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A MORTE 

de Gui.thermina Suggia 
violoncelista portugnesa 

uma perifa mundial 

GUILHERMINA SUGGIA 

Faleceu ontem, ll noite, no Porto, 
na sua residencia, a notatllissima vio
loncelista po,rtuguesa, Guilhermina 
Suggia, uma das maiores violoncelis
tas do murndo, com grande e presti
gioso nome artistico nos mais altos 
m eios musicals e uma das mador,es fi
guras do movimento musical portu
gues de todos os tempos. 

Guilhermina Suggia, que se faz.ia 
pagar a peso de oiro, e ombreava com 
os mais famosos musioos mundiais, 
tocou nos seiectos concertos para pu
blico exigentissimo, recebeu deferen
cias especiais de muitos chefes de Es
tado, na Europa e na America, sendo 
ate recebida com particulares teste
munhos de admj_rac;;ao e estima pelos 
reis da Inglaterra, que muito se inte
ressaram pela sua saude. 

Guilhermina Suggia, que era na~u
ral do Porto, multo ~edo revelou o seu 
genio musical, tendo feito a apresen
tac;;ao ao publico, apenas com 7 anos. 
Depois de ter receb!do as primeiras 
lic;;oes de seu pai, urn musico italiano, 
Guilhermina fez a sua educac;ao mu
sical na Alemanha e teve o seu pri
meiro grande exito, aos 16 anos, num 
concerto r,ealiza-do em Leipzig conjun
tamente com a celebre orquestra «Ge
wandhaus», regida pelo tnais famoso 
chefe de orquestra desse tempo, o 
grande musico Artur Nikisch. 

Comec;ou, entao a sua grande car
reira gloriosa, ·que durou ate ha pou
cas horas; e daria assunto para mui
tas paginas a hist6ria empolgante dos 
"Seu? exitos em todo o mundo. Os cri
ticos assinal,avam o seu estilo incom
parllvel, a cor e expressao que sabia 
arrancar de certas partituras. no
ineadam,ente nos concertos de Saint
-Saenz e Dvorak, em que excedia os 
mais notaveis violoncelistas. 

Dentro em pouoo, d:escansara para 
sempre, no cemiterio de Agramonte 
do Porto, a gr,ande violoncelista por-· 
tuguesa. A sua morte representa uma 
perda mundial. ............... 


