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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Bicentenário do nascimento do compositor Felix 
Mendelssohn assinalado no Centro de Artes de Sines 

 
Em 2009, assinalam-se 200 anos sobre o nascimento de um dos mais populares compositores do 
período Romântico, o alemão Felix Mendelssohn Bartholdy. O Centro de Artes de Sines não 
passa ao lado da efeméride, programando para o dia 20 de Março, às 22h00, no Auditório, um 
concerto com um dos mais importantes quartetos de cordas portugueses, o Quarteto de Cordas 
de São Roque.  
 
Constituído por António Martelo (1.º violino), Cristina Almeida (2.º violino), João Pedro Delgado 
(viola de arco) e Ricardo Mota (violoncelo), o Quarteto de Cordas de São Roque, criado em 2002, 
possui um extenso currículo de actuações em Portugal e no estrangeiro. Gravou recentemente 
dois discos, dedicados a Vianna da Motta e César Viana, e prepara um novo CD dedicado a obras 
de Mendelssohn, Mozart, Haydn e Shostakovich.  
 
O repertório do concerto de Sines é composto pelo Quarteto em Ré Maior, op. 44, n.º 1, pelo 
Quarteto em Fá menor, op. 80, e pelo Capriccio para Quarteto de Cordas s.n.op. (1843).  
 
O bilhete para o espectáculo custa 5 euros e deve ser reservado através do telefone do Centro 
de Artes de Sines (269 860 080). 
  
Informações adicionais sobre o Quarteto 
 
Actividade concertística nacional 
 
Desde 2002, o Quarteto São Roque tem vindo a percorrer os mais importantes palcos do país, bem como 
igrejas e instituições por todo o território nacional. Apresentou-se já no Centro Cultural de Belém 
(Pequeno Auditório – Mozart, Schostakovich e Armando José Fernandes; Boxmúsica – Mozart e Vianna da 
Motta; Auditório 3 – obra completa para quarteto de Lopes-Graça; Sala Sophia de Mello Breyner – Mozart, 
Webern e Eurico Carrapatoso), Teatro São Luiz (bailado Bernarda Alba, música de César Viana), Teatro 
Municipal da Guarda (estreia nacional da ópera de câmara “In the Penal Colony” de Philip Glass), Salão 
Nobre do Conservatório Nacional, Belgais, Auditório Lopes-Graça, entre outras salas de maior ou menor 
dimensão e festivais de relevo. 
 
Actividade concertística internacional 
 
O Quarteto São Roque apresentou-se já no México (Festival Internacional de Música de Morelia e 
consequente mini-digressão dedicada à música portuguesa), Irlanda (única aparição da música erudita 
portuguesa no certame Cork – Capital Europeia da Cultura 2005), Luxemburgo, Andorra, Espanha e 
Inglaterra. Em todos os recitais que realizou no estrangeiro deu especial ênfase à música portuguesa, 
nomeadamente através da apresentação da obra completa para quarteto de cordas de Vianna da Motta, 
bem como de obras mais recentes de compositores como Eurico Carrapatoso e César Viana. 
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Actividade discográfica 
 
O agrupamento gravou recentemente dois discos, um dedicado à obra completa para quarteto de Vianna 
da Motta (editora Numérica) e outro dedicado à obra completa para quarteto de César Viana (aguarda 
edição). Para 2009 prepara um disco dedicado a obras de Mendelssohn, Mozart, Haydn e Shostakovich. 
 
Transmissões 
 
Vários concertos do Quarteto São Roque foram já transmitidos em directo ou diferido por meios de 
comunicação social, nomeadamente: RDP, Antena 2 – obra completa de Lopes-Graça, quinteto de 
Armando José Fernandes, quarteto nº 8 de Shostakovich, “dnp” de César Viana, quarteto “dissonâncias” 
de Mozart, quinteto com clarinete de Mozart, quarteto de Vianna da Motta, Langsamer Satz de Webern, 
“Sete Velhos Corais Portugueses” de Eurico Carrapatoso, quarteto de Debussy; TeleMichoacán, 
TVNuevoLeón e TlaxcalaTV, México – Vianna da Motta, Lopes-Graça, Eurico Carrapatoso, César Viana. 
 
Formação 
 
Para além da sua actividade profissional, o Quarteto São Roque participa frequentemente em master-
classes no intuito de ouvir o conselho de alguns mestres, tendo trabalhado neste domínio principalmente 
com os professores Michael Bochmann e Gareguin Aroutounian. 
 
Colaborações artísticas 
 
O grupo tem colaborado em quintetos e outras formações com os solistas Morgan Szymanski, Filipe 
Quaresma, João Crisóstomo, Susana Valente e Domenico Ricci. 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


