968/70: Bolsa d~ Estudos e Aperf:eiçoamento. 
em Paris. 

Foi solista inúmeras vêzes com orquestra, tendo tocado 

sob a regência de Arthur Fiedler, Alceu Bocchino, José 

.Serebrier .. Pablo Konlos, etc . 

Estudou no Brasil com os Profs. Arnaldd Estrêla. e 
JacqueS) Klein e na Europa com Nadia Boulanger, Dominique 

Merlet e Illona Kabcs. 

Realizou recitais em vários Estados do Brasil, recebendo 

•elogios unânimes da critica. Tocou em: Paris, Lisboa, Londres 

.e participou do curso de verão de Salzburg (Austria). Realizará 

uma tournéEl( de concêrtos na Alemanha. no próximo ano. 

Impressões de Professores e Críticos : 

- "A Miriam Ramos, com a maior admiração pelo seu 
talento e com os voto~ para um futuro dos mais brilhantes", 

Jacques Klein, 18/8/ 65 

- "Mil votos afetuosos à Miriam Ramos em quem reco
nheço um talento artístico excepcional e no êxito de quem 

confio". Magda Tagliaferro 29/8/ 65 

"Yolanda Ferreira homenageia sua ex-aluna Miriam 

Ramos, portadora de brilhante talento pianistico, tão farta

mente demonstrado em sua já vitoriosa trajetória artística". 
13/ 10/68 

- "Sempre encantado com o enorme talento, inteligência 

e musicalidade de Miriam Ramos, o amigo Homero Magalhães· •. 

13/10/ 68 

- Ayant. guidé le travail de Madame Ramos depuis prês 

de deux ans, j'estime devoir attlrer l'attention sur ses dons três 

frappants, sa conscience exceptlonelle et son enthousiasme 

toujours en éveil. Elle mérito d'êt:·e soutenue dans son effort 

à teus égards". Nadia Boulanger, 31/12/69 

PROGRAMA 

I - MOZART - Sonata em dó Maior K545 

Állegro 

Andante 

Rondó 

li - BEETHOVEN - ~onata op. 31 n. 0 2 

La rgo-AIIegro 

Adagio 

111 - MIGNONE 

IV - CHOPIN 

Allegretto 

- Congada 

•••••••• 
- 3.0 Balada 

Barca rola 

V - SCHUMANN - Estudos Sinfônicos 

- " ... she is highly talented, very musical and, 
intelligent" . Illona Kabos, 14/2/70 

alcançou êxito dos mais brilhantes, p€·la 

qualidade da técnica tendente ao virtuosismo e os 

recursos da sua nstureza musical" Eurico Nogueira 

França, Correio da Manhã, 26/1/61 

a atuação de Miriam Ramos nos deu u 

medida de um t•al€-nto raro e digno de incentivo tradu

zidos nos aplausos vibrantes do auditório e agora desta 

cronista" Mag, Diário de Noticas, 14/9/66 

, . . a ex·ecução se distinguiu pela perfeita 

limpides da técnica, o sentido rítmico, s musioalidade 

íntima da intérprete" K N. França, 13/ 9/66 

" . . . sua atuação desde a primeira prova até as 

finais foi mantida no excelente nível de correção, seg\t

rança técnica, precisão rítmica, boa sonoridade. . e 

uma atitude responsável em tudo o que faz, r€·presentam 

condições que a credenciem como pianista de futuro 

promissor". Maria Abreu, Correio do Povo, Porto Alegre, 
19/9/67 

" . . . le caractére fulgurant des danses brési

liennes donnés par Miriam Ramos témoigne autant d€• la 

remarquable qualitée de !'interprete que de la valeur 

íntrinseque de celles-ei, signées Villa-Lobos". Lily 

BienvE•nu, Leguide du Concert, Paris, 17/5/69 

" ... a apresentação desta intérprete enqua

drou-se na comemoração internacional do dia das Ju

ventudes Musicais. Escolheu para prog'rama obras 

românticas, peças de grande dificuldade de execução e 
concepção . 

" . . . uma segurança técnica notável ficou logo 
patente; estaria presentE> ao longo -do todo o recital" 

Carlos Rego, O Século, Lisboa 18//69. 


