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Fernando Valente
Olhares do ocaso (2016; c.15min)*

Eurico Carrapatoso 
Llaços, contradanças e descantes (2016; c.13min)**

1. Searas
2. Rabatida 
3. Ninho
4. Encomendação
5. Malhadas

Benjamin Britten 
Quarteto de cordas n.º 2, op. 36, em Dó maior (1945; c.28min)

1. Allegro calmo, senza rigore 
2. Vivace 
3. Chacony: sostenuto

*Encomenda Câmara Municipal de Matosinhos

**Estreia mundial; encomenda Quarteto de Cordas de Matosinhos

Fernando Valente
MOLDES, 1952

Olhares do ocaso

Esta obra para quarteto de cordas, Olhares do ocaso, está organi‑
zada como uma sucessão de espaços ou “olhares” de caracterís‑
ticas diversas num só andamento.

Na continuação destes olhares vislumbram ‑se curtas massas 
sonoras, estáticas ou em movimento, das quais emerge uma ou outra 
linha melódica; ou uma melodia que se vai repetindo acompanhada 
contrapontisticamente pelas outras partes; ou pequenas passagens 
em “coral” ou arpejadas, assim como uníssonos.

Esta sequência de quadros, espaços ou olhares é diversificada: 
vai desde um início tenso melódica, harmónica e ritmicamente, 
onde se vai construindo uma melodia de características cromá‑
ticas que por instantes aparece numa escrita em estilo imitativo, 
continuando por momentos calmos e menos densos, delimita‑
dos por curtas áreas de tipo coral. A parte final tem espaços bem 
definidos, que se apresentam alternadamente entre uma escrita 
ritmicamente bem marcada em staccato e elementos novos ou a 
reutilização de motivos anteriores.

Pode ser sugerida uma atitude de expectativa perante as situa‑
ções distintas que vão sendo expostas. Não há elementos auto‑
biográficos ou que representem um acontecimento da natureza 
a conduzir a obra, isto é, não há “programa”, ficando deste modo 
mais livre a audição da música que é apresentada.

FERNANDO VALENTE, 2016

Eurico Carrapatoso
MIRANDELA, 1962

Llaços, contradanças e descantes

Não esqueço mais a cerimónia de inauguração do Centro Cultural 
de Palaçoulo, ali ao pé de Miranda do Douro. Em boa hora fui convi‑
dado a estar presente. 

Não me perguntem porquê, mas estive emocionado desde o 
primeiro minuto. Estremeci quando os Pauliteiros fizeram o assalto 
ao castelo, com o estrépito dos paus e dos pés a assentar com força 
no chão. Estava frio. E começou a nevar com abundância. 

Mas o principal estava para vir: eis senão quando chegam à 
cena os Pauliteiricos de Palaçôlo. Lá estavam os miúdos, alguns 
deles ruivos e sardentos pela gota de sangue suevo que ainda lhes 
corre nas veias, mirandeses de gema nados e criados naquele 
planalto mítico. Lá estavam os miúdos, assim iniciados à nobreza 
dos antigos rituais da dança pírrica, tão lindos e seguros de si, agar‑
rando a estafeta cultural maravilhosa que, daquele modo, rece‑
biam de seus progenitores. Lá estavam com os seus paulitos mais 
pequenos para não magoarem seus dedinhos engaranhados do 
frio que fazia. Lá estava um ruivinho e sardento com seu pai atrás 
a soprar no fole da pequenina gaita ‑de ‑foles, que roncava, afinal, 
tanto como as outras, naquele arranque do seu bordão que tem 
tanto de grotesco quanto de épico, mais o basqueiro em que reful‑
giu a sua sonoridade bronzina, com apenas duas dinâmicas dispo‑
níveis: ou forte, ou fortissimo, a ecoar naquele branco planalto 
mirandês, alvinho de neve.

Nesse momento fui ‑me abaixo de emoção, confesso, e jurei 
a mim próprio que toda a minha vida continuaria a honrar, com a 
minha música, a memória do meu povo, as minhas origens, a minha 
identidade, os llaços do meu afecto, e que levantaria bem alto o 
pendão do meu orgulho de ser transmontano; e, virando ‑me para 
leste, de onde me chegavam os fétidos ares d’além Pirenéus, amal‑
diçoei a corja dos vaidositos burgueses e mimados que, de modas 
urbanas, vociferam ainda hoje o caminho da estética e o fim da 
história da música pelo trágico diapasão do eixo Paris ‑Darmstadt, 
cristalizado no inominável instituto da música ‑poder, continuando a 
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vomitar, como que amaldiçoados por um anátema, uma arte trágica 
que se arrasta, entubada, no circuito dos concertos de música 
contemporânea, mantida em estado vegetativo pelos programa‑
dores culturais com desfibriladores em riste. Temática transilvana. 

Perante aqueles Pauliteiricos de Palaçôlo jurei a mim próprio, 
naquele dia frio e limpo, esfregar na cara a esses caramelos um 
manifesto que lhes berra nos seguintes termos: “Ide dar sangue! 
Ide cagar longe!”, pardonnez mon français.

E termino esta nota na minha amada lléngua mirandesa: L aire 
de l campo fai ‑mos sentir bien.

OURICO CARRAPATOSO,  
DESASSIÊTE DE NOVEMBRO DE DOUS MIL I DESASSIÊTE

Benjamin Britten
LOWESTOFT, 1913 – ALDEBURGH, 1974

Quarteto de cordas n.º 2, op. 36, em Dó maior

Benjamin Britten foi indiscutivelmente o mais importante composi‑
tor britânico do século XX. De entre os três quartetos para cordas 
que compôs, o segundo é considerado o mais notável. Juntamente 
com o Guia da Orquestra para Jovens, resultou numa homenagem 
a Purcell no 250º aniversário da sua morte.

O primeiro andamento está estruturado numa tradicional forma‑
‑sonata mas na qual a exposição tem grandes dimensões, criando a 
ilusão do desenvolvimento ser diminuto. A sua introdução remete‑
‑nos para sonoridades ancestrais, originadas em notas pedais que 
soam como bordões. O Vivace é um andamento de efeitos sonoros 
espectaculares marcados por uma diferenciação dinâmica extraor‑
dinária. A Chaconne final resulta na homenagem a Purcell. O seu 
tema é anunciado em uníssono por todos os instrumentos, ao qual se 
segue uma série de 21 variações que exploram técnicas diferentes 
(variações harmónicas, rítmicas, contrapontísticas…). Neste anda‑
mento, Britten escreve várias cadências onde os músicos assumem 
papel de solistas como forma de ligação entre partes diferentes.

RUI PEREIRA, 2008

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 uma das 
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 Musikve‑
rein em Viena, as Philharmonies de Hamburgo e Colónia e a Konzert‑
haus de Dortmund. Apresenta ‑se também regularmente 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 estudaram na 
Academia Nacional Superior de Orquestra e aperfeiçoaram 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 realizou forma‑
ção especializada no Instituto Internacional de Música de Cámara 
de Madrid, onde estudou com Rainer Schmidt (violinista do Quar‑
teto Hagen), além de trabalhar em masterclasses com membros 
de grandes quartetos de cordas, como Alban Berg, Lasalle, Emer‑
son, Melos, Vermeer, Kopelman e Talich.
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