
Quarteto de Cordas 
de Matosinhos
Vítor Vieira violino
Juan Maggiorani violino
Jorge Alves viola
Marco Pereira violoncelo

Joly Braga Santos 
Quarteto n.º 2 em Lá menor, op. 29 (1957; c.25min.)
1. Largo – Allegro moderato
2. Adagio molto
3. Largo – Adagio molto vivace

Eurico Carrapatoso 
L’Homme Desarmé (2012; c.10min.)
1. Melancolia
2. Galope
3. Meditação
4. L’homme desarmé
5. Saudade

Paul Hindemith 
Quarteto em Fá menor, op. 10 n.º 1 (1918; c.30min.)
1. Sehr lebhaft, straff im Rhythmus
2. Thema mit Variationen: Gemachlich
3. Finale: Sehr lebhaft

Joly Braga Santos
LISBOA, 14 DE MAIO DE 1924

LISBOA, 18 DE JULHO DE 1988

Quarteto n.º 2, em Lá menor

Maestro, crítico musical, professor, compositor, Joly Braga San‑
tos inicia o seu percurso com a aprendizagem de violino e piano 
no Conservatório Nacional, a partir de 1936, e da disciplina de 
composição em 1941. Determinante nesta fase da sua formação 
foi a figura de Luís de Freitas Branco, pela influência estilística 
de pendor modernista, e pelo interesse na música de cariz tradi‑
cional e na polifonia renascentista. A partir de 1947, trabalhou de 
perto, como compositor colaborador, com o Gabinete de Estu‑
dos Musicais da Emissora Nacional, tendo ainda sido director da 
Orquestra do Teatro de São Carlos, da Orquestra Sinfónica do 
Porto e da Orquestra Sinfónica da Radiodifusão Portuguesa. Na 
sua extensa obra incluem ‑se seis sinfonias, música de câmara, 
música para piano, música vocal, solística e coral, bailado, ban‑
das sonoras cinematográficas e radiofónicas.

Bolseiro do Instituto de Alta Cultura, em 1948, foi para Veneza 
participar no Curso Internacional de Regência com Herman 
Scherchen. De 1957 a 1960, ainda em Itália, trabalhou no estúdio 
experimental de Gravesano, com Antonio Votto, prosseguindo 
posteriormente os seus estudos de composição com Virgilio 
Mortari, em Roma. O Quarteto n.º 2 reflecte as influências desta 
experiência italiana de grande modernidade. 

O Quarteto de cordas n.º 2, que assenta na tonalidade de Lá 
menor e ocupa no catálogo do compositor o op. 27, foi composto 
em Dezembro de 1957, na cidade de Milão. Obra publicada com a 
dedicatória “À minha querida mulher”, veria a sua estreia no Tea‑
tro de São Carlos, postumamente, no ano de 1989, pelo Quar‑
teto Capela. O andamento inicial, Largo – Allegro moderato, com 
o primeiro tema enunciado no violoncelo, precede o segundo 
andamento, com o tema apresentado também no violoncelo e ao 
qual se segue uma resposta de gestualidade homofónica nos res‑
tantes instrumentos do ensemble. A peça termina com um Largo 
– Allegro molto vivace, num Finale de grande lirismo.

Eurico Carrapatoso
MIRANDELA, 15 DE FEVEREIRO DE 1962

L’Homme Desarmé

Eurico Carrapatoso pode ser considerado um dos mais prolífe‑
ros compositores portugueses da actualidade, correspondendo 
regularmente a encomendas das mais variadas instituições e 
sendo vastamente premiado e distinguido. Licenciado em Histó‑
ria pela Universidade do Porto, em 1985, inicia nesse mesmo ano 
o desenvolvimento dos seus estudos musicais com Borges Coe‑
lho, Fernando Lapa e Cândido Lima, tendo ainda prosseguido 
estudos em composição com Constança Capdeville (a partir de 
1988) e Jorge Peixinho (de 1991 a 1993), no Conservatório Nacio‑
nal. Leccionou na Escola Superior de Música de Lisboa, na Aca‑
demia de Amadores de Música, na Academia Nacional Superior 
de Orquestra, sendo, desde 1989, docente de Análise e Técni‑
cas de Composição no Conservatório Nacional. Da sua ecléc‑
tica obra destacamos, sob o critério da edição discográfica: Leo-
noreta (2001), Magnificat em Talha Dourada (2005), Requiem à 
memória de Passos Manuel (2007), Um pequeno conto musical 
(2010).
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L’Homme Desarmé foi composto em Julho de 2012, tendo 
visto a sua estreia no Salão Nobre do Conservatório Nacional, a 
30 de Novembro de 2013, pelo Quarteto Lopes ‑Graça.

Segundo o próprio compositor, numa nota de 9 de Janeiro 
de 2014, a ideia de composição de L’Homme Desarmé parte de 
um “piscar o olho a este jogo de palavras com o título da famosa 
melodia que foi usada por tantos compositores do Renasci-
mento: L’homme armé.”. O objectivo da peça passaria pela des‑
construção, “desmistificando através de um registo musical 
descontraído […] o mais insigne, quiçá, dos repositórios da trans-
cendência musical: o quarteto de cordas mais os colossos para 
ele escritos, desde Mozart a Beethoven, passando por Haydn, 
Bartók e Ligeti”. 

Eurico Carrapatoso encontra em L’Homme Desarmé a opor‑
tunidade de desenvolvimento do seu trabalho em torno do 
género do quarteto, compondo, assim, e citando Stravinski, como 
que um “quarteto de bolso, o meu pocket quartet”.

Paul Hindemith
HANAU, 16 DE NOVEMBRO DE 1895

FRANKFURT, 28 DE DEZEMBRO DE 1963

Quarteto em Fá menor, op. 10 n.º 1

Na Alemanha, Paul Hindemith trouxe os estilos da primeira metade 
do século para o quarteto, compondo, contudo, dentro do quadro 
da linguagem neoclássica que caracteriza o seu trabalho. Com‑
positor, teórico, professor, violetista e maestro, Hindemith é uma 
figura incontornável da primeira metade do século XX.

Influenciado por Bach, formas neobarrocas, modos de 
expressão modernas como o Jazz, pelo Expressionismo 
schoenbergiano, por Puccini e por Strauss, Hindemith desen‑
volveu uma linguagem de um grande eclectismo e experimenta‑
lismo tanto ao nível da forma como do discurso musical propria‑
mente dito, tendo composto peças como Die Junge Madg (1922), 
Das Marien Leben (1922 ‑3), Kammermusik (1922 ‑7) ou Mathis der 
Mahler (1934) e escrito obras teóricas como Unterweisung im 
Tonsatz (1937), onde expõe a sua linguagem musical que vai da 
politonalidade livre à tonalidade alargada.

A música de câmara assumiu, desde cedo, um carácter muito 
importante para o compositor, talvez pela sua ligação prática à 
interpretação camerística. O centro do seu interesse como com‑
positor, nos primeiros anos da sua carreira, residiu frequente‑
mente no género “quarteto de cordas”, que viria a compor em 
número de sete.

Catalogado, por vezes, como o segundo quarteto (Paul Hinde‑
mith teria composto um Quarteto op. 2, em Dó maior, em 1915, que 
contudo permaneceu inédito durante muito tempo), o Quarteto 
de cordas op. 10 n.º 1, em Fá menor, foi composto no ano de 1918, 
numa altura em que o compositor servia como soldado na Primeira 
Grande Guerra. Inscrito numa linguagem pós ‑romântica, em que, 
por vezes, o elemento paródico exacerba o lirismo excessivo, esta 
obra caracteriza ‑se por uma grande vitalidade rítmica e por uma 
intrincada escrita contrapontística, sendo notórias as influências 
de Richard Strauss, Max Reger ou Hugo Wolf.

O primeiro andamento, Sehr lebhaft, straff im Rhythmus 
(“muito vivo, rigoroso no ritmo”), começa por afirmar o primeiro 
tema que será alvo de imitações sucessivas em meios ‑tons 
ascendentes, caracterizando ‑se ainda por uma fuga no lugar do 
desenvolvimento. O segundo andamento, Thema mit Variatio-
nen: Gemachlich (“tema e variações: cómodo”), desenvolve cinco 
variações sobre um tema de carácter algo dançável e precede o 
longo Finale: Sehr lebhaft (“muito animado”), que assenta numa 
forma ‑sonata alargada em que a brilhante reexposição antecipa 
uma coda que termina em Prestissimo.

ROSA PAULA ROCHA PINTO

Quarteto de Cordas de Matosinhos 
 
Aclamado como um “caso singular de excelência no panorama 
musical português” (Diana Ferreira, Público, 2010), o Quarteto de 
Cordas de Matosinhos (QCM) foi criado pela Câmara Municipal 
de Matosinhos através de um concurso público. Desde 2008 é 
residente desta cidade, onde desenvolve uma temporada regu‑
lar de concertos.

Na temporada de 2014 ‑15, o QCM foi escolhido como um dos 
ECHO Rising Stars, realizando uma tournée de 16 concertos em 
algumas das mais importantes salas de concerto europeias, 
como o Barbican em Londres, o Concertgebouw em Amester‑
dão, o Musikverein em Viena, as Philharmonies de Hamburgo 
e Colónia e a Konzerthaus em Dortmund. Apresenta ‑se tam‑
bém regularmente nas maiores salas de concerto portuguesas, 
como a Casa da Música, Fundação Calouste Gulbenkian e Cen‑
tro Cultural de Belém, e colabora com alguns dos mais destaca‑
dos músicos portugueses, tais como Pedro Burmester, António 
Rosado, Miguel Borges Coelho, António Saiote, Paulo Gaio Lima 
e Pedro Carneiro.

Desde a sua criação, o QCM assumiu um forte compromisso 
com o repertório português para quarteto de cordas, interpre‑
tando muitas obras menos conhecidas e abraçando novas obras 
de compositores contemporâneos: estreou já mais de 20 novas 
obras. O outro principal objectivo artístico do QCM vem sendo 
cumprido com a interpretação em Matosinhos do grande reper‑
tório para quarteto de cordas: as obras completas de Mozart e 
Mendelssohn foram já apresentadas, estando em curso as inte‑
grais de Haydn, Beethoven e Chostakovitch.

O QCM e os seus membros foram reconhecidos com prémios 
nos mais importantes concursos musicais nacionais, como o Pré‑
mio Jovens Músicos da RDP e o Concurso Internacional de Música 
de Câmara “Cidade de Alcobaça”. Todos os membros estudaram 
na Academia Nacional Superior de Orquestra e aperfeiçoaram a 
sua arte em várias escolas de prestígio, incluindo a Escuela Supe‑
rior de Música Reina Sofía (Madrid), a Northwestern University 
(Chicago) e o Conservatório de Sion (Suíça). O QCM também rea‑
lizou formação especializada no Instituto Internacional de Música 
de Cámara de Madrid, onde estudou com Rainer Schmidt (violi‑
nista do Quarteto Hagen), além de trabalhar em masterclasses 
com membros de grandes quartetos de cordas, como Alban Berg, 
Lasalle , Emerson, Melos, Vermeer, Kopelman e Talich.
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