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Guilhermina Suggia 

T emos registado sempre e com o maior 
prazer os triumphos que teem acompanhado 

GUILHERMINA SUGG !A 

por toda a parte esta nossa illustre compa
triota, desde que sahiu das terras portugue
sas, pa ra ir conquistar nos mais ad iantados 
centros d'arte a consagrac;ao do seu excep
cional talento de violoncellista. 

Inutil se nos torna por conseguinte reca
pi tular essa serie nao interrom pida de suc
cesses que co!locaram ja de ha muito a nossa 
Guilhermina Suggia na primeira fila dos vio-

loncellistas da ac tu al idade. Acarinhada em 
toda a parte pelo seu extrema poder de sim
pa thia e pelo seu incontestavel valfu de con
certis ta, a eminente tocadora veiu gozar ao 
seu paiz de alguns dias de bern merecido re
pouso, apoz as cance iras das tounu!es , para 

que tern sido cons tan
temente solicitada em 
va rios paizes do s mais 
ava ncados em arte. 

A ' pedido de muitos. 
dos seus admiradores e 
amigos, Guilhermin a 
Suggia reso lveu dar urn 
concerto em Lisboa , an
tes de recomecar a sua 
ar tistic a peregrinac;ao e
fixou a data de 20 para 
essa festa, que va e attra
hir decerto ao SaHio do 
Conservatorio o escol 
da nos~a sociedade culta 
e a maioria dos arr:ado
res e artis tas da capital 
portuguesa. 

A primorosa violon
ce!Jista e de todas as 
concertistas que aqui se 
teem exhibido, uma das 
que mai s tern su,:;gestio
nado o seu auditorio e os 
enthusiasmos com que 
foi aco lhida nos concer
tos qu e a qui deu em I go3-
nao so estao ainda na 
memori a de todos, mas 
grava ram-se decerto in
delevelmente no espirito 
da propria artista, como 
um a das mais puras glo
rias da sua notabi lissima 
ca rreira. 

0 triumpho que a es
pera ago ra entre nos nao 
sera de certo inferior ao 
d'aquelle tem po, antes e 
de crer que vejamos ago
ra a gentil artJsta, ama
durecida por urn con-
sciencioso trabalho de 
alguns annos, mostrar
nos face tas novas e par-

ventura inesperadas do se u scintillante genio. 
0 programma da festa de 20 consta dos 

seguintes numeros : 

I .0
- SoN ATE oP. 40 . . . . . . L. B ooelmann 

Maes toso 
Andante 
Allegro molto 

Para pia nn o e viol oncello 
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2.0 - CoNCERT OP. 20. . . . • Eugen d'Albert 
Alleg ro moderato 
Andante con moto 
Allegro vivace 

Para violoncello com acompanham ento de piano 

3.•- a) RoMA NCE .. ... .. . 
b) LARGHI;:TTO .. , . . . 
c) Vno (Danse es-

pagnole) . . . . ........ . 

4.0 - VARIATIONS SUr un 
theme rococo. . . . . . .. 

S. Svendsen 
R. Schumann 

David Popper 

'Yschailwwsky 

Para viol oncello co m acompanhamento de piano 

Ao piano, JosE BoNET. 

CARTAS A UMA S E NHORA 

'7Je L isboa 

No momento em que !he escrevo, passa-me 
pelo espirito urn a idea triste: - se nao sera. 
esta uma das ultimas cartas que !he dirig irei. 

Estao os ares turvos, parece que ha j a · 
guares na visinhan~a, e D eus sabe o que se 
nos prepara I 

A meu Jado umas vozes impertinentes e 
es tranhas, partindo nao a ttinjo d'onde, segre· 
dam-me n 'uma toada lugubre que a falsa 
liberclade prenuncia sempre o despotismo 
vercladeiro, e que talvez n 'es ta doce terra 
das noites suaves e dos elias dourados venha 
em breve a conhecer-se is to tudo I ... 

Ora pois seja o que os faclos determinarem, 
e refugiemo-nos no asylo sagrado e inabor· 
dave! da consciencia, dentro da qual cada 
urn de n6s se retempera soflrendo mas nao 
ab dicando, sangrando mas nao transig in
do ... 

No emtanto, pensar a gente que a mesma 
hora em que tantos premeditam ennodoar 
a intelligencia livre, e envilecer a dignidacle 
altiva, a naturesa nos cla rosas e cbilreios, 
alegrias e perfumes, ares lavados e aguas 
cantantes, que cruel contraste I 

Ah I lyrio bemclito da bondacle, onde e que 
tu abres a tua corolla de amor e sobre quem 
estendes as tuas petalas divinas? 

N 6s a invocar-te, como a suprema irradia
~ao da e terna luz, e a sombra rna, a sombra 

fun ebre a procurar envolver-nos e asphy· 
xiar-nos nas suas negras dobras. . 

Triste, triste ... 
Aqui tem pois a minba amiga o nosso ni

nho amado, b er~o de encantos, terra de so· 
nhos, em vesperas de cerraceiros densos, s6 
porque os homens, certos homens, preten
clem fazer reverter ao passado, o minuto que 
passa em busca do futuro. 

No fund o tudo se cifra n'isto: sobreviven
cias de epocas mortas em pleno desabrochar 
de energias vivas. 

E ha que notar serem taes epocas as que 
inutilisaram iniciativas de trabalh adores in
comparaveis, como, citando ao acaso, esse 
Joaquim de Vasconcellos que viu ir no en
xurro e no lixo o melhor do que era seu 
thcsouro de longos annos de investiga~oes e 
de canceiras, de es tudos aturados e de des
cobertas preciosas. (Refiro me, sabe, ao 
desmantelamento brutal da benemerita So
ciedade de Instruc~ao que no Porto creara e 
dotara com coll ec~oes ines timaveis esse des
premiado mas g lorioso-cidadao.) 

Convem nao esquecer serem taes epocas 
as que cons erva m n 'uma injusta penumbra, 
organisa~oes peclagogicas e didacticas de sa
bios como Alfredo Bensaude e de educado
res como Antonio Augusto Gon~alves. 

F inalmente, torna se necessaria advertir 
serem elias as qu e parece ignorarem viver 
ali na Tapada, recl uso no seu observatorio e 
Juctanclo com falta de recursos para desp~zas 
indispensaveis, a ponto de algumas as fa zer 
do seu bolso particular, essa authentica glo
ria nacional, o almirante Campos Rodria ues. 

E essas epocas qu e teem todos estes cri
mes e a inda outros, avultando entre os mais 
imperdoaveis o de conservarem no maior dos 
at razos todo o ensino nacional, quaesquer que 
sejam as victoriosas excep<;oes que haj am lo
grado vingar, essas epocas ainda pretendem 
e tentam oppor-se, pela estupida for <;a da 
inercia ou pela violenta compressao material, 
as gera<;oes que es tuantes de seiva e de calor, 
anciosamente procuram 0 sol que ca por 
f6ra pompeia ovante, para com elle se fun
direm n 'um generoso amplexo, entbusiasta e 
forte. 

Ah! querida amiga mal prevejo o que nos 
reserva esse porvir pa ra que centenas de pei
tos ingenuamente appelam, mas o presente 
que aqui se esta officialmente preparando 
nao e nem edificante nem nobre ; sobretudo 
nao e bello ... 

Se eu !he contasse em que se occupam 
n 'este proprio instante os dirigentes da nossa 
pobre caravella politica, tripulada, ao que di
ziam entendidos, por pilotos dos mais illus
tres, talvez a minha propria amiga, alias tao 
desinteressacla cl'essa ordem de assumptos~ 


