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embra-se Guilhermina Suggia: suas rela~Oes 
~ 

m o pai do autor deste artigo e com Oscar da Silva 

Suggia 
os dotes maravilhosos 

de violoncelista exfmia, 
e conquistou todos os cen

europeus. Aos 10 
idade ja se apresentara em 

em Le c;: a da Palmeira, 
festa infantil, sendo 

com caloroso entusias
"menina prodfgio", no 
Portuense (Teatro Gil 
acompanhada por sua 

Virginia ao piano, da o pri
concerto no Porto (22-5-
No mes seguinte faria 11 

fortes aplausos, colhera 
no Gremio de Matosi

exibe (12-10-1895) com a 
piano e urn ano depois em 

Setembro, colabora com 
da Silva no Clube de Lec;:a. 

anos decorrem e aos 13 
va a sua arte, ao 1ado 
e experiente Moreira 

Henrique Carneiro, como 
e Benjamim Gouveia, 

. 0 celebrado "Quarteto 
de Sa" , entretanto, em 

de 1901 apresenta-se no 
do Conservatorio de 

de Lisboa. Rotundo 
0 publico fica maravi1ha
a jovem violoncelista. 

num recital no Palacio 
sidades, a Rainha D. 

assegura-lhe os meios para 
os seus estudos na Ale-

DE OSCAR 
DASILVA PARA QUE 

LECCIONE COM 
JULIUS KLENGEL 

0 mais celebre violoncelista da 
Ju~ius Klengel, que ficara 

de Oscar da Silva, desde a 
· deste em Leipzig, o felici

quando ele ter
as suas provas finais no 

Conservatorio dessa cidade. 
essas amist9sas relac;:oes , 

de Oscar da Silva, 
Suggia passou a rece

liloes-do genial mestre. Diria 
, numa cat1a, o pai da artis-

Suggia, que fora o pri
professor da filha, em 23-6-
com respeito a Klengel : 
adminivel. Oscar da Silva 

bern e a ele devemos a 
nnanmme de ter este mes-

( ... )" 
maior e mais conceituada 
concertos da Alemanha, a 

... u, ... ...,, em Leipzig, a moc;:a 
de 17 anos, foi a pri

mulher que se apresenta ali, 
executante. E nunca m·tista 

pudera tocar nessa Sala. 
a orquestra pelo erninente 
Artur Nikish, interpretou 

de Volkmann. A ova
foi extraordinaria. Foram tao 

os aplausos, que no final 
o numero de Gui

Suggia teve de ser bisa
Depois, triunfos e mais triun
por toda a Europa. Durante 

de 30 anos tocou em varios 
ios reai s e presidenciais. 

se , porem, em Londres, 
pela hospitalidade britani-

como a maior violon
que tinha aparecido no 

artfstico musical. 
Solicitavam-na de toda a parte. 

ano, na Alemanha, da o pri
concerto em Xeidelberg. 

segundo, em Meinnhein, com 

[A prop6sito recorda-se o que seja honestidade: segund-;;;; 
diciond.rio de Candido de Figueiredo significa "Qualidade 
daquele ou daquilo que e honesto (. .. ); probidade". Por sua 
vez o diciond.rio enciclopedico Koogan, Larousse, Selecr;i5es 
Trd.s: "Qualidade do que e honesto, conforme a honra e a 
probidade ( .. . ). Neste mesmo lexico poderd. encontrar-se: 
honesto: conforme as regras da probidade: um procedimento 
honesto ( ... )" tomo assim a liberdade, que me perdoard., de 

t 

chamar a atenr;iio do exmo. presidente da Camara Municipal 
de Matosinhos, senhor Narciso Miranda, para o que escrevo 
no final deste artigo, pois lhe e dirigido (*) 

orquestra dirigida pelo conhecido 
maestro, que ja estivera em Lis
boa, Edouard Colonne. Nesses 
concertos, segundo a Semana llus
trada de Lisboa, "o auditorio 
estava como hipnotisado, ao 
ouvi-Ia, rompendo ao terminar o 
concerto os mais espontaneos 
aplausos". Transcrevia essa 
Revista de jomais alemaes. 

Urn primo de Oscar da Silva, 
admira sem limites a artista que 
sempre lhe retribuiu muita arniza
de . Ela escreve-lhe sempre por 
onde passa. Em 16 de Fevereiro de 
1906 envia-lhe urn postal da Polo
nia: 

"Toquei ontem na Philarmo
nie o concerto de Dvoriak e vari
os mimeros entre eles Bach que 
foi muito apreciado. Sucesso 
indiscritivel. Criticas esplendi
das. Partimos hoje para Viena 
onde nos demoraremos 5 dias. 
Depois Strassbourg. - G. Sug
gia". 

De Frankfurt, datado de 22 de 
Agosto do mesmo ano, transcreve
l}lOS outro, dirigido ao primo de 
Oscar: 

"Frankfurt/M - Desculpe 
nao lhe ter escrito mas nao me 
tenho esquccido de si. No dia 1 
de Setembro o meu primeiro 
concerto em Ostende. 

Aceito m.tas saudades. 

G. Suggia" 
0 meu enderec;:o e Frankfurt, 

n" 61.11" 

Ele por sua vez escreve a seu 
respeito em jornais e revistas. 
Transcreve urn artigo em que o 
juvenil jornalista, pouco mais 
velho do que ela, na Semana Ilus
trada, em 25 de Abril de 1904, no 
seu entusiasmo, incluso sugere 
que seja condecorada ... 

PROMOVE-SE A ORDEM DE 
S. TIAGO ... 

No dia 23 de Abril de 1904 as 
duas irmas participam num con
certo de beneficencia em Lisboa. 
E ele escreve: 

"( ... ) AS IRMAS SUGGIA 
- Apos uma serie de concertos 
realizados nos principais centros 
de musica, como OS da Alema
nha e Franc;:a, onde Guilhermina 
e Virginia Suggia, provaram a 
evidencia a exuberancia do seu 
talento e proclamaram bern alto 
que este florido cantinho, quase 

esquecido, possui compleic;:oes 
artisticas de primeira grandeza; 
depois das gratas e inolvidaveis 
recordac;:oes pela forma alias 
merecida e justa por que foram 
recebidas - elas, nao se esque
ceram, todavia, o prometido que 
haviam feito de oferecer urn 
concerto em favor das Escolas 
Moveis; e, fieis a essa promessa 
e so para o seu cumprimento, 
vieram a essa capital. 

Essa festa que, como e do 
dominio publico, se realizou em 
23 de Abril ultimo, foi mais urn 
triunfo para esses dois entesi
nhos deliciosos e vagos, essas 
duas encarna~oes da Arte! 

Alem do programa cumprido 
na totalidade, as ilustres artistas, 
gratas ao quente acolhimento e 
entusiasticos aplausos com que o 
selecto auditorio, avido de lhes 
prestar mais uma vez inteira 
justic;:a, as glorificou, num 
requinte de gentileza e de bon
dade, fizeram-se ouvir em 
outras celebres e dificeis compo
si~oes, entre elas a poetica Sere
nade de Herbert e o mavioso 
Nocturno de Chopin. 

Esta acima de todo o elogio o 
precioso desempenho que as 
duas geniais irmas deram a 
todas as pec;:as que executaram; 
em nossa fraca opiniao nao ha 
termos que rigorosamente expri
mam e definam o estado da 
nossa alma, que, se desprendem 
dos instrumentos, quando vibra
dos pelos dedos fuselados dessas 
graceis figuritas, se perde extasi
ada em mundos extraordinarios 
e desconhecidos, que so elas tern 
o magno condao de nos mostrar! 

0 espirito critico abate-se 
num misto de respeito e admira
c;:ao ante estas duas personifica
c;:oes do mimo, da correcc;:ao, do 
sentimento, da divina arte, 
enfim! e duplamente Ihes agra
dece a encantadora noite que Ihe 
proporcionou, e mais ainda, ao 
ver quao bern se casa a arte com 
a bondade de sentimentos e 
desinteresse que se albergam nos 
seus corac;:oes juvenis de mulher 
e de artistas, a manifesta Iem
branc;:a que tiveram para com 
aqueles que, sem meios para o 
obter, carecem de pao para o 
espirito. 

E, quanta magoa nos causa o 
vermos que, nesta terra tao fertil 
em galardoar burquesas enri
quecidas, nao houvesse ainda 

quem alvitrasse urn galardao 
digno de Guilhermina Suggia, 
nem urn Director Geral de Ins
truc;:ao, que, escudado nessa ale
vantada e justa ideia, promoves
se a imposic;:ao do hlibito de S. 
Tiago. 

Ai fica o alvitre que muito 
folgaremos ver realizado por S. 
Exa., Iembrando-lhe a triste 
figura que Portugal fara quando 
qualquer na~ao estrangeira 
levada pelo incontestado merito 
de Guilhermina Suggia, distin
guir esta nossa compatriota!" 

* 
Em 1906 encontrava-se em 

Paris. A vida de Guilherrnina Sug
gia cmTia grave perigo, atacada de 
pneumonia. Porem a sua forte 
constituic;:ao e desvelados cuidados 
venceram a doenc;:a. Muito fraca e 
longa convalescenc;:a impedem-na 
de tomar parte em grande numero 
de concertos com os quais estava 
comprometida. 

Aos 22 anos Guilhermina nao 
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tinha rival no seu instrumento. Na 
revista citada anteriormente, o 
mesmo articulista em Marc;:o de 
1907, ja completamente recupera
da, escreve a seu respeito de que 
se respigam breves Iinhas "( ... ) 
Em Roma onde deu h3 dias urn 
concerto na Societa di Santa 
Cecilia, o maestro Sgambati 
disse em plano Salao em voz alta 
o seguinte: "Suggia e superior a 
Piatti, Popper, Klengel, etc.; 
nunca ouvi tocar tao bern vio
loncelo!" 

No proxjmo artigo referir-nos
-hemos a Oscar da Silva e Gui
lhermina Suggia, bem com dare
mos o fac-simile de uma carta da 
Violoncelista, que nos pertence, 
mas, indevidamente esta na C. M. 
M. 

(*) Nao possuo a honra de 
conhecer V. Exa. pessoalmente, o 
que lastimo . So o conhecendo 
pelas variadissimas fotografias na 
imprensa e imagem visual na TV 

, quando de algum acontecimento. 
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I -------
Postal dirigido por Guilhermina Suggia, ao pai do autor deste artigo, que lhe pertence e, indevidamente, 

a verea~ao da Cultura de Matosinhos o nao quer devolver, apesar de lhe nao pertencer 

Tenho em mente que V. Exa. 
sera pessoa de bern, nao fugindo a 
Honestidade que os dicionarios 
descrevem e que, felizmente, mui
tos procedem de acordo com a 
mesma. Diariamente nao a esque
cendo vinculados por uma sa for
mac;:ao moral familiar, que lhes 
serve de guia na educac;:ao dos 
filhos. E se, em lugares de desta
que como o de V. Exa., devem 
constituir exemplo para todos os 
colaboradores. 

Todos este arrazoado (em jeito 
de carta aberta) que V. Exa. des
culpara, por certo, se vier a sua 
mao como espero que lho apresen
tem. Caso contrario, seria urn pro
cedimento pouco honesto dos 
colaboradores, nos quais V. Exa. 
confia. 

Tudo isto vern a cola~ao com 
respeito a grande Guilhermina 
Suggia. A Vereac;:ao da Cultura de 
Matosinhos, pode, sem duvida, 
possuir quem tenha alguma cultu
ra. Mas ignora o que seja educa
~ao. Quanto ao significado que 
transcrevi de 2 lexicos , nao 0 

entendem. Ignoram-no. Quer-me 
parecer que incluso, devem ter ela
borado urn dicionario so para uso 
proprio. Fora da moral comum. 
Assim sou lev ado a .pensar, por 
essa Vereac;:ao, ja ha mais de 2 
anos tem conhecimento que nao 
sao da Biblioteca Florbela Espan
ca (ou seja, da Edilidade) cartas e 
postais que me pertencem, unica e 
exclusivamente. Nem sequer 
podem explicar como la foram 
parar. Eu posso, mas, so o direi em 
Iugar proprio quando vir que che
gou a ocasiao, que seria born evi
tar. 

Se tal situac;:ao acontece e por
que, o fautor(es) da triste aleivosia 
que se esta praticando e por so 
saberem ler no tal Dicionario sui 
generis elaborado para uso pro
prio. Onde as palavras Honestida
de e Verdade estao arredadas do 
uso comum dos mortais que 
sabem ser serios. Quem.guarda o 
que nao pertence a C. M. M que 
nome se lhe(s) pode dar? 

V. Exa. disse, salvo erro, numa 
Assembleia Municipal, que todas 
as cartas devem ter resposta. Se 
em epistolas particulares e sinal de 
boa educac;:ao, em cartas dirigidas 
a servic;:o do Estado, a autarquia 
como a C. M. M. isso e mais do 
que educa~ao. E urn dever, uma 
obrigac;:ao faze-lo, pois a isso o 
cidadao tem direito. Assim, a afir
mac;:ao de V. Exa. so se pode clas
sificar de justa. Pena e que OS seus 
colaboradores da Vereac;:ao da 
Cultura, estejam acima dos dita
mes de V. Exa.! Dou urn exemplo: 
2 cartas enviadas ao sr. Tecrico 
Superior, Jicenciado Ricardo 
Lima, em 24 de Maio de 1995 e 
outra registada, em 5 de Novem
bro do mesmo ano, nao tiveram 
qualquer resposta!" E se escrevi a 
esse Senhor foi porque ele me 
escrevera anteriormente em nome 
do Sr. Vereador da Cultura ... a que 
eu, claro, prontamente respondi. 

Que diz a isto, Exmo. Presiden
te da Camara de Matosinhos, Sr. 
Narciso Miranda? 

Parece que urn "encolher de 
ombros" da Vereac;:ao da Cultura 
de Matosinhos, para resolver cer
tos assuntos nao se querendo ba
sear no que e Verdade e Honesto, 
chega, para indevidamente conse
guirem o que pretendem. 

Mas enganam-se! 
Esperando que V. Exa. com a 

probidade que lhe deve ser pecu
liar, resolva este assunto, que ha 
muito devia estar resolvido, queira 
receber as melhores homenagens 
do autor destas desalinhavadas 
linhas. 


