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Guilhermina Suggia 

Am 
portu 

ior violoncelista 
uesa de sempre 

• MARIA FERNANDA MELLA 
Acabam de completar-se 

40 anos sabre a morte de 
Guilhermina Suggia. Foi, in
discutivelmente, uma das 
primeiras figuras entre os 
violoncelistas de todo o 
mundo e a maior entre n6s. 
Artista extraordinaria, Gui
lhermina Suggia sabia, co
mo poucos, arrancar do 
seu violoncelo sonoridades 
de magia, que as suas 
maos vibrantes e o seu co
ra11ao de Mulher humaniza
vam. 

A vida de Suggia foi urn 
constante sonho de beleza. 
Vivendo para a Arte, a ela 
serviu .com o seu fulgurante 
e imenso ·talent a, a ela se 
entregou par inteiro. Dota
da de invulgar inteligencia e 
possuindo urn raro e pode-

rosa encanto pessoal, 
Suggia assim que entrava 
no palco, cing ia a si o vio
loncelo e levantava o area, 
ja tinha conquistado o publi
co que, fascinado, febril e 
vibrante, escutava recolhido 
a espantosa artista .. 

Nascida no Porto, a 27 
de Janeiro de 1885, conta
va apenas sete anos quan
do se apresentou em publi
co e ja fazia parte da Or
questra do Porto ainda nao 
tinha completado doze. 

Aos quinze anos foi para 
a Alemanha aperfei11oar as 
seus estudos e dais anos 
depois fazia a sua apresenc 
ta11ao como violoncelista 
nos concertos de Leipzig, 
logo realizando digressoes 
pela Europa. 

Mais tarde, Guilhermina 
Suggia trabalhou com Pa
blo Casals, com quem fez 
uma famosa tournee em 
1912, colaborando ambos 
nas audi110es do "Concerto" 
para dais violoncelos, com
pasta par Em. Moor, e de
dicado ao eminente artista 
catalao. 

Logo ap6s a primeira 
grande guerra, Suggia fixou 
residencia em Londres, tor
nando-se rapidamente co
nhecida e apreciadlssima 
em lnglaterra, tendo tocado 
algumas vezes em particu
lar para a familia real ingle
sa. Fez-se ouvir com gran
de frequencia palo publico 
londrino, sempre com 
unanime elogio da crltica. 

Em 1923, o seu retrato, o 

mais conhecido de todos e 
o mais famoso da artista, 
foi pintado par Augustus 
John e encontra-se no 1a
te Gallery", de Londres. 

De regresso ao Porto, i 
ficaram memoraveis 11 
concertos _que realizou, 1'01-

tando de novo a lnglatelll 
em 1949, onde se fez o · 
pela ultima vez nos F · 
vais de Edimburgo. 

A 30 de Julho de 1950, 
Guilhermina Suggia falecil 
no Porto, sendo o seu It 
saparecimento uma pe 
irreparavel para a mil · 
portuguesa e para a arl 
em geral. Servindo·a 
fervor e a mais perle 
dignidade, Guilher · 
Suggia cobrit.i de gl6ria 
seu nome e a sua Patria. 


