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0 Circulo de Cultura Musical, sempre tiel a sua nobre missao, proporcionou-nos, na noite de 21 do corrente, mais urn concerto de elevado nivel
artistico - 0 ' 5. 0 cia presente epoca-:l
em que nos foi dado ouvir, admirar e
aplaudir uma das maiores violoncelistas contemporaneas e urn dos vultos
de maior grandeza de que reza a hist6ria da m 1'1 ;;ica portuguesa : Guilhermina Suggia.
A distinta arti3ta foi acolhida, logo
ap6s
a sua apari~ao no palco, com ma1
nifesta~oes de simpatia, traduzicia por
uma prolongada e entusiastica ova~ao.
Antes de principiar o concerto, o Sr.
Dr. Alvaro Monteiro, em nome cLt
Direcy'io do Ci ~ culo, disse algumas
palavras _de homrnagem a Guilhertr1i·
na Suggw.
~
0 programa, dividido em tres par- \ 1
1 tes, estava primorosamente organiz1do, figurando nele obras da primeira
metade do sec. XVJ If ate ~ts modernas. Jniciou a 1.a part~ o Adagio da
Toccata em d6, de na : h, flUe basta- ria, por si s6, para revelar o alto valor cia instrumentista. Sonoridade formosissima, justo · sentido interpretative, conhecimento profundo de Bachtais foram as qualidades dominantes,
nesta peya de aparente simplicidade.
Seguiram se uma Sonata de S'lmmartini, a conhecida e tao bela Mt I)1 dia da opera ~orteu, de Gluck. Ga·vota de Mehul, Rond6 de Boccherini
e a Sonata de ·Debus!'y. Esta obra de
Debussy. escrita pouco antes da sua
morte, foi exP-cutada por Guilhermina
i Suggia pela primeira vez em Portu1 f gal, facto que registamos com muito
prazer, por ter sido Viseu a cidade
: escolhida para esta 1.• audi~ao no nos, so pais.
A 2.a parte do programa foi preenchida pelo sempre admiravel Concerto
_de Saint-Sat'ns, em que Suggia e l'tni. ca e inconfundivel. Na 3." parte fora.m executadas cinco pec;as : Canto <
Elegiaco, de Florent S~hmitt; Fiandeira, de Popper, que foi bisada no
1
final do concerto ; MalaguefltJ,, de AI·
beniz ; Per;a em forma de H1bane?·a,
de Ravel; e Danr;a do Fogo, extraida
do bailado ~A mor B ··vjo•, de Manuel
de Falla.
Nao nos e possivel destacar esta
ou aguela peya do programa, pela
simples raziio de que Guilhermina
Suggia, que possui uma tecnica per- <
feitissima e impecavel, .aliada a urn
temperamento musical de primeira
ordem, consrguiu interpreta~o3s sublimes em todos os estilos.
Todos cs nl'1mercs do programa
foram
premiados com tartos e entu- «
1
siasticos aplausos, que cbrigara m a
distinta artista a executar, extra-pro- 1
grama, o V6o do Moscardo , de Rims- J
ky Korsako\r.
1
Guilhermina Suggia teve uma brilb ante colabora<;iio na pianista D. Ernestina da Silva Monteiro, que acorn- '
t
panhcu com mtda correcc;ao e musicalidade, partilhanrlo com inteira jush;a dos aplauscs delirantes do pi'1bltco
viseense.
A Direcc;ao do Cit·culo de Cultura
Musical bern merece as nossas felicitac;oes e o nosso «bern lnja,, por tao
notavel concerto.
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