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Fundada em 2002 como Orquestra do Algarve, torna-se Orquestra 
Clássica do Sul (OCS) em setembro de 2013, com o objetivo de 
levar a sua missão às regiões do Algarve, do Alentejo e da Península 
de Setúbal em Portugal e da Andaluzia em Espanha, oferecendo 
uma programação diversificada e de elevada qualidade artística. 
A OCS tem como fundadores, além do Turismo do Algarve e da 
Universidade do Algarve, as autarquias algarvias de Albufeira, 
Faro, Lagos, Loulé, Portimão e Tavira. Os municípios de Alcoutim, 
Almodôvar, Castro Marim, Évora, Lagoa, São Brás de Alportel e 
Silves, e a Universidade de Évora são também associados. 

Com uma programação de carácter regular desde 2013, a Orquestra 
participou nos Dias da Música do Centro Cultural de Belém (2014 
e 2018) e em 2015 apresentou o espetáculo “Uma Viagem 
Mediterrânica” ao lado do tenor Carlos Guilherme. Atuou na Sala 
do Senado da Assembleia da República em 2014, tendo também 
nesse mesmo ano subido ao palco do Tivoli BBVA ao lado de Katia 
Guerreiro para um concerto inédito a convite da Embaixada do 
México. Num novo encontro com o Fado, em 2017 a Orquestra 
atuou com o reconhecido fadista Camané. Neste período a OCS 
levou à cena espetáculos como a ópera “Rita”, de Donizetti em 
coprodução com a all’Opera – Companhia de Ópera Itinerante, o 
bailado “Matrioska” em coprodução com a Companhia de Dança 
do Algarve, e “O Lago dos Cisnes” de Tchaikovsky, a convite da 
Companhia Nacional de Bailado (2015) e também com a companhia 
de dança Quorum Ballet (2017). No ano de 2018 a OCS subiu ao 
palco com o grupo Ala dos Namorados e a cantora Ana Bacalhau.

A equipa artística conta com Rui Pinheiro como Maestro Titular, 
José Eduardo Gomes enquanto Maestro Associado e com Bruno 
Soeiro como Compositor Associado. 

A Orquestra Clássica do Sul apresenta o seu mais recente 
projeto - um coro participativo, uma das novidades da temporada 
2018/2019. Pela sua ligação à Orquestra, será a única estrutura 
do género no sul do país. A criação de um Coro de música 
clássica permite alargar o leque de produções que podem 
ser apresentadas pela Orquestra Clássica do Sul, tendo em 
consideração reportórios muito específicos, em paralelo com as 
novas experiências que vai proporcionar aos participantes.

Nesta primeira apresentação pública o Coro da OCS vai interpretar, 
juntamente com a Orquestra, o tema “Gloria em Ré maior, RV 589” 
de Antonio Vivaldi.

Coro da OCS

OCS



Beethoven completou esta 
sinfonia entre 1801 e 1802, altura 
em que descobriu que iria ficar 
surdo. Durante o ano anterior, 
apercebera-se de uma incapacidade 
de ouvir sons mais suaves ou de 
os distinguir entre um conjunto 
de sons mais altos. Os seus livros 
de apontamentos provam que 
o trabalho de preparação para a 
sinfonia fora delineado muitos 
anos antes, sendo anterior à sua 
crise pessoal. Apresenta uma 
forma solidamente clássica, com 
mais ornamentação clássica do 
que os trabalhos subsequentes. 
Contudo, ficou claro na estreia, 
em Abril de 1803, que a peça 
era inovadora. Embora a sinfonia 
tivesse sido genericamente 
bem recebida, alguns críticos 
censuraram-no por “um apego 
exagerado à criação de efeito” e 
ainda por demonstrar um “esforço 
para atingir o novo e espantoso”. 
O efeito geral da sinfonia é alegre 
e positivo – provavelmente foi a 
expressão musical da determinação 
de Beethoven para que, através da 
arte, vencesse a surdez.

L. Beethoven
(1770 - 1827)

O talentoso compositor italiano 
Antonio Vivaldi escreveu um vasto 
repertório, nomeadamente, de 
carácter sacro. Dentro deste género 
escreveu um ciclo de três obras, 
tendo como base o hino sagrado 
cristão “Gloria in excelsis Deo”, que 
integra o ordinário da Missa. 

Dos três, o “Gloria RV 589” foi e é, 
sem dúvida, o mais popular e que 
mais sucesso alcançou ao longo 
dos anos. Vivaldi terá composto 
esta obra por volta de 1715, escrita 
para as aulas do Ospedale della 
Pietà, instituição onde o compositor 
trabalhava tendo como missão 
escrever música instrumental e 
obras sacras, especialmente para 
os dias festivos. Obra plena de 
vitalidade, junta o virtuosismo 
orquestral à sonoridade coral a 
quatro vozes e ainda duas vozes 
solistas femininas. 

A. Vivaldi
(1678 - 1741)

www.ualg.pt

Natural de Braga, iniciou os seus 
estudos no C.M.C.G. de Braga. 
Atualmente frequenta o Mestrado 
no curso de canto, na ESART na 
classe das professoras Elisabete 
Matos e Dora Rodrigues. Participou 
em vários projectos como cantora 
solista, destacando-se as obras 
Mass of children de J. Rutter, A 
Ceremony of Carols de B. Britten 
e a ópera Pinocchio de P. Valtinoni. 
Com o coro da ESART, destacam-
se as obras Missa em Ré M de A. 
Dvořák e Requiem em Ré m de W.A. 
Mozart. Integrou vários festivais, 
nomeadamente o elenco da ópera 
Hansel & Gretel dirigida por Nuno 
Côrte- Real com a orquestra do 
NORTE, Temporada DARCOS 2016; 
Mulheres à beira de um ataque de 
nervos no Festival D’Aponte; Festival 
de Música Barroca de Faro 2017 
com o projeto Solos do Barroco 
Português com Concerto Ibérico; 
Festival Internacional de Música 
Religiosa de Guimarães em 2018 e 
2019; Em 2018, integrou o elenco da 
ópera Flauta Mágica de Mozart no 
papel de Prima Dama, no ateliê de 
ópera da Metropolitana. Participou 
em vários concursos, evidenciando-
se o 2º lugar obtido no “17º Concurso 
da Cidade do Fundão” e, o prémio 
“Concert im RadioKulturhaus in 
Vienna 2019”, atribuído pela Austria 
Barock Akademie.

Paulina  Machado
Soprano

Rui Pinheiro é Maestro Titular da 
Orquestra Clássica do Sul desde 
janeiro de 2015. Entre 2010 e 2012 
foi Maestro Associado da Orquestra 
Sinfónica de Bournemouth (Reino 
Unido). Foi Maestro da Orquestra 
do Conservatório Nacional de 
Lisboa (2005–2008) e em Londres 
foi Diretor Musical do “Ensemble 
Serse”, companhia de ópera barroca 
em instrumentos de época. 
Em Portugal dirigiu as principais 
orquestras. Após os seus estudos 
musicais em Portugal (licenciatura 
em piano na ESMAE e Mestrado 
em Artes Musicais da Universidade 
Nova de Lisboa) e na Hungria (pós-
graduação em piano e música de 
câmara na Academia Ferenc Liszt 
de Budapeste), obteve o Mestrado 
em Direcção de Orquestra no Royal 
College of Music de Londres onde 
estudou com Peter Stark e Robin 
O’Neill. 
Rui Pinheiro é agenciado por 
Worldwide Artists, Lda.

Rui Pinheiro
Maestro
 

Marta Magalhães
Mezzo-soprano 

Iniciou os seus estudos aos 7 anos, 
na Escola da Banda de Música de 
Carregosa, com o instrumento 
trompete. Atualmente frequenta o 
1º ano de mestrado em música na 
Escola Superior de Artes Aplicadas 
de Castelo Branco. 
Trabalhou com os professores: 
Palmira Troufa, Isabel Alcobia, Saioa 
Hernández, Francesco Pio Galasso e 
Enza Ferrari. Foi bolseira para o curso 
de verão ABA 2018 (Austria Barock 
Akademie) e premiada com uma 
bolsa de jovem talento para o ABA 
2019. É aluna do Minho Internacional 
Vocal Studio desde 2016 com 
os professores Dora Rodrigues, 
Elisabete Matos e João Lima Soares. 
Como solista interpretou Missa em 
Ré Maior de A. Dvorak, Glória em 
Ré Maior de A. Vivaldi, Dorabella da 
ópera Così fan tutte de W. A. Mozart, 
Volpino em Lo Speziale de J. Haydn 
(A persistência dos sintomas), 
Requiem em Ré menor de W. A. 
Mozart, Qual per ignoto calle de A. 
Vivaldi, entre outros.
Trabalhou com os maestros Nelson 
Jesus, Bruno Martins, Valter Palma, 
Rui Pinheiro, José Eduardo Gomes, 
Osvaldo Ferreira, Gonçalo Lourenço, 
entre outros. 
Em julho de 2016, obteve o 3º 
lugar no nível IV do 17º concurso 
internacional cidade do Fundão 
e ainda o prémio de melhor 
interpretação de peça portuguesa. 
 

NOTAS AO PROGRAMA

The baritone Rui Baeta began his 
musical studies at the Conservatório 
Regional do Algarve Maria Campina. 
At the age of 18, he entered the 
Universidade Nova de Lisboa to study 
Art History, while continuing to study 
Singing with Filomena Amaro at the 
Conservatório Nacional de Lisboa. 
That same year he was also admitted 
to the Coro Gulbenkian with whom he 
collaborated as a chorister and soloist 
for about 10 years. 
After his university graduation, 
Rui Baeta continued his artistic 
development in institutions of 
high cultural merit such as the 
Fondation Hindemith in Switzerland, 
the Academie Francis Poulenc in 
France, where he studied under the 
guidance of François LeRoux, and 
the Mozarteum Akademie in Austria, 
where he studied under Richard Miller. 
As a solo singer, he has performed 
several recitals and concerts, 
in Portugal and abroad, and has 
performed with several prestigious 
orchestras such as the Nacional do 
Porto, Cascais e Oeiras, Orquestra 
Clássica do Sul, Orquestra das Beiras, 
Camerata du Rhône, Lyon, Ensemble 
D’Arcos, Sinfónica Portuguesa, 
Orquestra Metropolitana de Lisboa, 
and the Orquestra da Fundação 
Calouste Gulbenkian, with whom he 
has performed a vast and eclectic 
repertoire in opera and oratory.

Rui Baeta
Director of the Choir
 


