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Breves comentarios sobre
a figura . da ilustre artista
agora falecida
Sepuitou-se no cemirerio de Agramontc o
co rpo da grande violoncelisra e porruense jJ,usrre, Guilher>m!Oa Suggia, entre mont6es de
fl ares e a assistencia d e altas personalidades e
de mui to povo.
Gra ~as as maravilhas . da nidjorelefonia, ain ·
d.1 no proprio dia do pas<amento da norabi
lissima arrista, em s en~ i da homenagem que '
sua memoria preStc U :1 SOC~:io porr ug{H;sa d:1
B.B.C., de Lond res, pudcmos ouvir os magicos awrd es do violoncelo de Guilhermina
Suggia, rocando uma melodia inspira.da de
Gluck, que escutamos com indizivel cm()l:iio.
Grande e gloriosa artisra, a sua ca.treira foi
uma serie in inrermpta de rr iun£os por toda a
Europ3, que !he acarretaram, t om os proventos
da fortuna, o coro unanime das mais justas e
npote6tit as consa,grd<;:oes. Na lnglaterra, a sua
nne era profundamente admirada e o seu no·
me sob<:jamente conhecido e pronunciado CO>m
a maior v en era ~ iio e a.pr ~o. send a ela, . .por sua
vez, admiradora das raras qualidades do povo
britanico e da sua fidelidade c re~peito as im·
o titui~6es dcmocd.ticas, que asseguram ·o pro·
gresso e a pro~peridade das Na<;6es.
,
Compr-~ende-~, .p or isso, a parte importan1
1. te que a Grii-Breta:O:ha tomou no
pe~r que
;. cnluta a arte musical port-uguesa e a ar(e mun·
dial, pois com GtiiiTiermina Suggia desapare·
0
e lceu uma artista eminente e uma auteotuica glor ia, que nao e.ra s6 de Portugal, mas do mun·
• do culto e civil-izado.
;: 0 s~u amor a Ingla-terra provou-o, mais u.ma
t - vez, legan.do a Real Academ ia de Musica, de
•s Londres, o seu famoso «Stradivarit\5)), ava!ia1, do em I 0.000 Iibras, que sera vend ido pa.ra se
~. destinar o seu rendime nto a instttui~ao de urn
.· premia com o nome da doadora e a favo r do
melhor aluno da dasse de violoncelo do Con·
r.ervat6rio Jon.d rino. Mas niio esqu~eu tam·
bern a sua terra, o -P'orto, em que nasceu e que
l tan-to estimava, pois deil\OU ao Conserva.t6no
de Musica, a.Jem duma coleq:ao de j nstr:umcnro< r>rcciosos. :1 sua importa'lte c vnliosa biblioteta musical, que conrem obras de ~nesti ·
m3.vel valor .
. Gui.J;he~mina Suggia nao esque<!'CU :< terra
onde nasceu, mas a Camara Municipal e que
nunca se lembrou de honrar o tal¢n{o da insigne violoncelisra, pois era justo que fosse
pulbl-icamente consa.grada a homen:a.gcada, .:O·
mo os seus excepcionais dotes artiisticos tet'.lamavam, entrega.ndo-se-lhe a medal!ba ce biro
1
da cidade, que ainda ha aLgumas semanas atris
· foi concedida ao professor e pianista Luis
J Cr< tq. quando N te at ingiu o limrte de idade
e deixou o seu lugar no Conservau5rio de Mu·
sica, que c perten~a co Municipio.
Ora nao parece ha-ver comparat;ao possivel
entre OS meritOS relati·VOS do citado pwfessot'
e os meretimemos excepciona·is de GuiJiher.
mina Suggia, cujo nome passou as fronteiras
como «vim:ose» do violoncelo, honra11do a
Patria e a Arte que tao nobreme.rlte sei'VIIu .
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