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Na interprelaf:iiO do preludio de "Fervaal" de Vicent [s ic] d' Indy, destacara 
se os segundos violinos pela bela homogeneidade e intenf:iiO que deram a tod/1!. 
asji·ases .» [1923/06/05 : 3] as 
Assim termina, impromptu, N. B. , deixando-nos numa inquietayao: e a «profi. 

ciencia» dos primeiros violinos, liderados pelo excelente Lufs Barbosa? E os outr 1 

naipes - «igualmente dilectos para a sua [dele, Lacerda] acuidade de director, Paro~ 
lelamente interessantes para a sua alma de emotivo»? ... Porque os segundos vio~ 
nos? ... Insondavel mi sterio- como o da propria Filarmonia, que a,qui investigamos. I· 

0 segundo concerto triunfal 
Se o concerto in_augural foi urn sucesso, m~ior ain~a seria o_ segu~do em que 

participou a violoncel1sta portuguesa de renome mternacwnal, Gullhermma Suggia 
Mantendo o genero feminino, vejamos o que disse Oliva Guerra, a poetisa responsa~ 
vel desde a sua fundayao em 1921 pela coluna musical do Diorio de Lisboa, onde le. 
vou a extremos de deliquescencia urn estilo de recorte literario e sentimental, e de 
enfoque social na elegante assistencia dos concertos: 

«Falar da Arte de Guilhermina Suggia fora o mesmo que tentar modelar no 
barro tosco da palavra Fagil todo o fremito divino que se desprende, como 
uma chama, das mais altas manifestaf:oes do sentimento humano; fora o mes. 
mo que tentar traduzir toda a essencia mais vibrante do lirismo da alma, duma 
alma excepcional que soji·e e chora e canta, fazendo do seu soFimento, da sua 
voz e do seu canto toda a forf:a esmagadora com que sac ode, arrasta e despe. 
da f:a toda uma multidao de a/mas, que a escuta de joelhos. Essas milhares de 
almas viu-as ontem Guilhermina Suggia ali rendidas, amaJfanhadas por aque. 
Ia angustia sufocante que se experimenta em face do que e grande de mais pa. 
ra este mundo, esses milhares de almas sentiram ontem ali aos pes da grande 
artista esses extases supremos e inesquec£veis que ficam a viver eternamente a 
dentro de quem os sente com todo o dominio absorvente duma visao larga de 
prodigio. A Arte de Guilhermina Suggia niio se define, e indescrit£vel. Reune 
em si tudo o que ha de mais intima, de mais profunda e mysterioso a dentro da 
alma humana. Domina e arrebata. Como sacerdotisa no seu trona, embriagada 
de sonho, em atitudes estilisadas de inspirada, Guilhermina Suggia teve mo· 
mentos de emof:iiO que a levaram para alem da Vida no voo transfigurador da 
arcada arrastadora. No seio do seu violoncelo privilegiado vibrou uma alma 
sublime que gemeu, gritou e se estorceu nos paroxismos da paixiio, uma alma 
imensa, sedenta e desvairada,feita de retalhos de almas, de todas as almas so· 
Fedoras que vivem a vida eterna das emo~oes raras. » 
Depois destes excessos verbais, vern a brevfss ima referencia as obras tocadas 

que, por sinal, marcam a versatilidade estilfstica da violoncelista e do maestro, mas 
nao suscitam comentarios a cronista (mais literaria que musical, esta bern de ver): 

«Niio e passive! destacar qualquer trecho ou passagem dos concertos de Haydn 
[qual?] e de Lalo, que tocou com a orquestra, ou da suite [qual?] de Bach, que 
tocou a solo, porque em tudo foi igualmente grande inexcedivelmente genial. 
Francisco de Lacerda, o grande regente que nos maravilhara ha dias como 
seu sa voir faire inegualavel, foi ontem ao !ado da divina artista o colabora· 
dor insuplantavel em todos os numeros de orquestra, s6 ou no acompanha· 
menlo a ilustre solista , e onde a sua regencia cuidada, precisa e elegante, 
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sem gestos inuteis nem teatralidades rebuscadas, soube comunicar como 
uma chama oculta todo aquele fremito de emo f: iio indefinivel, que e a grande 
vitoria da verdadeira Arte. 
As ovaf;6es foram tambem indescritiveis. Nunca assisti a uma apoteose igual. » 
[1923/06/08 : 2]. 
Apoteose que transbordou mesmo da sala de S. Carlos, numa manifestayao de 

(hoje inconcebfvel), de que da conta o colunista A. J. , n' 0 Seculo: 
«[ .. .} Para dar uma nota d' este entusiasmo sem precedentes, terminaremos no
ticiando que, f!ndo o espectaculo, artistas e publico, n' este figurando o que ha 
de mais ilustre nas letras e nas artes, acompanharam, ate a pra f:a de Camoes, 
em triunfal cortejo, soltando-lhe vivas clamorosos, a grande artista, que da ja
ne/a do hotel Europa, onde esta hospedada , agradeceu, comovida e sensibilisa
da as manifestaf:oes recebidas.» [1923/06/07 : 2] 
Para quem viu tocar Suggia e, necess~riamente , experimentou o seu sortilegio, 

parecera exagerado este efeito catartico, causado mais pela concertista que pelo 
diga-se de passagem. Mas para Lacerda, ao sucesso juntou-sea cauyao as-

dada por aquela que, com Viana da Mota, era uma das gua estrelas portuguesas 
universo dos virtuoses instrumentais, e que lhe confirmava, junto da opiniao pu

a aura que as simples notfcias dos seus meritos nao seriam bastantes para atear. 
Sampaio Ribeiro - o Ego do Republica - ja despido de prejufzos , nao se con

em louvores: 
«Se o primeiro concerto deste nucleo sinf6nico, foi, por si, um acontecimento 
artistico de primeiro plano, o segundo, em que Guilhermina Suggia se apresen
tava de novo - e para a maior parte das pessoas pela primeira vez - ao publico 
de Lisboa, marca um triunfo niio s6 para a nossa celebrada compatriota, como 
para a Filarmonia e e mais um marco miliaria na grande estrada do cultivo da 
musica entre nos.» 
Paremos urn instante para acentuar o reconhecimento dum salta qualitativo na 
da nossa ja abundante, mas raras vezes fulgurante , actividade concertfstica. 0 

que segue, de Suggia, tal como os ac ima citados, entoa toda a escala dos 
s6 que os faz soar, em geral, mai s afinados, com os adjectivos ornamen

melhor colocados: 
«Niio e poss£vel encontrar palavras, niio ha frases que possam traduzir cabal e 
capazmente as impressoes que Suggia produziu no esp£rito de todos . Mixto de 
admira f:iio e de pasmo,fascinaf:iio, encantamento, e arroubo por tudo. Sucessi
vamente, a grandissima artista nos fez passat; numa gama ascendente , cada 
vez mais poderosa de dominio. 
A sua arcada, a sua tecnica , a sua grande alma, a sua mascara traduzindo pas
so a passo todas as "nuances" dos trechos executados, porforma a convencer
nos que artista e instrumento formam um todo, um bloco, como que completan
do-se mutuamente. 
lndependentemente destas qualidades assombrosas, Suggia ainda nos ofe
rece outro prisma por que passamos a admira-la: a modalidade da sua al
ma de artista , a sua compreensiio nftida das obras executadas , a sua inte
gra f;iio nelas. Talve z seja dentre as suas pasmosas qualidades a mais sur
preendente! 
Suggia tocou a solo a celebre "suite" em d6 de Bach [agora ficamos a saber 
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qual das suites foil] , e com acompanhamento de orquestra dais concertos 
re, de Haydn e de Lalo. ern 
Pais na execu~·ao das 3 obras nao houve um s6 ponto de contacto, niio ho 

, , Ll\·e 
um so compasso, uma so nota duma delas que nos podesse fa zer lembrar tt 
nota ou um compasso de outra! Fantastical» rna 
Depois destas desmedidas hiperboles, Sampaio Ribeiro , reporta os aplaus 
' . . , h I d os apoteottcos que Ja con ecemos, mas acrescenta urn pormenor reve a or, quanto , 

qualidade do publico, antes de apreciar Lacerda (a quem deixa de chamar sr., rn a 
·' I ') F'l · as Maestro- com matuscu a. e a t armoma: 

«{ ... } Ha a notar que na assistencia havia muito do born , musicalmente fa land 
par exemplo Viana da Mota , maestro Faa , Rey Colac;o , Freitas Branco [Lur~· 
decerto], Jose Henrique dos Santos, Rui Coelho, Artur Faa, Costa Reis, Adria: 
no Pereia [Mereia, talvez] , etc. 
A orquestra preencheu o resto do programa, tocando optimamente a Abertura 
do "D. Joao", "Fragmentos do 3.Q acto dos Mestres Cantores" eo nocturno 
de Duparc "Aux. £toiles" . 
0 Maestro Lacerda felicissimo e competentissimo quer como regente quer co. 
mo acompanhador. 
E ... creio bern que para o outono teremos novamente ensejo de aplaudir este es. 
plendido nucleo sinf6nico . Ego» [1923/06/16 : 3] 
Terminemos o cortejo triunfal com a prova real, o mais sabio e empolgante ani. 

go entao impresso, e urn dos mais fulgurantes que assi nou Lufs de Freitas Branco. 
prosa que transcrevo dum jacto, tal como foi escrita6

: 

«Quem ontem assistiu e esta memoravel noire, saiu do teatro, par muito pouca 
sensibilidade que possuisse, canc;ado de emoc;oes, com os nervos destrambilha
dos, parter ouvido Guilhermina Suggia. 
Ontem, em S. Carlos , fe z-se arte da mais pura, da mais elevada e tambern da 
mais intensa e sincera, houve o fremito divino que sacode e embriaga, que 
aperta a garganta e humedece os olhos como se fosse urn soji·imento e e um 
prazer, como se fosse insuportavel e desejar-se , como no Fausto de Goethe, 
prolonga-lo eternamente. 
Dizer depois disto como tocou Suggia, analisar a sua tecnica de mao esquer· 
da, a sua arcada , o seu estilo, parecer-nos-ia uma profanac;ao, e a/em disso. 
como cremos ja ter dito, ndo nos sentimos com a serenidade precisa para estas 
frias considerac;oes. 
A tecnica da colossal artista e ilimitada, extraordinaria a sua sonoridade, a 
arcada esplendida, tudo em jim quanta representa a preparac;do de urn violon· 
celista o mais completo que possa imaginar-se, possui-o a nossa genial com· 
patriota no mais elevado grau . lmagine-se tudo isto e pense-se que mesmo as· 
sim ndo se tera uma palida ideia do que e a arte de Guilhermina Suggia, por· 
que todas essas qualidades, par muito importantes que as consideremos, desa· 

'Recordemos que o autor deste artigo - como Iantos outros - escreveu-o ainda fremente das em~6es vividas. 
logo ap6s o especukulo, na mesa inc6moda da redacc,:ao, Rua (hoje) do Diario de Noticias, e na confusaoda 
ultima hora, para sair na manha seguinte - quando ao fogoso Luis o que lhe apeteceria era dar um salto ao 
Hotel Europa, a partilhar essas emoc,:oes nao com o seu «tiio certo secretario, pope!», mas em came e osso. 
com Guilhermina, no seu cfrculo intimo ... 
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cern perante o espirito criador da obra de arte que /he estamos ouvindo, 
pare sensibilidade, aguda, intensa, dando a cada periodo, a cada frase , a cada 
uma t · d · d · ;r. ' l ' . 

10 0 seu completo va or expresstvo, parecen o atn a tntenst1 tca- o, ate nos 
Tltn , . h d - d d ·rar como estamos ao trac;ar estas tn as, exaustos .e emoc;ao, procuran o 
e~,viio as palavras que ndo existem, para repetir o que Suggia nos disse numa 
divino linguagem. . . . 
Limitar-nos-emos ao enunctado das ob;·as pela grande arttsta tnter~reta~a~; 

e Joram os concertos de Haydn em re mawr e de Lalo, e a solo a parttta 
~:Bach em que se encontra a celebre "Laure", tendo sido a "Giga" da mesma 
"partita" executada em "bis". 

0 maestro Lacerda, que ouvimos pela primeira vez, e um regente de tecnica 
moderna, que ontem revelou notavel valor no modo impecavelmente classico 
como traduziu a abertura do "D. l otio" de Mozart, na belamente graduada in
terpretac;ao dos "Fragmentos do 3.Q acto dos Mestres Cantores", na poetica 
versiio das "£toiles" de Duparc, trecho que !he e dedicado pelo autor, e ainda 
nos acompanhamentos, em que foi admiravel, especialmente no segundo anda-
mento do concerto de Lalo. ---
A saida do teatro, uma multiddo compacta de admiradores esperava Guilher
mina Suggia , repetindo-se as delirantes e ji·eneticas ovac;oes que a tinham aco
lhido durante todo o concerto, assim como a Francisco de Lacerda. Como age
nial artista se dirigisse a pe para o hotel, a multiddo rodeou-a e acompanhou
a, soltando vivas e dando palmas entusiasticas. » [1923/06/07: 2] 
Momentos como este sao de excepyao, e merecem penas, tambem excepcionais, 
provou ser esta manejada por Lufs de Freitas Branco. E todos estes fastos da 
impulsionam a vertiginosa ascensao da Filarmonia e de Lacerda. Ascensao re

esta bern de ver, e vamos ter ja sinais disso. 

Pinto (Sacavem) ou o Velho do Restelo 
No meio deste coro de louvores aparentemente unanime, uma voz destoa. A 

por cima, que mais pontificava na nossa imprensa, a de Alfredo Pinto (Sa-
Muitos anos depois , no calor duma intriga, Fernando Lopes Graya chamou

«Um dos corifeus da nossa pseudo-critica musical» [1 931/1989: 95]1. Sa
escrevia entao abundantemente, sobretudo numa das mais espayosas colunas 
· dos quotidianos lisboetas, intitulada De musica - Chronica semanal, e ini

em 1921 no lorna/ do Commercia e das Colonias , e colaborava ainda, com me
na quinzenal Revista Portuguesa (que duraria apenas de Maryo a Ou-

desse ano ). Foi nesta que, urn mes antes dos concertos de J unho, ja manifestava 
a priori nos projectos de Lacerda: 

«Urn leitor desta revista enviou-me um posfal [sic] perguntando-me a minha 
opinido sabre os projectos artisticos do maestro Francisco de Lacerda. 

Por enquanto apenas tenho que dizer que a louvavel iniciativa do sr. Francisco 
de Lacerda e digna dos aplausos de todos n6s. 
Mas ... o sr. Lacerda viveu muitos anos no estrangeiro e decerto desconhece o 

de Sacavem como alvo desta ~designac,:ao , encontrei-a no catalogo da Exposir;iio «Fernando 
anos 30», Casa Verdades de Faria· Museu da Musica Portuguesa, Marc,:o-Junho de 1996, 

n.Q 16, p. 4. 
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que eo nosso ambiente musical. Por isso penso que as boas ideias do sr L 
da niio passam d' um Lindo sonho, que difzcilmente sera uma realidade ;cer. 
doura. Antes de qualquer projecto d' esta natureza torna-se necessaria pre :Ira. 
d b · t · D, r . , . Parar e ucar o am ten e e o arttsta. outra 1 orma e construu· sabre ar . · 

[1923/05/12 : 32)8 eta .• 
Esta opiniao da que pensar. A receita que prescreve para uma constru9ao s 

1
. 

f d d · · , · d 0 Ida 

Mment~ u~ a a tebm chomo _r
1
equtstto prevw: «preparar, e ucar o ambi~nte e 0 Grtista: 

as 1st~ e uma o ra ercu ea, que carece do lapso duma gera9ao - ou, entao, se rear · 
za «on JOb» -como em regra sucede ... Ja vamos ver que, no mes seguinte ao cr·. 1

' . . ' lhcar 
o concerto maugural , a descren9a de Sacavem toma outros cambiantes, mais in . 
tantes. Ele que se obstinava em verberar a brandura dos cronistas musicais port~Uie. 
ses, e defendia a imparcialidade eo rigor do jufzo crftico, neste caso pratica a su gue. 

'b d d. 1 d ' · ate. se VI ran o uma nota tssonante no coro au atono dos colegas, qual corifeu, de f 
to, conselheiral e justiceiro: ac. 

«Se o distincto maestro portuguez Francisco de Lacerda tivesse apparecid 
reger uma orquestra em Lisboa, ha talvez quinze anos, niio conquistaria 0 ° a 

' ~ cesso que teve no sabado passado em S. Carlos. Tinhamos antigamente algu 
. d l - . d h ns mustcos e va or, mas nao possuwmos uas ore .estras, formadas e trenad 

[sic] em obras symphonicas de compositores antigos e modernos. as 
0 sr. Francisco ~e Lacerda encontrou agora artistas ja, na sua generalidade 
com bom conheCimento das obras symphonicas, isto e, serviu-se de um traba. 
lho educativo, niio ministrado pelo Conservatorio , mas sim pela aturada tena. 
cidade dos maestros Pedro Blanch e David de Sousa, Vianna da Motta e Fer. 
nandes F do. 
Niio pretendo, com isto, tirar o merecimento, nem as boas inten~·oes em materia 
musical, ao sr. Francisco de Lacerda; apenas desejo prestar justic;a a todos 
aquelles que, s6sinhos, luctando com um ambiente tao retrogrado, conseguiram 
educar os nossos artistas, dar-lhes instrumentos e revelar ao publico as mais 
notaveis obras primas que eram totalmente desconhecidas entre n6s. Tambem 
niio devemos esquecer que, d' antes os compositores portuguezes niio ouviam as 
suas obras, que jicavam guardadas na gaveta, mas que o sempre chorado Da· 
vid de Sousa9

, com a orchestra do Polytheama, fe z executar com applausos; e 
actualmente Fernandes F do , que as recebe da melhor vontade, encorajando os 
artistas portuguezes com um carinho dig no de nota. Por iss() digo que o sr. 
Francisco de Lacerda vae edificar espiritualmente um templo de arte, cujos ar· 
quitectos foram Blanch, David de Sousa , Vianna da Motta e Fernandes Fiio. 
Sao estas coisas que o geral do publico niio ve e que necessita comprehendet; a 
Jim de pres tar justi~·a com a devida conta.» 
Preambulo em que o prurido de justi9a esconde uma ostensiva antipatia, acu· 

sando quase Lacerda de usurpar direitos adquiridos (pela antiguidade e tenacidade 
de Blanch e Fao, louvaveis muito em bora); e, pior ainda, sem que o colunista se in· 

'Ex iste uma edi~iio facsimilada da Revista Portuguesa, em dois volumes: Lisboa, Contexto,J983. A citada 
nota de Alfredo Pinto (Sacavem) encontra-se no vol. I, p. 320. 
' Nota minha: 0 jovem e talentoso maestro David de Sousa dirigira desde a sua funda~ao, em 19 13, a Or· 
questra Sinf6nica de Lisboa nos concertos do Politeama, que fizeram epoca, ate morrer com a pneum6nica. 
aos 38 anos, em 3 de Outubro de 1918. 
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sobre o que mais importava saber: se Lacerda era ou nao mais competente 

05 
colegas estabelecidos; se vinha ou nao oferecer ao publico e a cultura por

um progresso qual_itativo nas interpreta96es e nos report6rios (de cuja roti
vezes, o mesmo crftico se queixava ... ). Mas, logo, Sacavem troca a masca-

juiz pela de oraculo, prenun_ciando a r~fna da ~mpres~: _ . 
«0 grupo orchestral que forma a Philarmoma de Ltsboa, onde estao reumdos 

05 
nossos melhores artistas, podemos dizer afoitamente que e uma orchestra de 

veriio, o que niio e de todo mau para nos consolw~ e livrar-nos dos maus espec
taculos que nos diio os theatros . 
Em vindo o infcio da estac;iio musical, como podera o sr. Lacerda reunir uma 
orquestra assim? 
Uns viio para o Blanch, outros pertencem ao Fiio; a do theatro deS. Carlos niio 
prima pela qualidade. Podera a Philarmo~ia de Lis?oa dar concertos com este e 
outros? 0 sr. Franctsco de Lacerda estara na dace tllusiio de pensar que o musi
co portuguez possue a de vida disciplin·a e o amor a sua arte? Estas considera
~oes niio sao exageradas, sao jllhas do meu conhecimento do meio artistico.» 
Cassandra nao diria melhor, nem o Velho do Restelo , adve ario azedo de valen

audacias e vas cobi9aS. Ainda por cima, 0 ousado usw;pador e por demais inge
ao desconhecer os arreigados vfcios dos instrumentistas portugueses (que agora 

gravemente insulta, quando antes louvara como bern «j'ormados e treinados 
symphonicas de compositores antigos e modernos» ) ... E nao sera, pelo me-

curiosa tachar OS musicos de falta de «discip/ina», grande parte dos quais (nos 
nas percuss6es) prestavam servi9o nas bandas militares? .. . 

0 mau humor nao passa a Sacavem, que volta a desferi-lo sobre o maestro, na 
mitigada da sua presta9ao, contrastante, mais uma vez, com o entusiasmo 

«0 sr. Francisco de Lacerda e um artista que conhece optimamente as partitu
ras que rege. Sera pouco elegante na regencia , por vezes a batuta e pouco cla
ra mas da e procura colorido as obras executadas. 
Das obras que mais me agradaram, que melhor foram tocadas, citarei a Pasto
ral, de Beethoven; o Freischutz, de Wehel [Weber] ; Stenka Razioe de Glazunar 
[Glazunov ], e a Rapsod ia Norueguesa, de Salo [esta e demais·:)ilalo!]. 
No Jim do concerto em bis f ez tocar a orchestra, a aria de Bacli, que foi regu
/armente executada. 
Francisco de Lacerda e toda a orchestra re ceberam muitas ovac;oes. » 
[1923/06/05 : 2] 
Numa constancia de atitudes, a crftica de Pinto (Sacavem) ao segundo concerto, 

pela ostensiva oposi9ao entre a exalta9ao (merecida!) de Suggia e a depre-
(injusta?) de Lacerd<IJ._ Se no espectaculo anterior ainda lhe concedera alguns 
elogios, agora estes siio subsumidos pelo elenco de defeitos. Como ja desfia
longufssimo rosario laudat6rio da virtuosa Guilhermina, evitemos os acres

aqui juntos, come9ando a cita9ao no fim deles: 
«{. .. } A noite dantes d' homtem foi toda pertencente ao talento de Suggia , foi es
ta que imperou n' aquelas horas de Arte e de Beleza. 
Falarei agora da orchestra. 
Os acompanhamentos do Concerto em re de Haydn e do Concerto de Lalo,fo
ram executados com cuidado. 
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Ao nocturno, Auxe tailes [Aux etoiles], de Duparc, a orchestra deu relev0 rna 
esteve bastante infeliz na ouverture do Dom Joao, de Mozart e nos Fragmentos do 3! 
acto dos Mestres Cantores. Na prime ira faltou co lorida e elegancia, na segundn · 
naipes estiveram pouco seguros. Par vezes o desiquilibrio foi tal que alguns n;fp~~ 
atacaram sem esperarem o sinal da batuta! 

Par enquanto o sr. Francisco de Lacerda, tendo aliaz uma orchestra tiio be 
organizada, tern revelado certas indecisoes bern extranhas em urn regente ta: 
afeito a dirigir orchestras no estrangeiro. ' 
Nao seria natural que o sr. Francisco de Lacerda tivesse incluido n' estes con. 
certo uma obra portugueza? ... » [1923/06/08: 3] 
Se confrontarmos estas crfticas com os elogios acima citados, que mais nao fa. 

zem do que confirmar a aura internacional do maestro a~oriano 10 , podemos deduzir 
urn qualquer preconceito de rna vontade (ou pouca fe), por parte deste corifeu da 
(pseudo) critic a lisboeta. Alem dis so, certos pormenores do seu artigo revelam sinto. 
mas alarmantes. Exigir, com efeito para a Abertura de Don Giovanni apenas «color;. 
do e elegancia» nao e nada abonat6rio de fino gosto; e censurar ao maestro «indeci
soes bern estranhas», depois de s6 referir imprecisoes dos «naipes» por anteciparao 
no ataque (que, alias, nenhum outro ouvido relevara- nem ode Freitas Branco, ou de 
Sampaio Ribeiro, bern afinados em musica) e acto tao mais de pasmar quanto, pouco 
antes, OS meSIDOS musicos tinham sido acoimados de nao possufrem «a devida disci
pfina eo amor a sua arte» .. . 

Os concertos no Porto, uma entrevista de Lacerda e outro artigo de Arroyo 
Prosseguindo a campanha de apresenta~ao, a Filarmonia de Lisboa repetiu no 

Teatro S. Joao do Porto os dois concertos dados em S. Carlos, com o mesmo exito 
triunfal. Nota pitoresca, o primeiro concerto, anunciado para a noite de 8 de Junho, 
teve de passar para 10, vejamos porque, segundo a notfcia dramatica, safda n' 0 Co. 
mercia do Porto, com honras de primeira pagina: 

«Urn capricho da luz electrica deixou hontem o S. Joao as escuras, tornando 
impassive! a realiza~ao do 1. Q concerto symphonico [. .. }. 
Desde as 8 112; durante duas longas horas uma grande multidao aguardou ape 
firme em volta do theatro - bern inutilmente - a reapari~ao de energia electrica [ .. .]. 
S6 as 10 1!2, [ .. .} a luz duma vela triste, appareceu no a trio o aviso, adiando o 
concerto para hoje a mesma hora como mesmo programa. » [1923/06/09 : 1] 
De facto o adiamento foi para o dia seguinte, porque o concerto ja anunciado 

para 9, com Suggia, felizmente teve a necessaria ilumina~ao, muito menos brilhante, 
porem, que o fulgor do espectaculo. E tal foi ele que 0 Comercio do Porto ficou si
derado, assarapantado ao ponto de brindar os leitores com uma das sfnteses mais ruti
lantes de que reza a hist6ria da nossa imprensa - sfntese a que modestamente chamou 
«desoladora». Eis essa j6ia jornalfstica: 

«Obriga-nos a uma desoladora noticia a inexoravel falta de espa~o, n' urn }or
nat sobrecarregado, como eo de domingo. Mas aben~oada razao, que nos per· 
mite guardar o grande silencio , que deve acompanhar as grandes emo~oes! 

10Nao cabendo aqui a citayao dos elogios feitos a Francisco de Lacerda no estrangeiro, remeto o leitor interessado 
para os notaveis textos da autoria de Maria Fernanda Cidrais [ 1986 : 61-63] e de Jose Bettencourt da Camara 
[1996 : passim] , que os reportam em abundancia. 
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A soberba orchestra de Lisboa, sob a regencia do illustre maestro Francisco de 
Lacerda e bern o cora, admiravel, que acofnpanha em moldura condigna, essa 
extranha sensibilidade da mulher que se chama Guilhermina Suggia. » 
[1923/06/10 : 2] . . . 
Para os leitores cunosos de saber qual era esta sobrecarga domznzcal, acrescen
que 0 citado numero do jornal tinha ao todo oito paginas, cinco das quais esta
cheias de notfcias comerciais - do Comercio do Porto, e claro .. . A crftica do 

acabou por sair tres dias depois, mesmo assim sucinta e num corpinho qua
'Jegfvel, mas com a adjectiva~ao da praxe e este fecho promissor: 
1 

«Ao ilustre maestro regente agradecemos a amabilidade da sua visita, esperan
do que nos de mais vezes o prazer de o admirarmos, conduzindo a sua esplen
dida orchestra.» [1923/06/13: 3] 

Entretanto Francisco de Lacerda, decerto animado com estes primeiros resulta
nao se furtou a uma entrevista dada ao Diario de Lisboa, que transcrevo a ex-

da breve introdu~ao: ~ 
«[. .. ] Acerca dos seus projectos e do entusiasmo com q;urfO!recebida a Filar
monica [sic] disse-nos hoje o notavel artista: 
_ Sim, cedendo a muitas e lisonjeiras instancias e ao proprio desejo dos mem
bros da Orquestra, resolvemos dar urn ultimo concerto no Coliseu. A sala do 
Coliseu, a maior de Lisboa, embora nao tenha sido especialmente construida 
para Musica e nao possua todas as qualidades acusticas desejaveis, pode e 
deve ser utilisada para estas festas de caracter popular. A Filarmonia de Lis
boa, urn dos "instrumentos'' da Pr6-Arte, desejafazer-se conhecer de todos os 
que compreendem e respeitam urn sincero esfor~o de portugueses, pela Arte, 
em Portugal... 
- Esfor~o que foi brilhantemente compensado .. . 
- Os concertos em Lisboa e no Porto, constituem urn acontecimento artistico 
digno de men~ao e de registo. Tratava-se de demonstrar que, rapidamente, sem 
tangos trabalhos preparatorios, se podia organizar uma Orquestra Portuguesa, 
de valor, capaz de executar dignamente, com arte, inteligencia e estilo, obras 
classicas, romanticas e modernas: - de Bach ate Debussy. Creio que esta de
monstrado. Quanta a Guilhermina Suggia, uma das primeiras violoncelistas do 
mundo, o publico de Lisboa devia-lhe bern a brilhante apoteose que !he fez . E 
uma admiravel artista, (mais conhecida e estimada no estrangeiro - o que tern 
acontecido a varios outros artistas nossos ... ) de que Portugal pode legitima
mente orgulhar-se.» 
Interrompamos a entrevista por m instante para observar que este ultimo pa

e, dentro dele, as reticencias, podiam abranger, ironicamente, o proprio La
.. Mas prossigamos: 
«- E esta satisfeito com o publico. 
- 0 acolhimento feito a Filarmonia pelo publico de Lisboa e do Porto foi real
mente admiravel; deixou-me profundamente comovido e grato. Confesso que 
nunca esperei obter - ap~s tao tonga ausencia da minha terra - urn aplauso tao 
expontaneo e expressivo da parte dos meus compatriotas. Das numerosissimas 
manifesta~oes de apre~o e de simpatia que temos recebido pelo esfor~o artisti
co ja realiazado [sic] , destaca-se, como altamente lisongeiro e significativo, o 
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voto unanime_ de congratular;do que, por iniciativa do sr. Conde de Mafi·a 
Camara Mumctpal de Ltsboa lanr;ou na acta de uma das suas sess6es. D ]; a 
mas de Mello Breyner, apaixonado e esclarecido amador de Arte, e urn ded· o. 
do , entusiasta e precioso defensor da Beleza, de quem a sua capital muito 

1
'ca. 

etn esperar de futuro... a 
- E os seus colaboradores? 
- 0 espirito dos meus colaboradores e excelente; em meia duzia de dias de 

1 
balho serio, metodico, artistico, conseguimos imprimir a nossa' Orquestra ra. 
caracter de ordem, de disciplina , pe1jeita e modelar. 11111 

E referindo-se a critica do [sic: o] sr. Francisco de Lacerda disse ainda: 
- Foi unanimemente elogiosa e, salvo raras excepr;oes, animadora e acertad 
Mas o importante e trabalhar - trabalhar muito e bern ... Car I' Art est diffic"~· 
et Ia critique aisee! » (1923/06/18 : 5] 

1 
e 

Em jeito de comentario, digamos que Lacerda nao esconde a consciencia q 
tern do seu proprio valor. A insistencia nas palavras Arte (com maiuscula) e artfsti~e 
(uma vez sublinhado) mostra-o, alem de uma obsessiva exigencia de qualidade· m 0 

alguns colegas poderao te-la interpretado como insinua9ao para eles menospre~antas 
Enfim, o ambiente interno na orquestra parece excelente, aos olhos do maestro. e. 

Aprecial;oes na Seara Novae no Ecco Musical 
Antonio Arroyo vern de novo a li9a, agora na tribuna da Seara Nova , onde dis

serta e tira ila96es acerca dos concertos de S. Carlos - e sera esta a unica pe~a que 
nos vern dessa revista prestigiosa cujo desfgnio progressista era reformar a vida na
cional. Come~a o artigo com uma cita9ao erudita: 

«Diz algures Oliveira Martins que toda e qualquer nar;do deve encontrar em si 
mesma recursos para satisfazer as necessidades indeclinaveis da civilizaqiio 
em que e forr;ada a viver; e eu acho que ele tern razdo em absoluto. Mas entre 
nos, pelo menos ate aos ultimos tempos, ndo se pensou assim. Viveu- se no mais 
lamentavel e propositado afastamento da vida espiritual das nar;oes a cujo gru
po geografico pertencemos, sem participarmos dos resultados dessa vida , sem 
exercer sabre ela a menor influencia. 
Na civilizar;ao europeia Portugal ndo contava; e por vezes o vimos ate repe/ir 
os seus filhos que se haviam tornado ilustres ou conhecidos quer no estrangei
ro, quer dentro do paiz, bern como 0 trabalho que eles produziam e 0 enobrece
ria; e procedia-se assim para podermos continuar vegetando na sorna e apaga
da atmosfera mental que nos caracterisa. » 
Como prova, da o exemplo triste do famoso gravador-medalhista Joao da Silva 

que, antigo pensionista do Estado, na Suf9a e em Fran9a, onde foi primeiro premio da 
Escola de Belas Artes de Paris, «Se viu afastado da nossa Casa da Maeda, na qual 
falta toda a direcr;do artistica; e voltou para Paris onde vive [. . .} e onde the e reco· 
nhecido o seu real valor» - e acrescenta: 

«E natura/mente perguntamos porque se gastou dinheiro com a sua educaqao 
no estrangeiro, se de a£ ndo nos havia de resultar proveito a/gum. 
Vern is to a colar;ao para apreciarmos devidamente do is factos de ordem artisti
ca que ha pouco se produziram em Lisboa e cuja aq·ao no nosso meio deve fa· 
zer-se sentir franca e lea/mente. Refiro-me a dais concertos orquestrais rea/isa· 
dos sob a direcr;do do maestro Francisco de Lacerda, no segundo dos quais se 

236 ARTE MUSICAL 

fez au vir a nossa vi~loncelista MW< Suggia. E, como me cumpre falarei primeiro 
desta tfustre Senh01 a. » 
Como, de Suggia, ja temos boa conta de justos elogios, nao citaremos os deAr
mas apenas a sua observa9ao de que ela vive em Londres e pouco e ouvida em 

1. Passa entao a Lacerda, de quem conta a educa9ao em Paris (tambem como 

1 eiro do Estado) e a brilhante carreira subseq uente, como chefe de orquestra e 
ko ~essor. A rematar e partindo da situa9ao de prestfgio que o maestro portugues au-
1f0 hi fora, reafirma a tese que se nao cansa de defender: 
~ «Natura/mente tal situar;do ndo se obtem sem a forte inteligencia e extensa cul

tura literaria e musical que ele possue: e provou-o nos ultimos concertos emS. 
Carlos, em que nos revelou muitos aspectos ineditos para nos dos classicos, 
dos romanticos e dos modernos compositores. Lacerda atingiu por vezes a in
terpretar;ao ideal da grande musica. E soube dominar em pouquissimos ensaios 
a orquestra portuguesa [. . .]. Raras vezes temos assistido a duas seratas [sic] 
de grande arte como foram as de 2 e 6 de Junho corrente, e por isso mesmo 
cumpre regista-las e aprecia-las sob o ponto de vista do seu apr6veitamento 
para a nos sa educar;do nacional. [. . .] ___--
Quanta a Lacerda, notavel regente de orquestra em Franr;a e hoje estabelecido 
em Lis boa, e obvio que ele deve ficar a frente da orquestra que acaba de orga
nizar e de dirigi1~ para nos dar interpretar;oes das grandes musicas capazes de 
emparelharem, ou ate excederem o que, nesse genera de trabalho, melhor se 
fa z nas nar;oes cultas. Nos precisamos como dizia Oliveira Martins de satisfa
zer as necessidades indeclinaveis da civilizar;do em que somas for~·ados a vive1~ 
e nao devemos contentar-nos com as execur;oes musicais impofeitas ou falsea
das, mas sempre deprimentes , a que estamos habituados. Noblesse oblige. » [n .Q 
24, 1923/06: 213-214] 
Este remate de Antonio Arroyo e forte na denuncia duma alegada fa lta de quali
estabelecida na nossa rotina concertfstica. Mas obviamente uma tal denuncia, 

muito justa que fosse , perturbava o statu quo. Ao le- la, deve ter estremecido de 
o establishment, cuja posi9ao as ja citadas reticencias e os augurios funestos de 
(Sacavem) decerto reflectiam. 

Da revista Eco Musical - Orgdo Defensor dos Musicos Portugueses - ja atras 
_ ...... J0 o anuncio breve mas simpatico que publicara sobre a fu nda9ao da Pro-Arte. 

depois dos concertos da Filarmonia em Lisboa e no Porto, dedicou-lhes duas 
A reportagem sobre o concerto inaugural , nao assinada (da responsabilidade, 

.-.rt~n 1~" do director-editor Arthur Odorico Rapozo), come9a pelas seguintes e signi
considera96es gerais: 

«Ndo vern o "Eco Musical" dar a publico a novidade da forma~·ao da "Filar
mania de Lisboa", seus fins e triunfos ja obtidos; no entanto, ndo so pela im
portancia do empreendimento, como tambem por acharmos convenientes que 
nestafolha a iniciativajlque anotada, para que alguem possa, mais tarde,fazer 
a historia da musica em Portugal, obra essa ainda por realisGJ·, vamos tratar 
do assunto. » 
A guisa de comentario, diga-se que este patriotico proposito teve aq ui utilidade; 

pross igamos: 
«Foi o maestro Francisco de Lacerda quem tomou sabre si a imensa responsa-
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