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Um aspecto da assistencia ao espectaculo de gala realizado ontem .no Teatro de S. Carlos, vendo-se a tribuna presidencial 

e qamarotes do corpo dlplomatico 

~~ 0 concerto de g-ala realiz~do ontem a 
io noite no Teat ro Nac~on1l.l d-e S. Ca.rlos, em 

honra da esquadra britanica surta no 
70 Tejo, foi um acont€cimento notavel a to-
'le do;; os .respeitos. · 
l~ A sala, ornamentada com requintes de 
ra. born g6sto e povoad·a de hm:ios, vistosos e 

i elegantes trajos, tinha um asopecto de be-
.s. leza nmito rara. , 
~o 0 sr. Presidente da Republica assistia, 
•~ na tribuna de honra, ladeado pelo sr. 
0 ' ! Presidente do Conselho e pelos restantes 
5 membros do Ministerio. 
ta ! Num camarote a sua direita, o sr. almi
o. rente Syfret com o sr. EmbaixadQr e a 
Lo sr.& Embaixatriz de Inglaterra. 

j Na saila, as figuras mais representat:i
s,, vas do corno Diplomatico e da soc1eda.<1e 
~: portuguesa."Um conjunto, enfim, de sump
i- tuosidade e de distin~ao a.bsoluttamente 
e- condigno da grandeza que a festa se qms 

e se conseguiu dar. 
s, 0 Chefe do Estado chegou a S. Carlos 
ro escoltado pelo I'egimento de cavalaria da f- . G . N. R., sob o coman~o do sr. tenente
. ~ -coronel Buceta Martms, precedJdo o 
u- cortejo por um pelotfuo motorizado. 
s- A' entrada do tee,tro agul3,rdava o sr. 
e- 1 Presidente d-a Republica, em cujo auto-
a. I m6veJ seguiam tambem o sr. general 

I Amilcar Mo.ta e o sr. capitao de mar . e 
10 

1 guerra Silva Monteiro, o sr. coronel E.:;
~~ 1 meraldo Carvalhais, chefe do Protocolo 
e- do Ministerio da Guerra. 
e. Num outro autom6vel seguiam o sr. 
·i- tenente-coronel Silva Costa e o sr. capi
u- tao Carvalho Nunes. 
e- 0 Chefe do Estado, depois de receber 
1

a. a contin€mcia da gu-arda de hom·a, que 
;e era feita por uma companhia cj.a G. N. R. 
,r- com bandeira e banda de musica. assistiu 
J- ao desfile da mesma, dando ingresso de
s, pois no teatro pele. entrada privativa da 
~- tribuna, onde o aguardavam o sr Presl
lo dente do Conselho, os membros do Go-

verno. o director da P . V. D. E., o 1.0 e 
;e 2.o ooma.ndantes da P. S. P ., o sr. dr. Hen
!- rique de Vilhena e o sr dr. Joao de Men
s, don~a. do Protocolo do Estado. 
1- 0 sr. general Carmona recebeu no sa
;o lao do tea tro os cumprimentos daquelas 
ia. entidades, a.pos o que deu entrada na tri
a.- buna para assist~r ao espectaculo. 
·1- A' sua direita sentavam-se os srs. Pre

sidente d•o Conselho e ministros da Jus-

ti9a, da Marinhe. e da Economia ; a IJ'S· 
querda, os srs. minist.ros do Interio·r, das 
Finan9as e d'<l. Educa~ao Nacional. 

A' retaguarda dos membr6s do Governo 
fica!'am, de pe, a Cam Militar e os tres 
roepresentantes do Protocolo do Estado. 

0 espectaculo come~u pela execw;ao 
dos h inos nacionais · portugues e ingles e 
correspondeu inteiramente. sob o ponto 
de vista artistico, a magnificencia da fes
ta, como se verifica pela impressao, que 
a seguir inserimos, do nosso critico mu
sical a quem essa missao foi confiada . 

Noticia critica do concerto 

fascinou a todos, provocando delirantes 
ova96es. Da parte coral encarregou-se o 
magnifico conjunto que o talento e mes
t ria de Mario Sampaio Ribeiro soube criar 
e levar a grau de perfei9ao, entre n6s, 
nunca atingido, merecendo a sua revela
~ao das sacras composit;5es e das recre:v
tivas fantasias sobre can·tares do povo, 
carinhosissimas mostras de aprec;o.-A. J. 

Um banquete a bordo do uNelson>, 
0 aimirante Syfret ofereceu, ontem a. 

noite, a bordo do coura~ado «Nelson», um 
banquete a que assi§tiram, alem do em-

A. par do ambiente de rara distin~ao baixador britanico e de lady O'Malley, os 
que a tomou exC{lpcional, a festa de on- srs. Ministro da Marinha e esposa ; almi
tem em s. Carlo;; foi marcante ainda pe-lo rantes Sousa Ventura, major general da 
seu interesse musical, pela valia dos nu- Armada, e Correia Pereira, chefe do Es
meros con,stantes do programa, organi- tado Maior Naval ; eomodoro Pereira da 
zado com criteria artistico superior. Fonseca e esposa; govemador civil de 

Nao foi o vulgaJ" festival da praxe, com Lisboa, comandante Nuno de Brion, e 
aqueles trechos escolhidos ao sabor da esposa; comandantes Pereira Viana e 
predilec<;ao dos antigos «dil~ttantis», rom Benson e esposas, o almirante Bradley, 
as «passagens retnmbantes» tanto do adido naval ingles e eSI])Osa. 
agrado de urn •rornantismo eaduco, mas Aos brindes trocaram-se afectuosas sau
sim a espiritual audi~ao visando, com a da<;oes. 
interpreta<;ao do monumento de Elgar-
o Concerto opus 85- tocar urn ·ponto bern 
justamente sensivel do cora<;ao dos nos-
sos insignes hospedes e amigos. forne-
cendo-lhes ao mesmo tempo ensejo de 
apre.ciar algumas ignotas maravilhas das 
nossas escolas dos seculos XVI e xvn, 
e, bern assim, alguns motivos poopulares 
generalizados, mas construidos em venus-
tas transcri<;5es corais. Em remate. dis-
tinguiu-se a Orquestra Nacional, sob a 
regencia de Pedro de Freitas Branco, lo-
grando dar da obra modema de Ravel -
Daphnis et C'hloe- uma impressao signi-
ficativamente honrosa para os executan-
tes e singularmente deleitante para o au- ; 

ditoili l 0 nome de Sugg!a, a quem se deve 
grande parC{lla do fulgurante labor de 
vulgariza~ao do concerto do profunda 
compositor britanico Edward Elgar, era 
a melhor garantia da exC{llente interpre
ta<;ao da obra, pelos seus naturais e cul.: 
tivados dons, pelos seus conhecimentos 
dos segredos estilisticos do autor. A rea
liza~ao. pelo encanto do som da nossa 
gloriosa conC{lrtista, tao palpitante, tao 
magoado, tao eloquente, surpreendeu . e 


