A MORTE
da insigne violoncelista

~ullhermlna ~u~~ia
provocou funda cons·
terna~ao no pais e no
estrangeiro
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Conhecic.:a peJOs jo1·na1s, a noticia da folcl
ix•
morte da mstgne vtoJOncelista produz1u de
port1
em todo o Pats, e no estrange1ro, a ma1s espeo
funda emocao.
lios
) iA art1s•a que ~ora desaparece era dos
,a,- Uma llgura inconfundivel, CUJOS meritOS e xpc
~e se elevaram tao alto, que lhe deram des- 0 0
taque e projeccao internacJOnal. De uma pais
te· aguda
senswwuade, a sua Vlrtuosidaae nhec
ln- t:Apresslva, aonunava e e1npol~ava. Pena das
101 que os portugueses nao tlv essem mui- nao
~a- tas ocasioes de a aprectar, no seu genio clio.
•a- mterpretatlvo de maga do violoncelo, dr.
em que sabta por, por um milagre ae rep!:
transugura~ao, toda a sensibilidaC.:e da ten c.
Ia. · sua alma- mustcal.
das
ro.
A res1denc1a da artista foram ontem,
N
ie, apresemar pesames e prestar homena- sr.
e1- g em A sua memona, centenas de pessoas. Cas a
(a , aas mats variadas c.o ndtc6es soctats. A rna
urna onde o seu corpo ioi deposto, esta desp
Lr · cercada ae flores-tlores de beteza e de -cori
ra;l saudade, oferecidas por muitas entidades Clut
Ti- representativas e por admiradores e c.:e- entr
ln - votos da artlsta. Destacamos as corbe- cio
Jil", thas envtadasc pelo Chete do .Distrito, Ca- buid
~;ao
de lllara e Cu·culo C. Musical.
'LlA correspondencta, cartas e telegra- hon<
mas ali r ece otdos, atmgem alguns milha· SIPOI
T
go res, vindos ,de todos os pontos do Pais e
>a, do estrangeiro. Atguma dessa correspon- do
rio
vl- dencia e assmada por nomes de alta re>r - presentacao social, como o sr. Presidente que
da Republica, o PresiC.:ente do Conselho, do
o Embaixador Britanico em Lisboa, bern aliA!
~e
ser a
como de muitos organismos artisticos, de Neg,
ce- varios pontos do l'als, etc.
Leit
)00 Embaixador Britanico escreveu tamis- bern ao Ministro d03 J£strangeiros, em no- ade C
los me ' do seu Governo e do povo ingles, apre- nari
ts· s.entando ao Governo e ao povo portugues a '
de profunda pesar pela mor- Gorr
ou ate expressao
da insigne artista, exattando o' quanto
da a extinta .era apreciada e considerada na lho
dore
lnglaterra, onde 3e fiz era admirar e amar da
pe1a sua arte e pela sua irradiante sim- orad
patia.
sao
0 Presidente da Camara de Lisboa te- ra.l
legrafou ao Presidente da Camara do Por- de
to apresentando cumprimentos de pesar, por
e pedindo para o representar no funeral. e g
Os responsos funebres serao realiza- sagr
c;os hoje, na igreja da Lapa, ao meio-dia, pes
saindo o feretro da rua da Alegria meia :que
hora antes.
ElS.lJ
Assistirii.o ao fur,.eral as entidades ofi- de 1
Lis- ciais, com o sr. Ministro da Educacao a
o s . frente, que representara o sr. Marechal
Dl- Carmona e o sr . . dr. Ant6nio de Oliveira
sa- Salazar.
0 dr. Antunes Guimarii.es representara
c
lo- o Chefe do Distrito.
Ban
>er
Antes dos responsos sera celebrada hon1
[n- missa de corpo presente, e antes e de- 2 7
er- poi·s t.'a sua celebra\;iio, far-se-ii.o ouvir, nid;;
05, no templo, disclpulos e disclpulas da em!- ral
fa- nente violoncelista, bern como a Orques- deir
tra Sinf6nica do Conservat6rio, de Musica zar1
er- do Porto, e o acto religioso sera acompa- bras
nhado pelas Cantoras do Postigo do Sol , dad<
>or sob a regencia de Virgilio Pereira.
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Por motivo do falecimento de D . Gui- .v,o
tu- lhermina Suggia, muitas colectividades · os
un artlsticas da cidade e de outras terras, COn
la- puseram, nas suas seC::.1es, a bandeira a Be.n
tdo meia haste, e todas elas se farii.o repre- da
tug•
:iio sentar no funeral.
Os restos mortals da saudosa artista Ban
serao inumados em jazigo de familia, no da
cemit6rio de Agramonte.
e d
A face e as maos da extina foram mo- t ana
deladas pelo modelador sr. Baganha.
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TESTAMENTO DA
IJONCELIISr.J:A
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um testemunho eloquentle
dla SUJa paixao p~la arrfle musical
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D. Gullhermina Suggia nao ignorava o

estado em que ae encontrava e quis fazer
as suas ultimas disposicoes alguns dias
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0 seu testamento, foi aberto ontem,
n um cart6rio desta cidade, pelo que d esde ja se tornam publicas algumas dessas
disposi<;oes, as mais importantee e as
que revelam a sua paixao pela arte m usical.
Um dos seus vloloncelos, o «St radivar ius», que esta depositado na Embaixada
Inglesa, sera entregue a Casa Hills , de
Londres, para ser vendido pelo melhor
p reco. 0 seu valor e C:.:e 10 mil Iibras,
quantia esta que sera entregue a Royal
Academy of Music, para com o seu rendimento se crlar ali o pr6mio Guilherm!na
S ugg!a, a atribuir anualmene ao melhor
a luno de violoncelo.
Um outro instt<Ument o, marca «Monteguena», serll. igualmente ven dido e o
produto respectivo pertencera ao Conservat6rlo do Porto, para com o rendimento
dele se !nstituir urn premlb com o nome
da artlsta, destinado ao melhor aluno
daquele estabelecimento. Ao mesmo Conservat6rlo legou toda ' a sua biblioteca
musi.c al, material cic orquestra e literatura de vloloncelo, para serem colocaC!os
em Iugar pr6prlo, a fim de perpetuar o
culto que a insigne artista dedicou sempre a arte musical.
Ainda um tercelro violoncelo Lockey
Nil!, legou-o ao Conservat6rlo Nac!onal
de Llsboa em mem6ria do pai, que foi
aluno e professor daquele estabeleclmento. 0 testamento contem ainda - · legado
de 20 cantos a Sociedade Protectors dos
Anin\ais, o predio onde vlvia ao Col6glo
Missionll.rio de Maria, de Barcelos, e centenas de lembrancas individuals de cacacter pecuniario.
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Sa
0 Conselho de Ministros, reunido onar1io tern a tarde no Palacio de S. Bento, to:>e- mou conhecimento da perda naclonal ,
ira que constltui o falecimentp da grande
·l m vi'oloncellsta Gullhermina Suggla e do
iro pesar do povo !ngl6.s, oflclalmente manifestado pelo Em'baixador de Sua Tv!aiestade brlt~nica..
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