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GUILHERMI NA i 
Suggia! 

deixa legados If. 
particulares s 

e artisticos \~ 
PORTO, 31.-A mor te de Gu!lhermln~ "" 

Suggia. foi multo sen tid a. De todos os j 
pontos do Pais tern sido recebidos tete- J 
8Ta.mas de condolencias e a sue. ca.sa 
tern acorrldo muitas pessoas de relevo 
llU artes, fiaS Jetras e nas cisnclal! nor
tenhas . para velarem o cadaver. 

0 prestlto funebre sal amanha. as 11 
e 30, da igreia da Lapa para o cemite- • 
l'iO de Agramonte, depoi& dos oflclos fu
n ebres, em que colaboram alguns dos 
dlBclpulos da eminente artista, que 
a.sslm querem prestar-lhe a ultima ho
lnenalitem. 

0 testamento de Gullhermina Suggla 8 
divlde-se em duas partes: Jegados Pll.l'
ticulares e legados artlstlcos. com o 
produto da venda do seu violoncelo Stra.
divll.l·ius. avaliado em mals de 10.000 11-
bras, sera in.stituido na Royal Acaaemy d 
of Music, de Londres urn premio anual 
com o seu nome, :,yara o m elhor aruno 
de violoncelo. Com ictenticos fins, Jegou 
outro instrumento e a sua biblioteca. 
musical ao Conservat6no de Musica do 
Porto, e alnda outro au Conservat6ri0 S 
Nacional, com cujo Pl'oduto sera instl
;tuido um premio ~om o nome do pal, l 
que fol aluno daquele cstabelecimento si 
de ensino. b 

Deixou ainda numerosas obras de ar- ·a 
te a antigos alunos e pessoafi amigas: 20 P 
contos. a Sociedade Protectora dos Ani- 11 
mais, do Por to; e o predio onde vivla, e 
na. Rua da Alegria, ao co;egio Uitrama-,t• 
rino das Missionarias <'.e Maria,· de Bar- t 
celos. para a construcao de uma capeJa P 
prLvativa. A face e as maos da artiste. s· 
foram modeladas em cera, pelo mode!a.. t· 
ctor Jose Baganha , 
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0 Che·te t:·0 !Esta~do e o Gover•no e 
seorao re•pr·e·s.e•ntaldos no tune- s 
ral, .pe~lo s•r. ministir-o da Eldu- 1~ 

ca\)ao t . 
0 Consehho de Minlstros, reunido on- tl 

tem. a tarde. no Palacio de S. Bento, !'. 
tomou conhecimento da perda naclonal a 
que constituJ o falecimento da ~Uande a 
violoncelista Guilllermina Suggla, e do 
IJesar do novo Ingles oficialrnente mn.- r 
nlfestado pelo embalxador de Sua Ma- d 
jestade BrW1nica. Em nome do Gover- a 
no a.ssistira ao It1nera! o sr. ntlnlstru n 
eta Educacao. a quem o sr. Presldentel e 
da. Republica incumb!u de o reores'<!n- 'I 
tar. r 

t• 

0 sr. embaixador ~ 
lE 

da lnglaterra ~ 
el 

expressa condolencias <!: 
dJ em nome do seu got>erno c: 

0 n· . minlstro dos Neg6cios Estran- ] 
geiros recebeu de sir Nigel R<mald, em- \ 
oo!xador da Inglaterra. em LisPoa, a 
t eguin te carta: 

«Jio!eu prezado minist:ro dos Neg6cios 
Estrangeiros:-Em nome do meu gover
no e no do povo da Gra-Bretanha. ae- ( 
sejo apresentar ao Governo e povo de 
£'ortuga: a expreB.'ao de profunda pesar 
pelo fa.lecimento de D. Guilllermtna 
Suggia . Esta. grande artista ocupava urn 
Iugar multo e :.pecial, nao so na. estlml> 
mas alnda no afecto d o povo do meu 
pais a quem, no> ,:1!timos trinta e cinco ~ 
anos, aproximada.mente, ela. conceaeut t 
dezenas de milltares de horas de puro, 
prazer. Qualquer que.fosse o seu audi·jo 
t6rio, quer fos£e a r amha ou a ralnha- ~ 
-mae ou operarios das minas cl1egantJo I 
do traba!l'to, a resposta ao ouvi-la. tocar F 
era sempre a mesma: nao mer a a<1mlra- e 
cao pela sua. a.rte consume.da. ; amaram- ]: 
-na por sl mesma e pela ~ua personali· l 
dade verdadeiramente admiravel. :ro, F 
!lOis, com profunda e !l:eal fentimen;o ll 
que ele:. se irman8.111 com o PCJVo cte ~ 
Portugal, pemnte a pel'da da ~>ua tao ~ 
distlnta. e profun<iamente 8.111ada com- ~ 
patrlota. Crela.-me, meu caro mlnlstro, t 
seu mUlto ct,e•cUca~o_,..,.,a)_ Ntael Ronald». c 


