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TEMPORADA 2020

Música em SI Maior
CONCERTO QUARTETO DE CORDAS DE MATOSINHOS, ALDARA MEDEIROS, CLARINETE
8 FEVEREIRO > 21:00
IGREJA DE SANTA IRIA DE AZÓIA

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto com clarinete em Lá Maior K.581
I. Allegro
II. Larghetto
III. Menuetto
IV. Allegretto con variazoni

Maurice Ravel
Quarteto de cordas em Fá Maior
I. Allegro moderato – très doux
II. Assez vif – très rythmé
III. Très lent
IV. Vif et agit

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto com clarinete em Lá Maior K.581

Esta obra, escrita muito perto do fim da vida do 
compositor, mostra o seu apreço pelo clarinete. 
Um instrumento que ainda não tinha chegado 
à forma final que hoje conhecemos, mas que 
revelava qualidades que o génio de Salzburgo 
quis explorar: um calor expressivo nos registos 
médios e baixo, uma grande agilidade e extensão, 
bem como a capacidade de executar crescendos e 
diminuendos rápidos e poderosos. Mozart foi um 
dos primeiros compositores a integrar o clarinete 
na orquestra e compôs duas grandes obras em 
que lhe atribuiu um papel de destaque: o Concerto 
para clarinete e orquestra e o Quinteto para 
clarinete e quarteto de cordas.

Escrita para o clarinetista Anton Sadler 
(dedicatário também do concerto), não é uma 
obra para clarinete solo e acompanhamento 
de cordas, mas uma obra-prima de música de 
câmara, integrando magistralmente parceiros 
iguais. A beleza da sonoridade que Mozart extrai 
do conjunto não vem apenas da riqueza de 
ideias temáticas e do seu desenvolvimento, mas 
também do equilíbrio criado com os membros 
dos cinco instrumentos. Apesar de ser a primeira 
obra escrita para esta formação, podemos 
seguramente dizer que mais nenhuma chegou 
perto da sua qualidade artística até Brahms 
compor o seu quinteto, mais de um século depois.

Maurice Ravel - Quarteto de cordas em Fá Maior
Ao contrário do quinteto de Mozart, o quarteto 
de Ravel é uma obra de juventude escrita em 
1903, aos 28 anos. Foi dedicada ao seu professor, 
Gabriel Fauré, e submetida ao mais importante 

concurso de composição da época, o Prix de 
Rome, e o facto de ter sido rejeitada pelo júri diz 
seguramente mais do conservadorismo do meio 
musical francês da época do que da qualidade da 
obra, que introduziu Ravel como um compositor 
de referência e entrou no cânone do repertório 
para quarteto de cordas, sendo das obras mais 
tocadas. O grande compositor Claude Debussy, 
compatriota e um pouco mais velho que Ravel, 
escreveu-lhe em 1905: “Em nome dos deuses da 
música e no meu também, não altere uma única 
nota do seu quarteto”.

Apesar de ter uma estrutura bastante clássica, 
Ravel usou uma linguagem muito original, 
incluindo sonoridades que na altura não tinham 
sido exploradas, como o uso de pizzicatos no início 
do segundo andamento, ou o ritmo irregular 
no quarto andamento. Encontramos também 
nesta obra-prima um traço muito característico 
da música de Ravel: a procura de diferentes 
timbres, cores na sonoridade tão estabelecida 
do quarteto de cordas (na altura já com mais de 
150 anos de história), de tal maneira que a sua 
música é frequentemente caracterizada como 
“impressionista”.

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 regular de 
concertos.

Na temporada de 2014/15 o QCM foi escolhido 
como um dos ECHO Rising Stars, apresentando-se 
assim 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, 
Colónia e Luxemburgo, o Konzerthaus em 
Dortmund, o Megaron em Atenas ou o Palace of 
Arts em Budapeste. O QCM apresenta-se também 
regularmente 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 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, interpretando muitas 
obras menos conhecidas e abraçando novas 
obras de compositores contemporâneos: o 

QCM estreou já mais de 20 novas obras. O 
outro principal objetivo artístico do QCM 
vem sendo cumprido com a interpretação 
em Matosinhos do grande repertório para 
quarteto de cordas: as obras completas 
de Mozart e Mendelssohn foram já 
apresentadas, estando em curso as integrais 
de Haydn, Beethoven e Shostakovich.

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 Sofia 
(Madrid), a Northwestern University (Chicago) 
e Conservatório de Sion (Suíça). O QCM 
também realizou formação especializada no 
Instituto Internacional de Música de Cámara 
de Madrid, onde estudou com Rainer Schmidt 
(violinista 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.

Aldara Medeiros - clarinete
Natural de Loures, iniciou os seus estudos 
musicais aos 12 anos na Banda da 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures e, posteriormente, 
ingressou na classe do Professor Nuno 
Silva, na Escola de Música do Conservatório 
Nacional de Lisboa.

Licenciada pela Academia Nacional Superior 
de Orquestra, sob orientação do professor 
Nuno Silva, realizou várias master classes 
com clarinetistas de renome mundial: Pascal 
Moraguès, Hakan Rosengren, Radovan 
Cavallin, Pérez Piqué, Luis Gomes, Javier 
Balaguer, entre outros.

Em 2016 realizou o Mestrado em 
Interpretação e Investigação Performativa, 
na Facultad de Música y Artes Escénicas de 
la UAX em Madrid, na classe do professor 
Venancio Rius e do professor convidado 
Yehuda Gilad. Atualmente pertence ao grupo 
de câmara Salón Musical, que se dedica 
à realização de concerto/conferências e 
colabora frequentemente com a Orquestra de 
Câmara de Cascais e Oeiras.


