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Ao longo dos últimos 20 anos, o âmbito da investigação dedicada às neu-
rociências da perceção e produção musical expandiu-se consideravelmente. 
Esta palestra começará por apresentar uma panorâmica de certa investigação 
básica sobre os correlatos cognitivos e neurais do processamento da música. 
Estas descobertas criaram condições para a investigação do benefício poten-
cial da audição e aprendizagem musical para cérebros saudáveis e patológicos, 
desde a juventude à velhice. 

barbara tillmann
Após completar um doutoramento em psicologia cognitiva (1999, Dijon) 
e um pós-doutoramento em neurociência cognitiva (Dartmouth College),  
Barbara Tillmann começou a trabalhar como investigadora no CNRS — Cen-
tre National de la Recherche Scientifique, em Lyon, no ano de 2001. A sua in-
vestigação na área da cognição auditiva emprega métodos comportamentais, 
neurofisiológicos e computacionais. Mais concretamente, investiga a forma 
como o cérebro adquire conhecimento sobre estruturas sonoras complexas, 
como a música ou a linguagem, e de que modo este conhecimento enforma a 
perceção. Entre 2007–20, liderou o grupo de investigação Cognição Auditiva 
e Psicoacústica no CRNL — Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. 
O trabalho desse grupo procura compreender os mecanismos cognitivos e 
neurais que determinam a forma como os humanos compreendem, apren-
dem, memorizam e usam estruturas sonoras complexas (p. ex., de modo a 
esperar e prever acontecimentos futuros). Barbara Tillmann investiga igual-
mente novas formas de estimular processos cognitivos e sensoriais com  
música, inclusive junto de pessoas com patologias (p. ex., dislexia, doença de  
Alzheimer e pacientes com estados de consciência alterados). A sua investigação 
tem sido financiada por várias entidades nacionais e internacionais, incluindo 
o National Institute of Health dos Estados Unidos e o Sétimo Programa- 
-Quadro de Investigação da União Europeia, que lhe atribuiu um subsídio 
para o estudo dos potenciais benefícios da música em cérebros saudáveis e 
patológicos, o EBRAMUS (“Europe, BRAin and MUSic”). Autora de mais de 
160 textos científicos para publicações especializadas, tem disseminado o co-
nhecimento científico junto do público em general, na forma de livros e, mais 
recentemente, de uma peça de teatro. O CNRS distinguiu o seu trabalho com 
uma medalha de bronze, em 2004, e uma de prata, em 2016.

Prelúdio científico 
Neurociências e música: Da investigação  
básica às implicações para a educação,  
sociedade e saúde
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PRÓXIMOS CONCERTOS

Notas ao programa 
bernardo mariano*

É formado por quatro músicos de renome mundial que partilham o 
desejo de tocar juntos aquele que é considerado por muitos o maior 
de todos os repertórios: a música composta para quarteto de cordas. 
Mihaela Martin, Conrad Muck, Michael Barenboim e Frans Helmerson 
reúnem as tradições europeias da música clássica, transformando as 
suas experiências na voz única do Quarteto Michelangelo.
mihaela martin foi a primeira vencedora do Concurso Interna-
cional de Violino de Indianápolis (EUA) e é professora na Escola 
Superior de Música de Colónia e na Academia Barenboim-Said, em 
Berlim. conrad muck liderou os Quartetos de Cordas de Petersen  
e de Leipzig e é reconhecido como solista, músico de câmara, pro-
fessor e membro de júris de vários concursos internacionais. A car-
reira de michael barenboim como solista e músico de câmara 
soma-se à sua posição como professor de música de câmara e vio-
lino na Academia Barenboim-Said. frans helmerson combina a 
sua paixão pela música a solo e de câmara com a sua carreira como 
professor nas Academias Kronberg e Barenboim-Said. 
Os membros do Quarteto Michelangelo ganharam muitos prémios in-
ternacionais e trabalharam com artistas como Martha Argerich, Yuri 
Bashmet, Elisabeth Leonskaja, Itzhak Perlman, Elena Bashkirova,  
Daniel Barenboim e Sir András Schiff. Juntos, trazem para o re-
pertório de quarteto de cordas uma vasta riqueza e sabedoria, bem 
como os benefícios de muitos anos de experiência musical do mais 
alto nível.
O Quarteto Michelangelo tem sido louvado pela crítica musical, 
que destaca a musicalidade, a intensidade e o virtuosismo coleti-
vo demonstrados nas suas interpretações. Desde a sua formação, 
em 2002, tem-se apresentado nas melhores salas de concertos da 
Europa, Japão e Estados Unidos, incluindo Pierre Boulez Saal, em 
Berlim, Théâtre des Champs-Elysées, em Paris, Concertgebouw, em 
Amesterdão, Wigmore Hall, em Londres, Tonhalle, em Zurique,  
e em diversos festivais, como os de Edimburgo, Kuhmo, Jerusalém, 
Delft, Verbier e Pablo Casals. Nos EUA, tocaram no Carnegie Hall, 
em Nova Iorque, e na Biblioteca do Congresso, em Washington. 

Quarteto Michelangelo

Beethoven
O Quarteto Opus 95 ilustra à saciedade o compositor radical que 
Beethoven foi. Datado de 1810, ou seja, da fase final do chamado 
período médio, este Quarteto dá testemunho das constantes pes-
quisa e experimentação que Beethoven operou sobre os modelos 
que “recebeu” de Haydn e de Mozart. A obra terá sido estreada pelo 
Quarteto de Ignaz Schuppanzigh em 1814, vindo a ser editada só 
no final de 1816.
Após este Quarteto, Beethoven só voltaria a esse género quase 15 
anos depois, no ano seguinte à estreia da sua 9.ª Sinfonia.
O epíteto de Serioso deve-o esta obra à “recomendação” no final da 
indicação de tempo/carácter do 3.º andamento, que reza: Allegro as-
sai vivace ma serioso. Ora, esta intenção de serioso impregna a quase 
totalidade da obra – na verdade, tudo nela excepto a Coda (conclu-
são) do 4.º andamento se reclama do e remete para o serioso – daí 
que essa Coda, “estranhamente” bem-disposta, tenha sido julgada 
por tantos comentadores como frívola e irrelevante, espécie de “ce-
dência” de Beethoven à concepção já setecentista do que deveria ser 
o Finale de uma obra!
Mas deve certamente ter sido um trabalho “bicudo” para o Quarteto 
Schuppanzigh pôr de pé e colar bem esta obra, dadas as exigências 
que ela coloca aos instrumentistas, em termos rítmicos, de tempi 
(velocidade), coordenação/junção e emocionais, para mais usando 
formas compactas, concentradas. Tal acentua a sensação de desafio 
que a performance desta obra cria nos intérpretes, com o resultante 
júbilo interior que advém de uma leitura plenamente satisfatória.
Um dos aspectos que mais ressaltam é o seu emprego de ferramen-
tas musicais com propósito retórico: modulações, dinâmicas, ênfa-
ses/acentuações, tensões/suspense, figurações rítmicas e métrica, 
silêncios, todos eles servem esta pintura em tons muito fortes (por 
vezes, quase expressionistas) do discurso musical. Neste âmbito, 
cada andamento configura-se como um painel de um políptico ilus-
trativo das variedades ou dos matizes do carácter “sério”, o que re-
mete de certa forma para os temperamentos e humores do primeiro 
Barroco… até sobrevir a tal Coda sorridente!

Tcherepnin
Nascido numa família musical (veia que continuou na sua descen-
dência), Alexander Tcherepnin é, como Rachmaninov, o exemplo 
de um artista russo fugido da Revolução de 1917. Nos anos 20, dé-
cada em que escreve este Quarteto (1926), encontramo-lo em Paris, 
onde convive com o meio musical e artístico fervilhante da capital 
francesa. O grau dessa inserção ilustra-o a sua inclusão num grupo 
de seis compositores, todos eles estrangeiros, do qual faziam ainda 
parte Mihalovici, Martinů, Harsányi, Beck e Honegger. O seu bre-
ve Quarteto de Cordas N.º 2 reflecte a prevalência do pensamento 
neoclássico na Paris dessa época. Organizado em três andamentos, 
o 1.º apresenta três ideias principais, bem diversas na sua configura-
ção, e uma ideia secundária, mais urbana, que serve como escape de 
tensão. O Larghetto central é dominado pela alternância 3.ª menor/
maior numa longa cantilena da viola sobre pontuações ou notas em 
harmónicos. Uma segunda secção, mais rarefeita, precede a volta 
do clima inicial, agora elaborado. A viola retoma o início antes de 
deixar nota tenuto perdendosi, com violinos em harmónicos esvae-
cendo no agudo. O Finale tem um passo motórico regular e circular. 
Uma breve acalmia precede o crescendo para clímax. Um tema de 
basso ostinato põe de novo a “engrenagem” a funcionar, até tudo 
terminar num discreto gesto conclusivo.

Schumann
O Quinteto para piano e quarteto de cordas de Robert Schumann é 
a primeira grande obra escrita para esta combinação instrumental. 
Datado do Outono de 1842 (na verdade, escrito muito rapidamen-
te), ele serviria doravante de ponto de referência para os composito-
res que quiseram recriar esta formação, dos quais os exemplos mais 
famosos são os quintetos de Brahms, Dvořák, Franck e Fauré. Nas 
palavras de Clara Schumann (sua destinatária e dedicatária), “uma 
obra plena de força e de frescura”.
A estreia aconteceu a 8 de Janeiro de 1843, em Leipzig (onde os  
Schumann residiam então), com Clara Schumann ao piano e Ferdinand 
David, concertino da Orquestra do Gewandhaus, liderando o quar-
teto. Num curto espaço de tempo, a obra foi ouvida por Mendelssohn, 
Wagner e Berlioz, e motivaria ainda, anos depois, uma desavença entre 
Schumann e Liszt, devida a uma falta de tacto deste último.

Estruturado em quatro andamentos, este Quinteto dá mostras de 
uma escrita que vai do orquestral ao etéreo e delicado e, em termos 
expressivos, do jubiloso ao trágico, da vitalidade juvenil à desola-
ção fúnebre, dentro de uma textura onde o piano é quase sempre 
dominante.
O 1.º andamento está na habitual forma-sonata, com dois temas 
bem diferenciados: o primeiro, apresentado logo inicialmente pelo 
tutti, de carácter enérgico; e o 2.º, soando no violoncelo e na vio-
la, mais lírico e sonhador. Neste andamento, destaque ainda para 
um motivo, que aparece a introduzir a secção de Desenvolvimento 
(central), que reaparecerá no 2.º andamento. Este último apresen-
ta-se como uma marcha fúnebre, que presta homenagem à famosa 
Marcha fúnebre da Sinfonia Eroica de Beethoven. Ela será por duas 
vezes intercalada por um episódio mais luminoso e esperançoso, 
em dó maior, e por uma vez por um Trio Agitato, em fá menor. No 
final, a música como que desaparece na distância, como um cortejo 
afastando-se.
O 3.º andamento compensa esta descida ao mundo inferior com um 
sentido decididamente ascensional, propulsivo, impetuoso e enérgico. 
Ele é intercalado por dois Trios (à maneira do que, no ano anterior, 
Schumann fizera no andamento homólogo da sua 1.ª Sinfonia), o 1.º 
uma expressão do seu amor por Clara e o 2.º de sabor húngaro.
O andamento final, numa forma aparentada ao Rondó (refrão + 
episódios) e de grande riqueza motívica e temática, apresenta um 
tema principal em tonalidade menor (lembremos que a obra está 
em mi bemol maior), de carácter vigoroso e dançante. A passagem 
para a tonalidade-base será engenhosamente “adiada” por duas pas-
sagens em que Schumann usa a técnica contrapontística da fuga, 
na segunda das quais combinando mesmo o tema principal desse 
andamento com o seu homólogo do 1.º andamento, coroando assim 
e unificando de modo majestoso uma obra que faz, animicamente, 
a travessia de uma vida.

* Musicólogo.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

filipe pinto-ribeiro
É um dos grandes pianistas portugueses da atualidade e um dos 
que mais reconhecimento internacional conquistaram enquan-
to solista e músico de câmara. Diplomado e doutorado pelo 
Conservatório Tchaikovski de Moscovo, onde estudou com 
Lyudmila Roschina, encetou desde então uma carreira que o 
tem levado a apresentar-se nas mais conhecidas salas e com as 
principais orquestras portuguesas, e em alguns dos reputados 
palcos e prestigiosas séries de concertos da Europa e América 
do Norte. Momento importante no seu percurso foi a criação, 
em 2006, do DSCH – Schostakovich Ensemble (de que é dire-
tor artístico), um agrupamento de geometria variável onde se 
tem reunido, ao longo dos últimos quase 20 anos, a muitos dos 
mais significativos músicos do nosso tempo para concertos um 
pouco por todo o mundo. Foi também a partir desse Ensemble 
que criou em 2015 o Festival e a Academia Verão Clássico, que 
se realiza anualmente em Lisboa, hoje inquestionavelmente um 
dos mais importantes festivais e academias musicais de Verão 
do mundo. É também diretor artístico do Festival de Música dos 
Capuchos e do Bragança ClassicFest. Da sua discografia, desta-
que-se, a solo, o CD Piano Seasons, com obras de Tchaikovski, 
Carrapatoso e Piazzolla/Nisinman e, em música de câmara,  
a integral para piano e cordas de Schostakovich e um disco 
com Trios de Beethoven, todos editados pela Paraty/Harmonia 
Mundi. Recebeu da marca de pianos Steinway & Sons a distin-
ção de “Artista Steinway”, em 2014.
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Notas ao programa 
bernardo mariano*

É formado por quatro músicos de renome mundial que partilham o 
desejo de tocar juntos aquele que é considerado por muitos o maior 
de todos os repertórios: a música composta para quarteto de cordas. 
Mihaela Martin, Conrad Muck, Michael Barenboim e Frans Helmerson 
reúnem as tradições europeias da música clássica, transformando as 
suas experiências na voz única do Quarteto Michelangelo.
mihaela martin foi a primeira vencedora do Concurso Interna-
cional de Violino de Indianápolis (EUA) e é professora na Escola 
Superior de Música de Colónia e na Academia Barenboim-Said, em 
Berlim. conrad muck liderou os Quartetos de Cordas de Petersen  
e de Leipzig e é reconhecido como solista, músico de câmara, pro-
fessor e membro de júris de vários concursos internacionais. A car-
reira de michael barenboim como solista e músico de câmara 
soma-se à sua posição como professor de música de câmara e vio-
lino na Academia Barenboim-Said. frans helmerson combina a 
sua paixão pela música a solo e de câmara com a sua carreira como 
professor nas Academias Kronberg e Barenboim-Said. 
Os membros do Quarteto Michelangelo ganharam muitos prémios in-
ternacionais e trabalharam com artistas como Martha Argerich, Yuri 
Bashmet, Elisabeth Leonskaja, Itzhak Perlman, Elena Bashkirova,  
Daniel Barenboim e Sir András Schiff. Juntos, trazem para o re-
pertório de quarteto de cordas uma vasta riqueza e sabedoria, bem 
como os benefícios de muitos anos de experiência musical do mais 
alto nível.
O Quarteto Michelangelo tem sido louvado pela crítica musical, 
que destaca a musicalidade, a intensidade e o virtuosismo coleti-
vo demonstrados nas suas interpretações. Desde a sua formação, 
em 2002, tem-se apresentado nas melhores salas de concertos da 
Europa, Japão e Estados Unidos, incluindo Pierre Boulez Saal, em 
Berlim, Théâtre des Champs-Elysées, em Paris, Concertgebouw, em 
Amesterdão, Wigmore Hall, em Londres, Tonhalle, em Zurique,  
e em diversos festivais, como os de Edimburgo, Kuhmo, Jerusalém, 
Delft, Verbier e Pablo Casals. Nos EUA, tocaram no Carnegie Hall, 
em Nova Iorque, e na Biblioteca do Congresso, em Washington. 

Quarteto Michelangelo

Beethoven
O Quarteto Opus 95 ilustra à saciedade o compositor radical que 
Beethoven foi. Datado de 1810, ou seja, da fase final do chamado 
período médio, este Quarteto dá testemunho das constantes pes-
quisa e experimentação que Beethoven operou sobre os modelos 
que “recebeu” de Haydn e de Mozart. A obra terá sido estreada pelo 
Quarteto de Ignaz Schuppanzigh em 1814, vindo a ser editada só 
no final de 1816.
Após este Quarteto, Beethoven só voltaria a esse género quase 15 
anos depois, no ano seguinte à estreia da sua 9.ª Sinfonia.
O epíteto de Serioso deve-o esta obra à “recomendação” no final da 
indicação de tempo/carácter do 3.º andamento, que reza: Allegro as-
sai vivace ma serioso. Ora, esta intenção de serioso impregna a quase 
totalidade da obra – na verdade, tudo nela excepto a Coda (conclu-
são) do 4.º andamento se reclama do e remete para o serioso – daí 
que essa Coda, “estranhamente” bem-disposta, tenha sido julgada 
por tantos comentadores como frívola e irrelevante, espécie de “ce-
dência” de Beethoven à concepção já setecentista do que deveria ser 
o Finale de uma obra!
Mas deve certamente ter sido um trabalho “bicudo” para o Quarteto 
Schuppanzigh pôr de pé e colar bem esta obra, dadas as exigências 
que ela coloca aos instrumentistas, em termos rítmicos, de tempi 
(velocidade), coordenação/junção e emocionais, para mais usando 
formas compactas, concentradas. Tal acentua a sensação de desafio 
que a performance desta obra cria nos intérpretes, com o resultante 
júbilo interior que advém de uma leitura plenamente satisfatória.
Um dos aspectos que mais ressaltam é o seu emprego de ferramen-
tas musicais com propósito retórico: modulações, dinâmicas, ênfa-
ses/acentuações, tensões/suspense, figurações rítmicas e métrica, 
silêncios, todos eles servem esta pintura em tons muito fortes (por 
vezes, quase expressionistas) do discurso musical. Neste âmbito, 
cada andamento configura-se como um painel de um políptico ilus-
trativo das variedades ou dos matizes do carácter “sério”, o que re-
mete de certa forma para os temperamentos e humores do primeiro 
Barroco… até sobrevir a tal Coda sorridente!

Tcherepnin
Nascido numa família musical (veia que continuou na sua descen-
dência), Alexander Tcherepnin é, como Rachmaninov, o exemplo 
de um artista russo fugido da Revolução de 1917. Nos anos 20, dé-
cada em que escreve este Quarteto (1926), encontramo-lo em Paris, 
onde convive com o meio musical e artístico fervilhante da capital 
francesa. O grau dessa inserção ilustra-o a sua inclusão num grupo 
de seis compositores, todos eles estrangeiros, do qual faziam ainda 
parte Mihalovici, Martinů, Harsányi, Beck e Honegger. O seu bre-
ve Quarteto de Cordas N.º 2 reflecte a prevalência do pensamento 
neoclássico na Paris dessa época. Organizado em três andamentos, 
o 1.º apresenta três ideias principais, bem diversas na sua configura-
ção, e uma ideia secundária, mais urbana, que serve como escape de 
tensão. O Larghetto central é dominado pela alternância 3.ª menor/
maior numa longa cantilena da viola sobre pontuações ou notas em 
harmónicos. Uma segunda secção, mais rarefeita, precede a volta 
do clima inicial, agora elaborado. A viola retoma o início antes de 
deixar nota tenuto perdendosi, com violinos em harmónicos esvae-
cendo no agudo. O Finale tem um passo motórico regular e circular. 
Uma breve acalmia precede o crescendo para clímax. Um tema de 
basso ostinato põe de novo a “engrenagem” a funcionar, até tudo 
terminar num discreto gesto conclusivo.

Schumann
O Quinteto para piano e quarteto de cordas de Robert Schumann é 
a primeira grande obra escrita para esta combinação instrumental. 
Datado do Outono de 1842 (na verdade, escrito muito rapidamen-
te), ele serviria doravante de ponto de referência para os composito-
res que quiseram recriar esta formação, dos quais os exemplos mais 
famosos são os quintetos de Brahms, Dvořák, Franck e Fauré. Nas 
palavras de Clara Schumann (sua destinatária e dedicatária), “uma 
obra plena de força e de frescura”.
A estreia aconteceu a 8 de Janeiro de 1843, em Leipzig (onde os  
Schumann residiam então), com Clara Schumann ao piano e Ferdinand 
David, concertino da Orquestra do Gewandhaus, liderando o quar-
teto. Num curto espaço de tempo, a obra foi ouvida por Mendelssohn, 
Wagner e Berlioz, e motivaria ainda, anos depois, uma desavença entre 
Schumann e Liszt, devida a uma falta de tacto deste último.

Estruturado em quatro andamentos, este Quinteto dá mostras de 
uma escrita que vai do orquestral ao etéreo e delicado e, em termos 
expressivos, do jubiloso ao trágico, da vitalidade juvenil à desola-
ção fúnebre, dentro de uma textura onde o piano é quase sempre 
dominante.
O 1.º andamento está na habitual forma-sonata, com dois temas 
bem diferenciados: o primeiro, apresentado logo inicialmente pelo 
tutti, de carácter enérgico; e o 2.º, soando no violoncelo e na vio-
la, mais lírico e sonhador. Neste andamento, destaque ainda para 
um motivo, que aparece a introduzir a secção de Desenvolvimento 
(central), que reaparecerá no 2.º andamento. Este último apresen-
ta-se como uma marcha fúnebre, que presta homenagem à famosa 
Marcha fúnebre da Sinfonia Eroica de Beethoven. Ela será por duas 
vezes intercalada por um episódio mais luminoso e esperançoso, 
em dó maior, e por uma vez por um Trio Agitato, em fá menor. No 
final, a música como que desaparece na distância, como um cortejo 
afastando-se.
O 3.º andamento compensa esta descida ao mundo inferior com um 
sentido decididamente ascensional, propulsivo, impetuoso e enérgico. 
Ele é intercalado por dois Trios (à maneira do que, no ano anterior, 
Schumann fizera no andamento homólogo da sua 1.ª Sinfonia), o 1.º 
uma expressão do seu amor por Clara e o 2.º de sabor húngaro.
O andamento final, numa forma aparentada ao Rondó (refrão + 
episódios) e de grande riqueza motívica e temática, apresenta um 
tema principal em tonalidade menor (lembremos que a obra está 
em mi bemol maior), de carácter vigoroso e dançante. A passagem 
para a tonalidade-base será engenhosamente “adiada” por duas pas-
sagens em que Schumann usa a técnica contrapontística da fuga, 
na segunda das quais combinando mesmo o tema principal desse 
andamento com o seu homólogo do 1.º andamento, coroando assim 
e unificando de modo majestoso uma obra que faz, animicamente, 
a travessia de uma vida.

* Musicólogo.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

filipe pinto-ribeiro
É um dos grandes pianistas portugueses da atualidade e um dos 
que mais reconhecimento internacional conquistaram enquan-
to solista e músico de câmara. Diplomado e doutorado pelo 
Conservatório Tchaikovski de Moscovo, onde estudou com 
Lyudmila Roschina, encetou desde então uma carreira que o 
tem levado a apresentar-se nas mais conhecidas salas e com as 
principais orquestras portuguesas, e em alguns dos reputados 
palcos e prestigiosas séries de concertos da Europa e América 
do Norte. Momento importante no seu percurso foi a criação, 
em 2006, do DSCH – Schostakovich Ensemble (de que é dire-
tor artístico), um agrupamento de geometria variável onde se 
tem reunido, ao longo dos últimos quase 20 anos, a muitos dos 
mais significativos músicos do nosso tempo para concertos um 
pouco por todo o mundo. Foi também a partir desse Ensemble 
que criou em 2015 o Festival e a Academia Verão Clássico, que 
se realiza anualmente em Lisboa, hoje inquestionavelmente um 
dos mais importantes festivais e academias musicais de Verão 
do mundo. É também diretor artístico do Festival de Música dos 
Capuchos e do Bragança ClassicFest. Da sua discografia, desta-
que-se, a solo, o CD Piano Seasons, com obras de Tchaikovski, 
Carrapatoso e Piazzolla/Nisinman e, em música de câmara,  
a integral para piano e cordas de Schostakovich e um disco 
com Trios de Beethoven, todos editados pela Paraty/Harmonia 
Mundi. Recebeu da marca de pianos Steinway & Sons a distin-
ção de “Artista Steinway”, em 2014.
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É formado por quatro músicos de renome mundial que partilham o 
desejo de tocar juntos aquele que é considerado por muitos o maior 
de todos os repertórios: a música composta para quarteto de cordas. 
Mihaela Martin, Conrad Muck, Michael Barenboim e Frans Helmerson 
reúnem as tradições europeias da música clássica, transformando as 
suas experiências na voz única do Quarteto Michelangelo.
mihaela martin foi a primeira vencedora do Concurso Interna-
cional de Violino de Indianápolis (EUA) e é professora na Escola 
Superior de Música de Colónia e na Academia Barenboim-Said, em 
Berlim. conrad muck liderou os Quartetos de Cordas de Petersen  
e de Leipzig e é reconhecido como solista, músico de câmara, pro-
fessor e membro de júris de vários concursos internacionais. A car-
reira de michael barenboim como solista e músico de câmara 
soma-se à sua posição como professor de música de câmara e vio-
lino na Academia Barenboim-Said. frans helmerson combina a 
sua paixão pela música a solo e de câmara com a sua carreira como 
professor nas Academias Kronberg e Barenboim-Said. 
Os membros do Quarteto Michelangelo ganharam muitos prémios in-
ternacionais e trabalharam com artistas como Martha Argerich, Yuri 
Bashmet, Elisabeth Leonskaja, Itzhak Perlman, Elena Bashkirova,  
Daniel Barenboim e Sir András Schiff. Juntos, trazem para o re-
pertório de quarteto de cordas uma vasta riqueza e sabedoria, bem 
como os benefícios de muitos anos de experiência musical do mais 
alto nível.
O Quarteto Michelangelo tem sido louvado pela crítica musical, 
que destaca a musicalidade, a intensidade e o virtuosismo coleti-
vo demonstrados nas suas interpretações. Desde a sua formação, 
em 2002, tem-se apresentado nas melhores salas de concertos da 
Europa, Japão e Estados Unidos, incluindo Pierre Boulez Saal, em 
Berlim, Théâtre des Champs-Elysées, em Paris, Concertgebouw, em 
Amesterdão, Wigmore Hall, em Londres, Tonhalle, em Zurique,  
e em diversos festivais, como os de Edimburgo, Kuhmo, Jerusalém, 
Delft, Verbier e Pablo Casals. Nos EUA, tocaram no Carnegie Hall, 
em Nova Iorque, e na Biblioteca do Congresso, em Washington. 

Quarteto Michelangelo

Beethoven
O Quarteto Opus 95 ilustra à saciedade o compositor radical que 
Beethoven foi. Datado de 1810, ou seja, da fase final do chamado 
período médio, este Quarteto dá testemunho das constantes pes-
quisa e experimentação que Beethoven operou sobre os modelos 
que “recebeu” de Haydn e de Mozart. A obra terá sido estreada pelo 
Quarteto de Ignaz Schuppanzigh em 1814, vindo a ser editada só 
no final de 1816.
Após este Quarteto, Beethoven só voltaria a esse género quase 15 
anos depois, no ano seguinte à estreia da sua 9.ª Sinfonia.
O epíteto de Serioso deve-o esta obra à “recomendação” no final da 
indicação de tempo/carácter do 3.º andamento, que reza: Allegro as-
sai vivace ma serioso. Ora, esta intenção de serioso impregna a quase 
totalidade da obra – na verdade, tudo nela excepto a Coda (conclu-
são) do 4.º andamento se reclama do e remete para o serioso – daí 
que essa Coda, “estranhamente” bem-disposta, tenha sido julgada 
por tantos comentadores como frívola e irrelevante, espécie de “ce-
dência” de Beethoven à concepção já setecentista do que deveria ser 
o Finale de uma obra!
Mas deve certamente ter sido um trabalho “bicudo” para o Quarteto 
Schuppanzigh pôr de pé e colar bem esta obra, dadas as exigências 
que ela coloca aos instrumentistas, em termos rítmicos, de tempi 
(velocidade), coordenação/junção e emocionais, para mais usando 
formas compactas, concentradas. Tal acentua a sensação de desafio 
que a performance desta obra cria nos intérpretes, com o resultante 
júbilo interior que advém de uma leitura plenamente satisfatória.
Um dos aspectos que mais ressaltam é o seu emprego de ferramen-
tas musicais com propósito retórico: modulações, dinâmicas, ênfa-
ses/acentuações, tensões/suspense, figurações rítmicas e métrica, 
silêncios, todos eles servem esta pintura em tons muito fortes (por 
vezes, quase expressionistas) do discurso musical. Neste âmbito, 
cada andamento configura-se como um painel de um políptico ilus-
trativo das variedades ou dos matizes do carácter “sério”, o que re-
mete de certa forma para os temperamentos e humores do primeiro 
Barroco… até sobrevir a tal Coda sorridente!

Tcherepnin
Nascido numa família musical (veia que continuou na sua descen-
dência), Alexander Tcherepnin é, como Rachmaninov, o exemplo 
de um artista russo fugido da Revolução de 1917. Nos anos 20, dé-
cada em que escreve este Quarteto (1926), encontramo-lo em Paris, 
onde convive com o meio musical e artístico fervilhante da capital 
francesa. O grau dessa inserção ilustra-o a sua inclusão num grupo 
de seis compositores, todos eles estrangeiros, do qual faziam ainda 
parte Mihalovici, Martinů, Harsányi, Beck e Honegger. O seu bre-
ve Quarteto de Cordas N.º 2 reflecte a prevalência do pensamento 
neoclássico na Paris dessa época. Organizado em três andamentos, 
o 1.º apresenta três ideias principais, bem diversas na sua configura-
ção, e uma ideia secundária, mais urbana, que serve como escape de 
tensão. O Larghetto central é dominado pela alternância 3.ª menor/
maior numa longa cantilena da viola sobre pontuações ou notas em 
harmónicos. Uma segunda secção, mais rarefeita, precede a volta 
do clima inicial, agora elaborado. A viola retoma o início antes de 
deixar nota tenuto perdendosi, com violinos em harmónicos esvae-
cendo no agudo. O Finale tem um passo motórico regular e circular. 
Uma breve acalmia precede o crescendo para clímax. Um tema de 
basso ostinato põe de novo a “engrenagem” a funcionar, até tudo 
terminar num discreto gesto conclusivo.

Schumann
O Quinteto para piano e quarteto de cordas de Robert Schumann é 
a primeira grande obra escrita para esta combinação instrumental. 
Datado do Outono de 1842 (na verdade, escrito muito rapidamen-
te), ele serviria doravante de ponto de referência para os composito-
res que quiseram recriar esta formação, dos quais os exemplos mais 
famosos são os quintetos de Brahms, Dvořák, Franck e Fauré. Nas 
palavras de Clara Schumann (sua destinatária e dedicatária), “uma 
obra plena de força e de frescura”.
A estreia aconteceu a 8 de Janeiro de 1843, em Leipzig (onde os  
Schumann residiam então), com Clara Schumann ao piano e Ferdinand 
David, concertino da Orquestra do Gewandhaus, liderando o quar-
teto. Num curto espaço de tempo, a obra foi ouvida por Mendelssohn, 
Wagner e Berlioz, e motivaria ainda, anos depois, uma desavença entre 
Schumann e Liszt, devida a uma falta de tacto deste último.

Estruturado em quatro andamentos, este Quinteto dá mostras de 
uma escrita que vai do orquestral ao etéreo e delicado e, em termos 
expressivos, do jubiloso ao trágico, da vitalidade juvenil à desola-
ção fúnebre, dentro de uma textura onde o piano é quase sempre 
dominante.
O 1.º andamento está na habitual forma-sonata, com dois temas 
bem diferenciados: o primeiro, apresentado logo inicialmente pelo 
tutti, de carácter enérgico; e o 2.º, soando no violoncelo e na vio-
la, mais lírico e sonhador. Neste andamento, destaque ainda para 
um motivo, que aparece a introduzir a secção de Desenvolvimento 
(central), que reaparecerá no 2.º andamento. Este último apresen-
ta-se como uma marcha fúnebre, que presta homenagem à famosa 
Marcha fúnebre da Sinfonia Eroica de Beethoven. Ela será por duas 
vezes intercalada por um episódio mais luminoso e esperançoso, 
em dó maior, e por uma vez por um Trio Agitato, em fá menor. No 
final, a música como que desaparece na distância, como um cortejo 
afastando-se.
O 3.º andamento compensa esta descida ao mundo inferior com um 
sentido decididamente ascensional, propulsivo, impetuoso e enérgico. 
Ele é intercalado por dois Trios (à maneira do que, no ano anterior, 
Schumann fizera no andamento homólogo da sua 1.ª Sinfonia), o 1.º 
uma expressão do seu amor por Clara e o 2.º de sabor húngaro.
O andamento final, numa forma aparentada ao Rondó (refrão + 
episódios) e de grande riqueza motívica e temática, apresenta um 
tema principal em tonalidade menor (lembremos que a obra está 
em mi bemol maior), de carácter vigoroso e dançante. A passagem 
para a tonalidade-base será engenhosamente “adiada” por duas pas-
sagens em que Schumann usa a técnica contrapontística da fuga, 
na segunda das quais combinando mesmo o tema principal desse 
andamento com o seu homólogo do 1.º andamento, coroando assim 
e unificando de modo majestoso uma obra que faz, animicamente, 
a travessia de uma vida.

* Musicólogo.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

filipe pinto-ribeiro
É um dos grandes pianistas portugueses da atualidade e um dos 
que mais reconhecimento internacional conquistaram enquan-
to solista e músico de câmara. Diplomado e doutorado pelo 
Conservatório Tchaikovski de Moscovo, onde estudou com 
Lyudmila Roschina, encetou desde então uma carreira que o 
tem levado a apresentar-se nas mais conhecidas salas e com as 
principais orquestras portuguesas, e em alguns dos reputados 
palcos e prestigiosas séries de concertos da Europa e América 
do Norte. Momento importante no seu percurso foi a criação, 
em 2006, do DSCH – Schostakovich Ensemble (de que é dire-
tor artístico), um agrupamento de geometria variável onde se 
tem reunido, ao longo dos últimos quase 20 anos, a muitos dos 
mais significativos músicos do nosso tempo para concertos um 
pouco por todo o mundo. Foi também a partir desse Ensemble 
que criou em 2015 o Festival e a Academia Verão Clássico, que 
se realiza anualmente em Lisboa, hoje inquestionavelmente um 
dos mais importantes festivais e academias musicais de Verão 
do mundo. É também diretor artístico do Festival de Música dos 
Capuchos e do Bragança ClassicFest. Da sua discografia, desta-
que-se, a solo, o CD Piano Seasons, com obras de Tchaikovski, 
Carrapatoso e Piazzolla/Nisinman e, em música de câmara,  
a integral para piano e cordas de Schostakovich e um disco 
com Trios de Beethoven, todos editados pela Paraty/Harmonia 
Mundi. Recebeu da marca de pianos Steinway & Sons a distin-
ção de “Artista Steinway”, em 2014.

21 ABRIL 2022 | MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA VITÓRIA
22 ABRIL | TEATRO THALIA 
QUARTETO COSMOS
OBRAS DE ROBERT SCHUMANN – QUARTETO DE CORDAS N.º 3,  
OP. 41; MAURICE RAVEL – QUARTETO DE CORDAS
PRELÚDIO CIENTÍFICO GÉNERO E MÚSICA. O SOM PROMETEDOR  
DE ÁGUAS NOVAS EM VELHOS MOINHOS, MARIA MAJNO  
(VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MARIANI PARA A NEUROLOGIA  
PEDIÁTRICA, ITÁLIA)

2 JUNHO 2022 | MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA VITÓRIA
3 JUNHO | TEATRO THALIA 
QUARTETO GROPIUS E FILIPE PINTO-RIBEIRO (PIANO) 
OBRAS DE FELIX MENDELSSOHN – QUARTETO DE CORDAS N.º 6,  
OP. 80; FAZIL SAY – QUARTETO DE CORDAS OP. 29, DIVORCE;  
ANTONÍN DVOŘÁK – QUINTETO COM PIANO OP. 81
PRELÚDIO CIENTÍFICO O QUE ACONTECE NO CÉREBRO E NO CORPO 
QUANDO A MÚSICA NOS SURPREENDE?, STEFAN KÖLSCH 
(UNIVERSIDADE DE BERGEN, NORUEGA)

6 JANEIRO 2022 | MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA VITÓRIA
7 JANEIRO | TEATRO THALIA 
QUARTETO HERMÈS
OBRAS DE FRANZ SCHUBERT – QUARTETO DE CORDAS D. 804, 
ROSAMUNDE + QUARTETO DE CORDAS D. 810, DER TOD UND  
DAS MÄDCHEN (A MORTE E A DONZELA)
PRELÚDIO CIENTÍFICO EMOÇÕES INSPIRADAS PELA MÚSICA: CINÉTICA  
E DINÂMICA CEREBRAL, NUNO SOUSA (UNIVERSIDADE DO MINHO)



MUSIC4L-MENTE
EDIÇÃO 
DEPARTAMENTO DE EDIÇÕES DO TNSJ 
COORDENAÇÃO FÁTIMA CASTRO SILVA 
FOTOGRAFIA UMUTCAN GÜNÜÇ (CAPA), VANESSA 
CUSIMANO/CNRS DR7, RITA CARMO (FILIPE PINTO-RIBEIRO)  
DESIGN GRÁFICO SAL STUDIO 
IMPRESSÃO EMPRESA DIÁRIO DO PORTO, LDA.      
Não é permitido filmar, gravar ou fotografar 
durante os concertos. O uso de telemóveis e outros 
dispositivos eletrónicos é incómodo, tanto para os 
intérpretes como para os espectadores.

FICHA TÉCNICA TNSJ

PRODUÇÃO EXECUTIVA MÓNICA ROCHA   DIREÇÃO DE PALCO EMANUEL PINA   ADJUNTO DO DIRETOR DE PALCO FILIPE SILVA   DIREÇÃO DE CENA PEDRO GUIMARÃES  LUZ FILIPE PINHEIRO (COORDENAÇÃO), ADÃO GONÇALVES, 
ALEXANDRE VIEIRA, JOSÉ RODRIGUES, NUNO GONÇALVES   MAQUINARIA FILIPE SILVA (COORDENAÇÃO), ANTÓNIO QUARESMA, CARLOS BARBOSA, JOEL SANTOS, JORGE SILVA, LÍDIO PONTES,  
NUNO GUEDES, PAULO FERREIRA    OPERAÇÃO DE LEGENDAGEM JOSÉ ANTÓNIO CUNHA/HEIN?! SUBTITLES & SYNC. 

APOIOS AGRADECIMENTOS
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
MR. PIANO/PIANOS RUI MACEDO (PORTO) 
PIANO SPOT/MANUEL PATRÃO (LISBOA)

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)  
— QUINTETO COM PIANO OP. 44

I. ALLEGRO BRILLANTE 
II. IN MODO D’UNA MARCIA: UN 
POCO LARGAMENTE – AGITATO 
III. SCHERZO: MOLTO VIVACE 
IV. ALLEGRO MA NON TROPPO

PRELÚDIO CIENTÍFICO

NEUROCIÊNCIAS E  
MÚSICA: DA INVESTIGAÇÃO  
BÁSICA ÀS IMPLICAÇÕES  
PARA A EDUCAÇÃO,  
SOCIEDADE E SAÚDE  
BARBARA TILLMANN  
(UNIVERSIDADE DE LYON, FRANÇA)
 

QUARTETO MICHELANGELO 
MIHAELA MARTIN (VIOLINO)
CONRAD MUCK (VIOLINO)
MICHAEL BARENBOIM (VIOLA)
FRANS HELMERSON (VIOLONCELO) 

 
PROGRAMA

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
— QUARTETO DE CORDAS  

N.º 11, OP. 95, SERIOSO
I. ALLEGRO CON BRIO 
II. ALLEGRETTO MA NON TROPPO 
III. ALLEGRO ASSAI VIVACE MA 
SERIOSO – PIÙ ALLEGRO 
IV. LARGHETTO ESPRESSIVO – 
ALLEGRETTO AGITATO – ALLEGRO 

ALEXANDER TCHEREPNIN (1899-1977)  
— QUARTETO DE CORDAS N.º 2, OP. 40

I. MODERATO 
II. LARGHETTO 
III. ALLEGRO MODERATO

 

CURADORIA 

FILIPE PINTO-RIBEIRO
COMISSÃO CIENTÍFICA 

ANTÓNIO DAMÁSIO 
BARBARA TILLMANN 
HANNA DAMÁSIO  
MARIA MAJNO 
NUNO SOUSA  
STEFAN KÖLSCH
COORGANIZAÇÃO

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,  
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR,  
DSCH – ASSOCIAÇÃO MUSICAL, 
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO 

APOIO 

BIAL
DUR. APROX. 

1:20  
M/6 ANOS

CICLO DE CONCERTOS COM PRELÚDIOS CIENTÍFICOS
QUARTETO MICHELANGELO E FILIPE PINTO-RIBEIRO (PIANO) 
PRELÚDIO CIENTÍFICO BARBARA TILLMANN

MUSIC4L-MENTE

MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA VITÓRIA  
11 NOVEMBRO 2021 | QUI 19:00 

TEATRO THALIA
12 NOVEMBRO 2021 | SEX 21:00 

Ao longo dos últimos 20 anos, o âmbito da investigação dedicada às neu-
rociências da perceção e produção musical expandiu-se consideravelmente. 
Esta palestra começará por apresentar uma panorâmica de certa investigação 
básica sobre os correlatos cognitivos e neurais do processamento da música. 
Estas descobertas criaram condições para a investigação do benefício poten-
cial da audição e aprendizagem musical para cérebros saudáveis e patológicos, 
desde a juventude à velhice. 

barbara tillmann
Após completar um doutoramento em psicologia cognitiva (1999, Dijon) 
e um pós-doutoramento em neurociência cognitiva (Dartmouth College),  
Barbara Tillmann começou a trabalhar como investigadora no CNRS — Cen-
tre National de la Recherche Scientifique, em Lyon, no ano de 2001. A sua in-
vestigação na área da cognição auditiva emprega métodos comportamentais, 
neurofisiológicos e computacionais. Mais concretamente, investiga a forma 
como o cérebro adquire conhecimento sobre estruturas sonoras complexas, 
como a música ou a linguagem, e de que modo este conhecimento enforma a 
perceção. Entre 2007–20, liderou o grupo de investigação Cognição Auditiva 
e Psicoacústica no CRNL — Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. 
O trabalho desse grupo procura compreender os mecanismos cognitivos e 
neurais que determinam a forma como os humanos compreendem, apren-
dem, memorizam e usam estruturas sonoras complexas (p. ex., de modo a 
esperar e prever acontecimentos futuros). Barbara Tillmann investiga igual-
mente novas formas de estimular processos cognitivos e sensoriais com  
música, inclusive junto de pessoas com patologias (p. ex., dislexia, doença de  
Alzheimer e pacientes com estados de consciência alterados). A sua investigação 
tem sido financiada por várias entidades nacionais e internacionais, incluindo 
o National Institute of Health dos Estados Unidos e o Sétimo Programa- 
-Quadro de Investigação da União Europeia, que lhe atribuiu um subsídio 
para o estudo dos potenciais benefícios da música em cérebros saudáveis e 
patológicos, o EBRAMUS (“Europe, BRAin and MUSic”). Autora de mais de 
160 textos científicos para publicações especializadas, tem disseminado o co-
nhecimento científico junto do público em general, na forma de livros e, mais 
recentemente, de uma peça de teatro. O CNRS distinguiu o seu trabalho com 
uma medalha de bronze, em 2004, e uma de prata, em 2016.

Prelúdio científico 
Neurociências e música: Da investigação  
básica às implicações para a educação,  
sociedade e saúde

MECENAS DO TEATRO NACIONAL SÃO JOÃOO TNSJ É MEMBRO APOIO




