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OIRGUL"O ·oE CULTURA .MOSIOAL
fl
f d\ G•the fLeonor Alvu de 8ou1a a
U concer 0 8 01 f- Maria Levaque de Frelta1
1

mina

~uggia

Estao gastos pelo uso os
insign~. notavel,
1eminente. ~istin~o e outros
. tRiS para que aplicadOS a
Guilhermina Suggla e ao seu
concerto dado em Vlana-se
s:'!o adjectlvos que na verdade muito exprimem - nao o
sao porem tao suficientemen·
te e devldo tambem ao abu·
so do seu emprego - para
classiflcarmos a artista justa·
mente considerada urna das
malores violoncellstas do
mundo.
Os mais exigentes critlcos
da musica tern dedicado a
Suggia lnconfundiveis louvores e dlzendo·se isto nada
mais e necessario acrescen·
tar.
Apenas diremos que Sug·
gla arrebatou Viana do Ca~·
telo e a sua a!.!dlc;ao e das
que· nunca mais se esquecem.
Sobre a piaRista Ernestina
da Silva Monteiro escreveu
estas bern merecidas e aplau·
1
didas pa!-avras o antigo jornal
- 0 Correio referente a urn
- COiicerto desta pian!sta:
1 adjectfvos

Branco e:xibiram-se ontem

Com urn programa verdadelramente atraente exibira_m-se, ontem, a noite, no
Teatro ))a de Miranda as dis..
tlntas artistas D. L onor AI·
ves de Sous a (violi nista) e D. ,
Maria Levequ13 de Fr eitas
Branco (pian ista) t}Ue nos deram uma audi~ao admiravel. 1
0 adiantado da hora nao 1
nos permlte fa zer demorada 1
apreclac;ao o 'JU~ faremos no
pr6ximo numero.
·A asslstencia aplaudiu com :
entusiasmo aquelas duas ar·
tistas.

c •• Mas quem me deslumbrou,
quem me fascinou pelo modo co~ mo tocou Chopin, Liszt e Oscar
da Silva, foi a sr.a D. Ernestina
da Silva Monteiro. Esta Sf'nhora
tern urn tal poder de execu <;:ao que '
a harmonia que vern do piano arre·
bata·nos deliciosamente, como se
• ascutassemus urn instrumento divino I Talvez me engane, talvez,
- mas ali e .•ta mais alguma coisa do
que uma pianista; esta uma ' inspirada».
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F~lizes os que tiveram a
ventura de assistir ao concer·
to de 2.a feira passada no
(.Teatro Sa de Miranda:.,

