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Ludwig van Beethoven 
Quarteto de cordas n.º 9, op. 59 n.º 3, em Dó maior, 
“Razumovsky” (1806; c.30min)

1. Introduzione: Andante con moto – Allegro vivace
2. Andante con moto quasi allegretto
3. Menuetto grazioso
4. Allegro molto

Edvard Grieg
Quarteto n.º 1 em Sol menor, op. 27 (1877; c.36min)

1. Un poco andante – Allegro molto ed agitato
2. Romanze: Andantino – Allegro agitato
3. Intermezzo: Allegro molto marcato – Allegro agitato
4. Finale: Lento – Presto al saltarello

No dia em que se celebra o aniversário do nascimento de Guilher‑
mina Suggia, o Quarteto de Cordas de Matosinhos presta home‑
nagem ao seu extraordinário legado apresentando o mesmo 
programa com que a grande violoncelista portuense se despediu 
do Quarteto Moreira de Sá: estes mesmos quartetos de Beethoven 
e Grieg. O concerto decorreu em Lisboa, no Salão do Conserva‑
tório Nacional, no ano de 1901. Com apenas quinze anos de idade, 
Suggia foi estudar para a Alemanha e terminou a sua precoce cola‑
boração com este prestigiado agrupamento. 

Quarteto de Cordas de Matosinhos 
Vítor Vieira violino    
Juan Maggiorani violino 
Jorge Alves viola    
Marco Pereira violoncelo
 
Aclamado como um “caso singular de excelência no panorama musi‑
cal português” (Diana Ferreira, Público, 2010), o Quarteto de Cordas 
de Matosinhos (QCM) foi criado pela Câmara Municipal de Matosi‑
nhos através de um concurso público. Desde 2008 é residente desta 
cidade, onde desenvolve uma temporada regular 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 Amesterdão, o 
Musikverein em Viena, as Philharmonies de Hamburgo e Colónia 
e a Konzerthaus em Dortmund. Apresenta  ‑se também regular‑
mente nas maiores salas de concerto portuguesas, como a Casa 
da Música, a Fundação Calouste Gulbenkian e o Centro Cultural 
de Belém, e colabora com alguns dos mais destacados 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 
Prémio Jovens Músicos da RDP e o Concurso Internacional de 
Música de Câmara “Cidade de Alcobaça”. Todos os membros estu‑
daram na Academia Nacional Superior de Orquestra e aperfeiçoa‑
ram a sua arte em várias escolas de prestígio, incluindo a Escuela 
Superior de Música Reina Sofía (Madrid), a Northwestern University 
(Chicago) e o Conservatório de Sion (Suíça). O QCM também reali‑
zou 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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