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Salao Erotico de Lisboa Abre depois de 
amanha e decorre ate ao proximo domingo 

....................................................................................................... 
Classica 

daartedeGuilherrllinaSugWa 
Ill * Associagao criada ontem, dia do 120.0 aniversario do nascimento da artista, no Porto, pretende divulgar 
esp61io da interprete e criar casa-museu Ill * Entre os fundadores, estao Madalena Sa e Costa e Mario Claudio 

li Emanuel Carneiro 

G uilhermina Suggia 
nasceu a 27 deJunho 
de 1885 . A associa

s:ao hom6nima e 120 anos 
mais nova . Foi constituida 
ontem , no Porto, merce da 
vonta de de 14 p essoas sedu
zidas pela arte da violonce
lista portuense. 

"E uma figura muito gran
dee esta pr aticamente esque
cida em Portugal" , salienta 
Virgilio Marques , principal 
dinamizador da Associas:ao 
Guilhermina Suggia. Nao se 
estranha , por isso , que , entre 
os objectivos da nova estru
tura, tenha p a rticular rele 
vancia "o estudo e divulga
s:ao do esp6lio da interprete , 
bern como a cria s:ao de uma 
casa-museu" . 

A tarefa de promover a mil
sica de Guilhermin a S uggia 
nao se cinge a Portugal- "por 
exemplo, vamos apostar em 

Divulga~ao da obra 
de Guilhermina 
Suggia passa pelo 
estabelecimento 
de parcerias 

Inglaterra , onde ela esta ain
da muito presente" - nem 
pretende ser uma empreitada 
solitaria, pelo qu e a associa
s:ao "pretende estabelecer 
parcerias" , revela Virgilio 
Marques. 

Alias , o aparecimento da 
entidade coincide com a in
tens:ao - tornada publica re
centemente - de que seja con
fiada a Casa da Musica , no 
Porto , a guarda do m ais fa
moso violoncelo da artista, 
urn Montagna n a, const r uido 
em Italia , no seculo XVIII , 
avaliado em cerca de t res mi
lhoes de euros. 

Mada lena S a e Cost a e u rn 
dos membr os fun da dores, 
condis:ao extensive! a, entre 
outros , Mario Claudio , Fa ti
ma Pombo, Manuel Dia s da 
Fon seca , Sofia Lourens:o , 
Helder Sampaio , Ines Lou
rens:o , Paula Almeida ou Isa
bel Millet . 

Mas Madalena Sa e Cost a 
foi tam bern aluna de Guilher
mina Suggia, de quem "nunca 
mais esqueceu a forma de to-· 

AOEUNO MEIRELES 

Madale na Sa e Costa (ao centro, na foto) e uma das fundadoras da Associa~;ao Guilhermina Suggia 
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Biografia: 

DE CRIANf;A·PRODiGIO 
A VEDETAEUROPEIA 

••• Nascida a 27 de Junho 
de 1885, no Porto , numa fa 
milia declasse media a pai
xonada pela musica - o pai 
era violon celist a e a ir m a 
mais velh a pianista- Gui
lhermin a Suggia com es:ou a 
to car violoncelo aos cin co 
anos . Crians:a-prodigio, ga
nhou fama na cidade e estu
dou algum tempo com Pablo 
Casals , antes de obter, aos 
16 anos , uma balsa de estu
do para o Conservat6rio de 
Leipzig, onde estudaria com 
Julius Klengel. Graduou-se 
em 1903 e p assou os anos se
guintes a a ctua r por tod a a 
Europa, a t e que se estab ele
ceu em P aris, em 1906 , 
com Casals . Passam a 
viver como m arido e 
mulher , embora nunca se 

car. Ela tinha uma dimensao 
unica" , afirma . 

"Antes de se tornar minha 
professora , vi-a actuar muitas 
vezes, com os meus pais", relem
bra. Nao esquece, igualmente, 
"os ensinamentos" da violonce-

lista, os quais Madalena Sa e 
Costa, por sua vez, transmitiu 
aos seus alunos. "Tudo que ela 
comunicou vai passando, directa 
ou indirectamente, para musicos 
ou discipulos como Paula Almei
da, Paulo Gaio Li..'Ila, Gisela Ne-

tivessem casado, e acaba
ram por se separar em 1913. 
No ano seguinte, Suggia 
trocou Paris por Londres, 
onde a su a reputas:ao cres
ceu rapidam ente. No inicio 
da d ecada de 20, era uma fi
gu ra p restigiada da cen a 
musical b rit anica, conti
nuando tam bern a tocar em 
Portugal e em E spanha . Em 
1923, Augustu s J ohn pintou 
0 seu celebr e retrato, paten
te na londrin a Tate Gallery. 
Em 192 7, casou-se com Jose 

Carteado Mena e ini
ciou uma vida dividi 
da entre Porto e Lon

dres. Ao longo dos anos 30, 
continuou a tocar e a parti
cipar em concertos difundi
dos p ela BBC. A II Guerr a 
Mundial r et eve-a em Portu
gal , onde se ded icou , sobre
tudo, ao ensino. Suggia 
morreu no Porto , a 30 de Ju
lho de 1950. 

ves ou Jose Augusto Pereira de 
Sousa". 

Figura mitica 
Mario Claudio escreveu "Gui
lhermina", li vro baseado na 
vida e obra da companheira de 

P ablo Casals. "Fascinou-me 
t anto a figura humana, o lado 
mais rebelde dela , como a car
reira artistica. 0 fogo que co
locava no seu quotidiano, no
meadamente nas relas:oes 
am orosas, e a sua capacidade 
como interprete" . 

Alem disso, o escritor conhece 
"bern" diversos lugares aos quais 
a violoncelista esteve ligada, em 
Ingla terra. Alias, a sua presens:a 
no pais mereceu, por exemplo, 
"referencias nos diarios de Virgi
nia Woolf; na obra do criador de 
James Bond, Ian Fleming, cuja 
irma foi aluna de Guilhermina 
Suggia; frequentou o Palacio de 
Buckingham, enfim, foi uma fi
gura muito ligada a alta socieda
de britanica" . 

Para o autor de "Ursa 
maior" , a interprete portuense 
foi "o produto de uma epoca. 
Encarnou a loucura dos anos 
2 0, o periodo da grande revela
s:ao da sua personalidade. Ate 
pela ma neira de vestir- origi-

A violoncelista 
foi referida nos 
diarios de Virginia 
Woolf enaobra 
de Ian Fleming 

nal, excentrica mesmo, inclu
sive, em termos in ternacionais 
- , r evelou-se uma figura miti
ca, um a diva caprichosa, mui
to insinuante" , acrescenta. 

De qualquer forma, o impac
to extramuros nao tinha reper
cussoes na vida da interprete 
em Portugal: "No Porto, ela as
sumia comportamentos mais 
discretos , refugiava-se numa 
modestia pouco habitual nela, 
devido ao ambiente muito con
servador, rotineiro .. . " 

Fatima Pombo aceita ser 
encarada com o "bi6grafa" de 
Guilhermina Suggia , est atuto 
para o qual contribuiu a admi
ras:ao pelo facto de a violonce
lista "ter demonstrado , a epo
ca, enorme audacia e coragem 
em fazer prevalecer a vontade 
de vincar o seu merito enquan
to musica e mulher" . 

"Tinha urn temperamento 
compativel com o talento", 
reals:a. "Ao contrario do que 
aconteceu em Portugal, ela foi 
aceite em sociedades mais es
clarecidas, como a francesa e a 
inglesa" . 


