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Telmo Marques 
Ilhas Afortunadas, para quarteto de cordas (2016; c.11min)*

1. Mare nostrum
2. Baile da meia volta (Porto Santo – Madeira)
3. Conde da Alemanha (Terceira  – Açores)
4. Charamba (Terceira – Açores) 

Carlos Azevedo 
Brexit?, para quarteto de cordas (2016; c.10min)*

Sérgio Azevedo
Popularuskia – 5 peças para quarteto de cordas 
(2016; c.13min)*

1.  Quodlibet: quase um madrigal  
(à memória de Joly Braga Santos)

2.  Rimanço  
(à memória de Joly Braga Santos)

3.  Ó ó meninó ó  
(para o meu grande amigo Eurico Carrapatoso)

4.  Não se me dá que vindimem  
(à memória de Fernando Lopes-Graça)

5.  Não se me dá que vindimem  
(à memória de Béla Bartók)

Michael Tippett 
Quarteto de cordas n.º 2, em Fá sustenido maior 
(1941; c.20min)

1. Allegro grazioso
2. Andante
3. Presto
4. Allegro Apassionato  

*Estreia mundial; encomenda da Câmara Municipal de Matosinhos

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 
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 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, Fundação Calouste Gulbenkian e Centro Cultural de 
Belém, e colabora com alguns dos mais destacados músicos portu-
gueses, 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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