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GU ILH ER MIN A S U GG I A em 1923 

O leo, palo plntor lngl6s Augustus 

John, no Golerio Tote, de londres . 

VIOlONCELO 

S E I S AN 0 S I 

H onrar a memoria dos Artistas e prolongar de certo modo atraves 
do tempo a admira<;ao que em vida lhes foi tributada. 

0 culto dos idolos consiste verdadeiramente na consagra<;ao do merito 
excepcional, ou seja, na exaltac;ao das figuras que por: seu especial relevo 
se tornaram dignas de ser arvoradas em simbolos ou valores-padroes, 
para edificac;ao dos vindouros . 

Guilhermina Suggia ha-de ser lembrada enquanto houver em Portugal 
quem procure cultivar flores do espirito, porque foi, na realidade, urn 
caso de excepc;ao e sublimidade aquele seu pender para o fen6meno da 

interpretac;ao. 
Os Artistas criadores sobrevivem nas suas obras, circunstancias mate

riais onde ficaram depositados os indices ~a sua genialidade. S6 carecem 
de que essas obras se nao olvidem. \ 

Nao assim com os Artistas interpretes. A documentac;ao do seu valor 
tern de buscar-se nas reacc;oes dos coevos- nas palavras que disseram, 7 3 
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nos escritos que deixararn. Pessoalrnente, nao des
conhe<;o as rninhas responsabilidades ao escrever 
sabre Guilherrnina Suggia, nao como biografo ou 
pantgirista, mas como simples observador dt acon
tecimentos rnusicais. 

Os homens de arnanha hao-de dispor para o 
estudo da insigne violoncelista de interpreta<;6es 
gravadas ern discos, de refere~ias biograficas exis
tentes em dicionarios, enciclopegias e outras publi
ca<;6ts esptcializadas. Tarnbern nao faltarao cri
ticas dt concertos arquivadas ern jornais e revistas. 
Serao suficientes tais elementos de tstudo? 

Tratando-se de qualquer Artista, concordo que 
fosstm; no caso dt Guilherrnina Suggia, certarnente 
que nao sao. 

A palavra definitiva tera de ser pronunciada 
nao pelos futuros estudiosos, por muito sagazes 
que se considerern, mas por quem sabe nao poder 
arquivar o disco a prtsen<;a dt faculdades supra
-musicais; por aqutles que nao ignoram a seca 
objectividadt oas biografias; pelos que se encon
trarn rnais aptos a colocar ern justa equilibria os 
juizos criticos pecando por excesso de entusiasmo e 
as opini6es emitidas corn exctsso de precau<;ao. 

No extrcicio das suas faculd ades especiais, 
naqueles momentos supremos ern que a Artista 
desernpenhava perante o publico a alta missao de 
encantarnento que tra injun<;ao do seu destino, nao 
se afigurava Guilherrnina Suggia ntrn regular nem 
perfeita. Criticos rnusicais dignos e insuspeitos 
nao viam sem algurna estranhtza a falta de dorninio 
tecnico revelada em pormenores de afina<;ao e dedi
lha<;ao; e os sons parasitarios, os afundamentos da 
qualidade do sorn , os portamentos de recurso, a 
propria desactualiza<;ao do estilo eram para os 
melomanos de apurada sensibilidade rnotivos de 
grande desprazer estetico. Defeitos. 

A musica, porem, seria bern pequena coisa se 
houvessemos de olha-la unicamente como produto 
escolastico de paciencia, persistencia, agilidade e 
regras. E nao se al<;aria Suggia a estrela de pri
meiro plano se unicarnente subisse abordoada ao 
trabalho rnecanico, a irnpecabilidade sonora, a arti
cula<;ao magistral. Ela patenteava outras quali
dades excepcionais, transcendentes, inimitaveis, de 
rnusicalidade e poder de cornunica<;ao. Virtudes. 

A musica, sentia-a na essencia, na transcen
dencia da sua origem. Penetrando os textos corn 
ptrcep<;ao agudfssirna, completarnente os assimilava 
e deles extraia vers6es que rtsultavarn insuperaveis 
de logica e sincera emo<;ao. 

De rnais nao precisava Suggia para alcan-;ar a 
fama e a gloria que em vida conheceu. Mas ela 
nao era s6 isto, porquanto atraves do seu tempera
menta se revelava urn fenomeno singular. Ao tocar, 
transfigurava-se, adquiria personalidade nova, reve
lava pela mascara e ptlo gesto haver sido tocada 
por vibra<;6es estranhas, como s_e tambem na inter
preta<;ao musical fosse de adrnitir a presen <;a de 

qualidades mediunicas. Nesses rnomentos de arrou
barnento que electrizava almas, a magia sonora nao 
resultava nem so do area, nem so da corda, nern so 
da vibra<;ao do seu Stradivarius, mas tarnbem dela 
propria, da sua natureza hurnana profundamente 
abalada pelo extase. Ora, isto e que nem o disco, 
nem o livro, nern o jornal poderao dar algurna vez 
aos vindouros, e eles jarnais lograrao alcan<;ar na 
exacta rnedida o que foram ao vivo as interpreta
<;6es de Guilherrnina Suggia, a rnaga paradoxa! qut 
nao precisou dos atributos da virtuosidade pura 
para se mostrar violoncelista incornparavel. 

Julho, 1956. REBELO BONITO. 

Freguesias do Porto em 1861 
(Seg undo o decre to d e 11 de Dezembr o de 1861) 

( Sequtncial 

Vict o r ia 

0RAGO - NOSSA SENHORA DA VICTORIA 

«Principia na capela das Taipas- compreendendo todo o 
Campo da Cordoaria (hoje Campo dos Martires da Patria), menos 
o !ado do hospital - vem pela rua do Carmo ao largo do Carmo, 
rua dos Ferradores (hoje Prac;a de Carlos Alberto), Prac;a de 
Carlos Alberto ate onde principia a rua de Cedofeita, rua das 
Oliveiras, rua da Conceic;ao, largo do Pinheiro, travessa do 
mesmo nome: - desce a rua do Almada, da viuva Melo para 
baixo- Hortas {hcje tambem rua do Almada)- Largo dos 
Loios -volta pela rua dos Caldeire:iros- vielas dos Calhaus e 
do Fe:rraz-sobe pe:la mesma a vie Ia da Esnoga, rua deS. Roque
continua ate ao Postigo das Virtudes, desde a fonte ate ao largo, 
limite da par6quia de Miragaia, seguindo pela rua das Taipas 
ate a cadeia. Na linha de: demarcac;ao e arredondamento desta 
par6quia, tambem ficam incluidas, como se fossem especificadas, 
todas as ruas, travessas, vielas e becos. E fica composta de 
1.356 fogos ». 

S . Nicolau 

ORAGO - S. NICOLAU 

• Principia dentro da Porta Nobre, todo o Cima do Muro 
ate ao cais da Ribeira -- segue o mesmo cais ate a Corticeira, no 
marco do antigo limite de Campanha - volta pelo mesmo cais e 
entra pela Lada, Barre:do, S. Francisco de Borja- segue pela 
rua dos Mercadores - entra na rua Nova de S. Joao- sobe ao 
largo de S. Domingos, pelo lado do sui, rua de S. Domingos -
sobe a rua de Belomonte ate a esquina da rua de S. Roque, e ate 
a fonte das Taipas- desce ao largo de S. Joao Novo, compreen
de:ndo-o todo - desce pela rua de S. Joao Novo a Ferraria 
entra no Forno Velho, descendo pelas escadas do mesmo nome 
junto ao muro, ate e:ntrar na rua dos Banhos. Na linha de 
demarcafi:ao com que se circunscreve esta par6quia, ficam com
preendidas, como se: das mesmas se fizesse especial menc;ao, 
todas as ruas, travessas, vielas e becos. E fica tendo esta par6-
quia 1.175 fogos •. 

(Se~ac). 

In c Alman•k do Porto e seu di•tricto •· para o ano 

de 18,8-%869- Porto , %867. 
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