
Urn a Noite · ~e Arte 
Ouilhermina Suggia-
no Teatro D. Maria Pia 

Leiria vlveu na noile de 26 
do corrente uma nolle de arte 
no seu teatro. Com o teatro 
repleto de bern escolhlda assls· 
tencla, que acorreu tanto da cl
dade como dos concelhos pr6-
ximos- Caldas da Ralnha, Al
cobac;;a, Porto de M6s, Pombal, 
Marinha Grande e outros - o 
Teatro D. Maria Pia apresenta
va um aspecto dos seus dias 
de gala. frlsas, camarotes e 
cadeiras sem vagas. Nos prl· 
meiros, colgaduras. 

Abriu a Hora de Arte, que o 
Circulo de Cullura Musical da· 
va em Leiria, atraves a sua De· 
legac;;iio nesta cldade, o ex.mo 
sr. dr. Tinoco, digno reltor · do 
Uceu, a quem a cidade e deve· 
dora de outras Horas de Arte. 
Em poucas palavras referiu-se 
ao passado e presente artislico 
da cldade e disse dos fins do 
Cfrculo de Cultura Musical e 
dos trabalhos da Delegac;;ilo do 
Circulo, tendo palavras elogio· 
sas para o trabalho dos srs. 
Miguel Elias e Eduardo Brito. 

Em seguida o ex.mo sr, dr. 
Varela Cid falou dos trabalhos 
do Circuto, da sua expansiio 
por outras cidades antes de 
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Leiria, do numero dos seus s6-
clos, das Noltes de Arte, que 
se vilo reallzar em Leiria, do 

auxilio que encontrou nos 
ex.mos srs. Oovernador Civil e 
Presldente da Camara. termi· 
nando por se referir a grande 
artlsta do violoncelo, Ouilher· 
mlna Suggia, cujos concertos 
sao aprecladfsslmos em todo o 
mundo. 

A seguir Oullhermlna Suggia 
dellciou, melhor, arrebatou a 
seiecta assistencla com os sons 
do se u vlolon.celo, com a sua 
execuc;;ao. Nunca presence4mos 
tanto enlevo, tanto silenclo no 
Teatro D. Marla Pia. 

Nao precisa de elogios, nem 
de apreclac;;ilo a grande artlsta. 

0 seu nome e suficlente. Oui· 
lhermlna Suggia deu urn con· 
certo de vloloncelo no Teatro 
D. Maria Pia, basta dlzer. A 
plateia de pe, sensibllizada, ova
clonou a grande artista, que 
comovida agradeceu e em re
conhecimento tocou -urn trecho 
musical hors programa. 

Berta de Sousa, eximia pia· 
nlsta, acompanhou ao plano 
Oullhermlna Suggla, recebendo 
lgualmente grandes aplausos. 

0 Cfrculo de Cultuta Musi· 
cal dar4 em Leiria mais 5 con
certos, ou 'seja Leiria val ter 
mais 5 Noites de Arte com a 
presenc;;a dos grandes artistas 
da muslca, tanto naclonals co· 
mo estrangelros. 

!--!~~~~~~~~~~~~~ 


