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Guilhermina Suggia 
·Falar de uma artista com'o Gui

lhermina Suggia, isto e; apreciar 
o seu valor artistico ou interpre• 
tativo, a sua arte suprema, a 
qualidade de som que .tira 'do 
violoncelo, a sua tecnica; 'sendo, 
como de facto· e, uma ar~ista con
siderada como a primeira ou das 
primeiras do mundo, seria abso
lutamente superfluo e ocasionaria 
uma serie de lugares comuns, 
deslocados e mesmo ridfculos. 

Limitar-me-ei, por isso, a escre· 
ver umas notas, n'ipidas e banais, 
para que esta noticia sobre o 24.• 
concerto do Circulo de Cultura 
Musical, realizado na quarta·f~ira, 
31 de Maio, no Teatro Aveiren· 

· I se, ainda possa sair oeste Dll• 
1 mero do jornal. E isto, apenas 

sobre a maior ou menor beleza 
dos numeros do Concerto, uma 
bela ' noite de arte, a acrescentar 
as muitas que a Delegacao do 
Circulo ja nos . tern propNciqnado 
desde o seu inicio. 

A Tocata de Bach e :a Sonata 
de Locatell i, impressionaram-me 
protundamente, especialmente a 
segunda, . . 

A segunda parte, foi constitui· 
da pela Sonata em do menor, 
de Saint-Sal!ns, e devo dizer fran
camente, embora muito admire o 
grande compositor franc~s. autor 
dt. Sansiio e Dalila, que nao 
achei beleza a essa Sonata. 

Na terceira parte, o que mais 
me impressionou foi o lin.do Ron
do, de Weber, o Nocturno, 1de 
Chopin e Abeille, de Schubert. 

No fim da· prime\ra parte, foi 
inaugurada no .Salao Nobr~ do 
Teatro uma Iapide comemorativa 
da passagem do ilustre. artjsta 
pela nossa cidade-esta foi a se
gunda vez. Apos uma' bela -alocu· 
cao pronunciada pelo Snr. Egas 

, Salgueiro, Director ·dQ Teatro, e 
o1:1tra, tamb¢m muitO' ' bern, pelo· 
snr. Dr. 'ose Tavares, Reitor do 
Liceu e Presidente da Delegaca:o 
do Circulo, foi descerrada a re
ferida ' lapide:' no meio de · prolan
gada salvij de palmas .. , A genial 
artista agradeceu, comovida. 

Muito e muito aplaudida, repe
tidas vezes chamada a cena, Gui
lherm(na Suggia executou. ainda 
extra-pr~g,ra.ma : Pefa em forma 
de _Habanera, de Ravel, e repe· 
tiu a Abetlle, d'e Schubert. · · 
· 'A Snr.a D. Maria 'Adelaide de 
Freitas Goncalves, ilustre Dir~c;. 
fora· do Conservatorio ' de Musica 
do' Porto, muito ' be~ "o ·piario. 
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