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GUILHERMINA SUGGIA
em GUUI l

U.il~~

· Causou justificado agr..1do a
noticia da vinda a Guimaraes,
da notav3l Artista Guilhel'mina Sug~ia, gloria Nacional.
Estao de parabens os s6dos
do <S. C. M., pois sem o con-.
curso valioso daquele conjunto ~artistico, jamais ouviriam
Actuela que ainda nao ha muito foi aclam.ada na lnglate-rra,
onde o publico culto justa mente a apreda e glorifica.
0 recital da iminente violoncelista e, pais, aguardalo
com verdadeira ansiedade, pois
de ha muito que Guim.ariies
es>perdva a oportunida.de de ouvir a grande " rtista portuguese, que tao altc;> tem elevado a
sua .l?atria, alem fronteiras. E
nao ha duvida qne esta oportunidade 3 e deve ao Circulo de
Cultura Musical, cuj <l Delegacao um. grupo d ~ senhoras e cavalheiros fundou nesta cidade,
para regalo de quantos prezam
os prazeres do espirito.
Guilhermina Suggia nasceu
no Porto e logo desde os primeiros anos mostrou a mais

extraordinarif\ vocacao musical, tendo feito a sua apre~en- ,.
tacao em publico aos 7 anos .
Estudou primeiro com seu pai, I <
aperfeicoando-se mais tarde em ! ~
Leipzil!. com o grande mestre ' :
J uliu.s KlmgeL
T em. percorrido todos os paises, alci\ncando a fame da mais 1
insigne interprete do violoncelo. Especialmente em lnglaterra, onde durante anos fixoo residenda e onde habitualmente
faz uma longa «toarne>' anual,
o seu nome constitui um.a autentica gl6da para. Portugal.
Osacompanham ~ ntos ao pia·
no serao feitos pela ilustre artisla D. Berta Alves de Sousa.
Ha vendo ainda pes so as que
supoem faci1 a aquisi~ao de bilhetes para este concerto, mais
uma vez se rocorda que eles sao
privativoa dos seas assodados,
podendo contudo ainda efectuar-se h'lscri~oes para os restantes concertos desta tern porada,
na Comissao do Turismo.
0 Concerto efectua-se na
proxima z.· feira, dia 24, ai!l
.21,30.
Damos em geguida o pro~rama a executar.

P R ·O G R A M A
1-Adagio da Tocata em d6 maior
11 - AIIegro Sirituoso
Ill - Sonata
brgo

Bach.
Senaillit.

Corrente
Allegro com szirito
Adagio
Vivace
' " Varia~oes Sinfo nicas

Henry Eccles 1670
Boetiman.

INTERVALO
T - Sonata
Allegro
Andante
A.llegro
'' 1-Asturiao.it ~ ,.

con brio
ma non troppo
vivo
}

Serenata Espanhola
Pe<;a em forma de Habanera
Andaluzia

Richard Strauss
Falla
Olazounov,
Ravel
joaqutm Nin.
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