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,'GUILHERMINA 
SUGGIA 

violoncelista 
' de nome internacional 

faleceu ontem 
PORTO, 30.-Pelas 23 e 30 faleoeu, t na sua •:esid€mcia, na Rua da Alegria, 

665, a. emlnente violoncellsta GuUher
mlna Suggia, que ha pouco reg~essara 

3·, de rnglaterra onde fora buscar aJivlo 
Ji 
r 

p, Guilhermina Suggia 
) para as 3eus males. Elstavam presentes 
: naquele mstante os srs. drs. Alvaro Ro
, .drigue~ e Alber.to Pires de Lima, e Al
- oerto Cerqueira. a: enterme!ra e o pes-

soal da casa. 
o corw e tre..nsv<l!I'tado a.ma.nha, as 

12 horas para a. igreJ.a da La.pa, Oill.de 
ile efect4a a rn.issa. de como presente. 
:Elm seguide., rea.Liz.a-se o funeral, para 
o cemite<rio de Ayamonte. 

Faleceu com grancle calma. e res!gna.
~;ao. 

G1tilhermina Suggia nasceu no Porto, 
c logo desdc os primeiros anos revel01L 
uma espantosa vocaciio musical. Aos 7 
anos. fez a sua primeira · apresentaciio 
em publico, maravilhando todos quan
tos a ouviram. 

Seu Pai d.eu-lhe as primeiras licoes 
de violoncelo, .iYlais tarde, aperjeir;oou
-se em Leipzig, com o grande mestre 
Julius KLe-nget. Aos 16 anos, obteve um 
exito apoteotico nos concertos d.a Jamosa 
«Gewaruthaus» daquela cid.acie, pe-rante 
mn publ1CO cons•aerao o mais sabedor 
e ex1gente da A!emanha daquele tem
J.JO, Diri(Jl ·u a arquestra, nesses cancer
LOS rnemoraveis, cuja in/ZuenCia na oar
reira cle Guilhermina Suggia toi detini
tiva, um dos maiores maestros de todos 
os tempos - Artur Ntki.Sch. Desde en-

' wo, a msigne artista portuguesa Joi 
aclamada nos principais centros de 
mU.Sica, do Mundo, como interprete in
contundivel, tanto no genera de camara 
como no sin/6nico. Em Inglaterra, es
peciaLmente, o seu nome atcancou um 
enorme prestigio, tendo sido cumulada 
de honras peLa. familia real. 

Guilhermtna suggia, violonceUsta da 
craveira dos Casals, Piatigorslcy, Fener
mann, era extraordini2riamente perjei
ta na execuciio do nobre instrumento 
que a tornou ceLebre. Niio era, porem, 
esse, o Lado do seu taLento que rendia 
todo e quaLquer ouvinte ii grandeza da 
sua personaLidade. Eram-no, sim, uma 

1 indisivez arte de realr;ar a trase musi
cal, um sentido ritmico agudissimo, 
uma Jibra, um entusias1110 e, par vezes, 
um humor. incomparavets. ALgumas das 
suas cria.;oes, verdadeiramente g~niais, 

1 erarn inultrapassaveis de expressiio. 
Quem lhe tcnha ouvido o «Conce-rto em 
ld menan>, de Saint-Saens, au o «Con
certo» de Dvorak, niio pode ter esperanca , 
de alguma vez conhecer me:hores in
terpretacoes dessas obnis. 

GuiJ.hermi na Suggia joi, tambem, uma , 
grande protessora, deixando numerosos , 
discipulos. Sabre eles pesam agora a res
ponsabiLidade e a. honra de serem O$ 
unicos depositaries de uma eseola e de 
uma arte que deram. a historia da musica 
portuguesa uma das suas mais brilhan
tcs paginas de gl6ria. 
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