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0 funeral de Cuilhermina Suggia
constituiu uma grandiosa
homenagem de saudade

0

ten;tTQ

saindo da i.o?·e.ia da Lapf:t

Como era de calcular. o funeral da
insigne Arti~ta Gutlhermma Suggia, ontem reahzado, atingiu verdadetra impon lmcia. Nao foi ap enas o elemento oficial
que tomou parre nas cerim6nias. Foi todo
o Porto, representado pelos elementos
mais destacados de todas as suad classes
sociais, foi o proprio Povo. que senttu
q ue com a morte da excepcronal . vtoloncelista, desapareceu uma alta figura nacional, das que mais distintamente encarnam o genio da NaQao- a alma da Fatria. A alta burpcracia, o alto e baixo
comercio, a industria, as profissoes lib~I'llis. dezenas de corporaQoes as<;oClatlvas , estiveram presentes. acompanhand·o
por intermedio dos seus delegados o
cortejo f unebre. da casa da Rua da Al eg r ia para a Igreja da Lapa e daqui para
o cemiterio de Agramonte, onde o corpo
Iicou inu mad·o.
0 prestito saiu da residencia da extinta pouco depois das 11 horas. onde est ivera velado, durante a noite e as primeiras horas da manba, por individualidades oficiais e r epresentantes de diversos organismos. De sobre a urna f·oram
retirados os inii.meros «bouquets» e ramos de flores que Ia haviam sido
colocados. •oferecidos por incontaveis
amigos e admiradores da extinta. Entr e esses testemunhos de homenagem.
figurava urn «bouquet» enviado pelo sr.
Presidente do Conselho, e outros enviad·os por organismos musicals, Camara do
Porto, Governador Civil. consul e consulesa da I nglaterra, D. Maria Borges. D.
:Maria Alice Ferreira, etc.
Em casa fez a encomendacao do corpo
o Abade da freguesia da Senhora da ConceiQao, sendo a urna conduzida imediat2mente para urn atuo-funebre, seguido
por urn pronto-socorro dos Voluntarlos
do Po r to. que transJ)'ortava as flores.
Nesse momento pegaram as borlas do
caixao os discipulos da Artista.
Organizado o cortejo, seguiu este. com
dezenas e dezenas de autom6veis e C'Om
mui tas pessoas a pe, ate a igreja da Lapa precedido por uma motocicleta da
P . S. P. Num dos autom6v eis seguia o
sr. Ministro da Educacao Nacional. que
ret:resentava o Chefe do Estado. o Presidente d•o Conselho e o Governo.
A entrada do temi:>lo pegaram as borlas o titular da Educa<;ao, o Reitor da
Ur:iversidade, o dr. Antunes Guimaraes,
o dr. A. M. Pinheiro Torres e o sr. Russell .de Sousa. Enquanto a urna foi col•ocada sobre uma eca. aquelas individualidades tomaram Iugar, com muitas ou t ras, do !!lido da Epistola, vendo-se do
!ado do Evangelho as Pequenas Cant·oras
do Postigo do Sol, com o seu maestro
Virgilio Pereira. :Em outl'os lugares !icaram colocadas muitas 'Outras ·individuali dades representativas.
Rezo u a missa de corpo presente o
reitor da igre.ia, e durante a celebra<;ao
a Ol'Q.uestra do Conservat6rio executou .
dirigida por Frederico de Freitas. varias
composiQ6es adequadas; '0 coro feminino
do Conservat6rio cantou «Crucifixus» e
as P equ enas Cantoras entoaram diversas
pecas corals.
Findas as cerim6nias r ellgiosas. e
ainda ao som da Marcha Ftlnebre. o cortejo volt•ou a organizar-se, a caminho de
Agramonte. Houve novo turno. com pessoas li gadas a arte musfcal. e no cem i-

terio, quando se fechou o caixao, a chave
foi entregue a·o sr. Ministro da Educacil.o Nacional, que por sua vez, a entregou ao sr. dr. A. P1res de L1ma, testam enteiro da Artista.
As representacoes foram em grande
nii.mero. Alem das que ja mencionamos.
havia as do Embaixad or da I!Iglaterra,
pelo Consul, o Instituto Brit:l.nic'o em
Lisboa, pelo sr. Riekett. o Comandante
da Regiao. o Presidente da Camara de
Lisboa, a Sociedade de Concertos da Madeira, a Acad emia de -MU.sica da Madeira, os srs. W. S. Clode. eng.• P. C1ode
e Fernand•o Lopes Graca. pelo maestro
Virgilio Pereira, o Coral Feminino do
Porto pela sua regente, a prof.• D. Stela
Cunha. etc.
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A T una Musical «A
Vencedora» de Vilar
de Andorinho
inicia hoje as festas comemorativas das suas bodas
de prata
Iniciam-se hoje as festas e solenidad.es comemorativ as das Bodas de Prata da Tuna Musical «A Vencedora» de
Vi'ilar de Andorinho, com o seguin~e
programa:
Dia 2 de Agosto, as 7.30 Mls&a
rezada na paroquial . por alma dos s6·
cJos benfeJtores falectdos; Joaqu1m Santos Guimaraes; Comendador Inacio Alberto Sousa ; Joaquim Prole e Manuel
Gon!)allv.es Marques.
As 21, concerto musical n 0 Salao de
Festas e descerrame11to da fotografia
da T una.
Dia 5, as 21 , inici o do arraial nocturno cOllll il umma<;;oes, fogos de artJficJO
e concerto music<ll.
D ia 6, as 8, romagem de saudade. da
Igreja para o Cemiterin Paroquial e
seguidamente missa rezada par a.iuna
de todos os s6cios falecidos. As ·14. concentra~ao
de tod.as as colecti1vid~d~"
no largo da · Igreja onde sera forma do
um cortejo com tres Tunas que seguira para o Sa lao da Tuna; as 15, sessao
solene com a presen~a das autoridad.es
superior.es do concelho e da freguesia.
Distintos oradores farao uso da palavra.
Nesta sessao sera fe ita a entrega duma
bandeira, of.erta dos filhos ausentes .
desta terra e residentes nas nos;sas
Africas e Ameri cas. F inda esta sessiio
tera Iugar um «Porto de H:onra\>; as 17.
.concerto. pelas Tunas: 1Jniar; · Oli\·eJrense e Juv.eml do Clube de Serzedo.
Dia 12, ils 21 , jantar d e confraterm za~ao
inter-s6cios no Sa riio da Tuna
por inscri,;ao.
Dia 13, reuniao dan~ante na esplanada da Tuna.
D ia 20, desafio de Voleibol entre os
grupos de honra do Avintes e Oliveira
do Douro no campo privativo· da
Tuna para desputa da Ta~a «Bodas de
Prata».

