
No ;lnstituto ·Minhoto 
.:de Estudos Regionais if 

realiza hoje um concerto · ~ 

:10. Gu!lhermina Suggia ,. 
proelamada aa lmprensa Inglese 
a malor vlolooeeUsta do Mundo 

·Prosseguindo na exeoucAo .do 
seu programa cult•ual, o Instltuto 

1 Mtnhoto conaegulu dar hoje uma 
• notAvel nolte de Arte, com a cola· 

boracAo da emlnente Artlsta port~· 
guesa . 

Um concerto de Suggla 6 sem· 
1 pre um aconteclme"lto em q ualq.uer 

capital da Europa e, porlsso, grande 
honra tem esta cldade em receber 

' a conaagrada celebrlda-ie. 
D. Gu!lhonnlna Suggla, que 

aos 5 anos de ldade comecou a re· 
ceber as llcOes do professor Augus· 

D. Am~Iia quiser.am di tingui Ia' clan 
do.)he uma bolsa de. estudo na Ale· 
rr.anha, para aperfeh;oar os aeus es · b t 
tudos com o professor Klengel. Aos 
16 anos foi para Lei-pzig e ainda . an· 0 1 

tes de complC<tar 17 ano.s, Suggia foi B\ 
convidada para tomar parte ntim dos R 
grandes concertos do gew an l hans 
em Leipzig, sob a direcca.o de Arthur dl" 
Nikish . a 

• to Suggla, seu Uustre Pal, apreaen· 
tou••e em publico dots anoa depols, 
com retumbante sueesao, tal a exe•. 

Eate con~erto na.o s6 represen ~ ~ 
tou uma apote6~e para a jovem ar- BJ 
tista, mas tambem o inicio duma P t 
~<tourn~e» por todos os paises da Eu· u 
ropa e em poucos anos o oome de m 
Guilhermina ~uggia era glorificado n! 
em todos os grandes centres musi· co 
cais. Durante a Grande Guen a a In- d · cucAo e sentlmento com que fazla 

t vlbrar as cordaa do seu peque:1lno 
vtoloncelo . 

A sua fama cedo fo: de Norte a 
• Sui de Portugal, Os Reis D. Carlos e 

••••••••••• 

glaterra acolheu a , aclamando-a co 
mo a maior violoncelista do mundo, 
e os triunfos sucederam se a tal pon °1 

to que nlo havia concerto de impor· nr 
tAocia em que Suggia nao fosse soli· 
citada. m 

Em festas de caridade, durante 
a Guerra, tocou para a Raloha Ale oi 
xandra. Duquesa de York, Princesas q· 
Helena Vit6ria e Christina e em 1932 
tomou parte com Kreisler no celebre ft 
conc6rto do Albert Hall em bene£i n· 
cio dos musioos pobres na ·preseoc;a 
de Suas Magestades o Rei e a Rai- ... 
oha de Inglaterra, a quem foi apre- 0 
sentada e para quem Suas Magesta- a: 
de· tiveram palavras de admira~ao e 0 , 
estima, . l\ 

Guilhermina Suggia 'possue dois r : 
violoncelos de grande va!or, um 
Stradivarius e urn 'Montagnana. _ 

Alem da sua carreira artistica, • P 
Guill_termioa Sugia.interessa-se 'viva-. q 
.mante pela literatura, falando varias p 
lioguas· 

' . Oficial de S . , Tiago de Espada l; 
1 em 2 de Junho de 1923 e foi promo 

vida a Comeodador. em Setembro de 
1937, possuindo a medalha de ouro 
de honra da cidade do Porto, que lhe -c 
foi . eotregue no ano de 1938, pelo 
Presidente da Republica, Scroh'lr Ge.-
neral Carmona. . J 

Em 23 ds Dezembro de 1943 foi • 
nomeada Grande-Oficial da Ordcm 
Milita: de Cristo. 

Ei!J, em r:ipidos tra~os, o perfil 
da gloriosa Artista que logo a noite, 
pelas 22 horas, se exibira ante o pu 
blico bracarense. t1 

0 Dr. Manuel Monteiro rani a f 
apreseota~ao da extraordinaria "vir· S 
tuose». · F 


