
ELES DISSERAM ... 

 
Obrigado ! Uma das palavras que mais gosto no universo dos afectos. O Paris Guitar Quartet 

chegou, viu e venceu ! Porquê?? Questionamos ! Pela generosidade dos seus elementos, pela 

recortada qualidade técnica, pela humanidade que transmitiram nas suas interpretações, pela 

simpatia que nos emprestaram e acima de tudo ... a Magestade humilde da Vossa presença... 

caracteristica dos grandes ! Grato e em vénia novamente agradeço a vossa bela interpretação 

da minha obra. Até breve!  

Silvestre Fonseca (guitarrista e compositor) 

 

Esta interpretação, pese embora a generosa reverberação da igreja (ou talvez também por 

isso), é verdadeiramente fantástica. Não tenho palavras para agradecer a "verdade" deste 

desempenho do Paris Guitare Quartet. 

Um enorme abraço de parabéns para o Quitó De Sousa e todo o quarteto. 

Não só por este concerto, mas também pelo que vêm fazendo com estas músicas populares da 

minha terra. Esta melodia - que faz parte do Cancioneiro da Região de Vila Real (realizado 

graças à persistência e dedicação da minha mãe às coisas da tradição e cultura populares) - esta 

melodia “Vimos dar as boas festas” cantava-a a minha avó, de uma aldeia do Alvão. É uma 

cantiga de Reis, da época do Natal. Tocada assim é uma verdadeira festa. Obrigado. 

Fernando Lapa (Compositor) 

 

Por onde anda a música da minha terra! Obrigado ao Paris Guitare Quartet por estas tão 

excelentes interpretações. E obrigado sobretudo por tudo o que vêm fazendo com a música 

portuguesa. A vossa interpretação é magnífica (na letra e no espírito). Parabéns! Um abraço. 

Fernando Lapa (Compositor) 

 

Venho encantado do ensaio hoje de manhã com o Quarteto Olisipo e o Paris Guitar Quartet da 

minha peça "Carta(s) a Jorge de Sena" com poema de Sophia de Mello Breyner. Que bem que 

cantam, que bem que tocam! Satisfeito com o meu trabalho na hora da verdade: quando a 

música se eleva do papel e se torna som com aquelas palavras maravilhosas e a música que fui 

capaz de fazer em 2015. 

António Pinho Vargas (Copmpositor) 

 

Queria mais uma vez dar-vos os parabéns pela vossa actuação. Estiveram realmente muito bem 

e continuamos a receber ecos muito positivos de várias pessoas que vos ouviram.  

Obrigada por aquele momento tão bem passado ! Espero poder ouvir-vos mais vezes. 

P. Sobral (Guitarrista) 

 

Quatre virtuoses, vingt-quatre cordes de guitare en harmonie. Cet ensemble joue la passion, la 

mélancolie et la joie. Des racines de la guitare, portugaises et espagnoles, jusqu'aux 

compositeurs les plus contemporains, la sonorité de ce groupe est riche et variée. 

François Vey (músico – técnico de som) 

 

https://www.facebook.com/silvestre.fonseca.7?fref=ufi


 

Eu estive lá... posso resumir o concerto numa só palavra: Magnífico! Os meus parabéns! 

Obrigado por me terem dado uma noite tão prazerosa! 

A. Almeida 

 

Muito bom, adorei. Excelentes músicos. 

S. Cosme  

 

Que grande fim de tarde no Palácio Foz ouvindo o tão bonito FADO composto por Silvestre 

Fonseca e tocado pelo magnífico Quarteto de Guitarras de Paris ! 

C. Franco 

 

Super tous ces sons, un rêve magnifique. Je me suis cru là-bas. 

C. Maono 

 

Boa Música em estreia na passada sexta-feira no Palácio Foz. Vale a pena ouvir para aquecer o 

final do dia frio com chuva gelada. 

F. J. Velez Roxo 

 

M*A*R*A*V*I*L*H*O*S*O !!!  

M. Isabel Soares 

 

Tive a sorte de estar presente! Todo o Concerto foi lindo ! Parabéns ao Paris Guitar Quartet e 

um abraço especial ao Quitó.  

M. L. Ribeiro 

 

Maravilhosa peça "FADO" de Silvestre Fonseca, dedicada ao Paris Guitar Quartet, no Palácio Foz 

em Lisboa. 

M. Malaquias 

 

Maravilhoso fado!! E muitíssimo bem interpretado por estes fantásticos músicos!!Dá gosto 

ouvir!! Bem hajam!!  

Dora Piano 

 

 

 

https://www.facebook.com/ampalmeida?fref=ufi
https://www.facebook.com/susana.cosme.7?fref=ufi

