
~ im~ressao . causa~a 
pela morte 

~e GuHhermina Snggia 
que amanha vai a enterrar 

~PORTO, 31-{Pelo tele.fone)-Emhora a no
ticia da wa morte n:iio surpreendes.;e, conHituiu 
most;·as de se-Mido pesar, pcos desa~parece.u uma 
alta [fitl'l'a d-e renom-e in.t~-rnaci-onal de que o 
P<Kto mui•to se org,ul-ha .de ter s·ido berc;o. 
Gui)he-rmina Stig.g.ia niio era uma fig,ura muito 
popular, pois o povo nii:o a con-hecia, a(:esar 
de a cada paS$0 com ele se c-on.fudisse por es
sas ruas. 0 .s<:>U meio a.mbiente em o da arte, 
e dos seus cu-ltores on aprec:adores. Ha muit-os 
anos que e.ra rarissimo ap.rese.ntar-se em p.ubli
cc, e quando -o. fazia, isso con.stit-uia es.pec:a-

1 culo de a!:o yaJor, tal como foi a apres-enta
,ao d.a s:ua alu.na di-leta Maria Alice Ferreira 
(Riba d'Ave) realiza·da no Tea-tro Rivoli, em 
4 de Ma:o de 1947. 0 que sem exa.gero se 
pode dass-ifcar de aconteci-mento cit(!Jdi-no. 
Atem <fa apres-':nta<;:iio da jovem vi·cloncelista, 
o espectaculo t<ewe a cola-bo-!·ac;iio da grande 
O:questra Sinf&l.ica da Emis.sora Nacional, sob 
a regen«ia d-e Pedro de FrC'!itas Branco. 

0 fu'ne :· al da glo-riosa Guilhermina Su.ggia, 
efecbua-se ama.nhii, sa!ndo o presti:o da &ua 
resideru;XI, na Rua da Alegria, 556, pa ra a igce
ja da· Lapa; de onde ao meio dia sera rezada 
missa de co:po- presentc, efect.ua-o-do-se depoi.s 
o fun-~ra! para o ce.mj.terio de Agra.mon-te, a 
cargo da. casa Alberto Pcre-im Fil.h-os. 

Uma carreira fulgurante 
Quando nasceu, trazia ja no sanzue todo o 

belo influxo de arte que havia de nortear-lhe 
o espirito. Vinha de uma familia de arti.llas. 
Gui/hermina Suggia era fi/ha de Augusto Sug- j, 
gia, mestre de violonce!o. distinto, que no Par- ~ 
to conquistou um nome respeitavel: Foi ai, nes- 1 
se ambiente acolhedor e tao pro,picio as coisas <:1 

do espirito, q].le desabroclwu a pequenina Gui- ~ 
lhermina. A casa de seu pal era um centro de d 
vida musical que transbordava ate ao Jar de 
Gusta-vo Lehmano onde se reuniam o cantor 
Sa/vini, o nosso grande Viana da Mota, Mo- a 
reira dt! Sa, o vio!once/ista Marques Pinto e ,~ 
muitos outros que nem por serem «estre/as» de c 
menor fulgor, deixavam de enobrecer se- <i 
roes de arte de tamanha representar;ao. Em 
/893, tinha ela apenas cinco anos, vista oue ~ 
nascera a 27 de Julho de _1888, ja o pai a- ini
ciava nos segredos da musica, para dais aliOS c 
depois entusiasmar o publico, tocando com ran-

:~,~:a~~ P~~~7-~~sj~1t~:r;~1~a ~e:::::~ig:';:i~~s:t:.~~ ~ 
char do seu estro musical abriram-lhe o verda- a 
deiro caminlw do virtuosismo. As estreitas pa- 'P 
redes da grande casa lusitana jli nao chegavam l:1 
para canter o mundo inferior da sua alma de 1' 
artista. Partiu para Leipzig, com uma balsa de d 
estudo, ·concedida par D. Carles. o rei artista • 
tao inclinado sempre a estimular a arte dos por
tugueses. Foi Khmgel o primeiro grande mestce 
de Gui/hermina Suggia que, em breve, chamava 
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G UILHERMINK S UGGIA 

a ·morle 
da grande violoncelista. 
ou ~~herm in a ~ ugg la 

•Continuac;ao da 1.• pag.) 

a si as aten96es da melhor sociedade music,il 
aleuui. A Leipzig, aos grandes concertos do 
Gewandhaus, acorriam o mdhor [>ublico, cs me
lhores criticos e os me/hares musicos. Ai nascia 
o •·espejto dos grandes pela jovem interf)rete, 
des/a yez dirigida por Artlwr N ikis h, piani.li<I, 
violoncelista e regente de Orquestra do Gewan-

~ dhm•$ ;1- da .Op_era de Leipzig e da Orqustra Fi
Jarmunica de Ber/im, nos anus aureos das suas 
primeiras peregrina9oes pe/a Europa. 

Tambem Guilhcrmina Suggia iniciava e/l!.;,J 
IIIla carreira ' triunfal a/raves da Euro,pa, to· 

cando para as pub/icos mais requintados-vam 
-principes e reis, pat•a os artistas mais exigetlles. 
Em I nglaterra, pon!m, havia de se fixar o estro 
rutilante desta grande artista. As elites de T~on
dres clzamavam-na e acarinhavan1-na, desde cs 
tempos da primeira Grande Guerra, qu<IIIO? 
ela de violoncelo nos brar.os, acorria aos feni 
vais, elin beneficia das vitin ras das trincheiras e 
dos seus entes queridos. A rainha A/exmulra 
assistia a esses concertos e, (':OJJl eln. n duque~a 
de Yerke e as princesas 1-Icl~na Vitdrfn e _Cris-
ri11a. 

A ~!nh:ersa!idud J t/ e.J i.a iluJt r.: etn~tn que 1:a· 
hist6ria da urus!ca cc-Juemvoranea porrugue-Ml 
SrJ teve par em mestre Viana da .ill ota, estava 
Ionge de ter atingido o verdadeiro diar:rama da 
sua consagrar;iio. Nluitos tni1hares de fiessoas 
lwviam aimla de vibrar sob o influxo das no
tas arrmrcadas ao seu violoncelo, arrebatri-la 
apoteoficamente dos camarins, conduzi-/a, de
/irantemen te, aos hoteis onde se hospedava, com
portando-se, emfim, com ela, como grande e in- -
discutivel m·tista que ern. 0 seu primdro con
certo em Albert Hall data de 1932 e foi em 
beneficio dos pwsicos pobres mg/eses. A rainha 
Mary e o rei Jorge V foram -lhe entao apresen
tados · e ncmca mais o nome rle G uilhermina 
Suggia se desligou das maiores noites musfc,1is 
da cc·rte inglesa. Orllras vezes ali joi tocar e 
ainda agora a familia real, num testemunho de 
admira9rio, exprimiu 0 seu interesse pela smide 
da ilustre artista portuguesa que era, a/em de 
m·tista, uma senlwra. A Tnglaterra, que a cvn
quistara e consagrara, guard?u-a enz dais nota
veis retratos, 'um qrie se allmira no museu do 
pa/acio de Windsor, outro J;a Tate Gallery, ram· 
bem de Londres e assinado pe/o famoso retra. 
tista Augusto lhon. 

Nao obstante Iantos e tao tundos vincu/os, 
esta senhora de origem italiana ficou sempre 
portuguesa. E o seu corar;iio jicou com um por· 
fugues, o dr. Carteado Me.na, sabio que as in
vestiga9oes com os raios-X haviam de fazer 
martir, ja depois do casamento. ' 

Morreu h6 cerca de um ano e .. pode dizer-se, 
com a sua morte, Guilhermina Suggia, aue niio 
deixa fillros, sofreu a maior dar da sua vida. 
0 seu /a r revestia-se das cores solenes das gra~
des nransoes de arte e de estudo e a harmonia 
era a voz mais alta claque/as duas vidas unid.u 
par amor e em anwr vividas. 

Guilhermina Suggia, um espiri(.o liberal que 
em muifos aetas da sua vida 'profissiona/ dei
xou expressos pontos de vista mCJ'ais e ideo
logicos, alem de outras condecoraroes, tes
temunhos nadonais e estrangeiris de .admira-
9iio consagrat6ria, possuia a grii-cruz da 
Ordem de Cristo e a comenda da Ordem Mi
litar de Sant'lago. 0 Porto, sua terra natal 
sempre lem brada, condeeorou-a com a M ed!l
lha de 0 11ro da Cidade. 


