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PROGRAMA

PARTE I

F. SCHUBERT   
Abertura em Estilo Italiano, D. 590  
Rosamunde, D. 797 - Entr’acte nº3 
 

MOZART   

Idomeneo - Música de Ballet  
Nº 1: Chaconne

Nº 2: Pas seul de Mr. Le Grand

PARTE II

HAYDN  

Sinfonia 102 em Si bemol maior, Hob.I:102

NOTAS 
AO PROGRAMA

A influência italiana na Viena do início do 
séc. XIX marcou o jovem compositor Franz 
Schubert. A “Abertura em Estilo Italiano”, 
composta por volta de 1817, é bem prova 
disso. Apesar de o termo “estilo italiano” 
provavelmente não ter sido atribuído 
pelo compositor, muitas passagens têm 
reminiscências, por exemplo, da música de 
Rossini, havendo mesmo numa delas grandes 
semelhanças com uma ária de Tancredi. 

Schubert começou a compor “Entr’acte nº 3” 
de Rosamunde em Novembro de 1823 e sofreu 
grandes pressões, pois tinha de a apresentar 
no final de Dezembro. Este período de tensão 
foi referido nas suas memórias “as partes da 
orquestra só estiveram disponíveis 48h antes 
da estreia”. Devido à urgência da composição, 
Schubert utilizou para os entreatos, material 
que já havia composto anteriormente.

“Idomeneo” é a primeira ópera 
verdadeiramente grandiosa de Mozart e 
representa um ponto de viragem na sua vida. 
A sua ausência prolongada de Salzburgo para 
supervisionar os ensaios e a estreia levaram 
finalmente à rotura com o seu empregador, o 
Príncipe Arcebispo Hieronymus von Colleredo, 
e geraram a sua mudança para Viena. Esta 
ópera é, talvez, uma das menos conhecidas 
do grande público e fala sobre a história do Rei 
Idomeneo de Creta que, para sobreviver a um 
tempestade no caminho de regresso a casa 
após a sua vitória na guerra de Tróia, promete 
a Neptuno o sacrifício do primeiro ser vivo 
que encontrar aquando a sua chegada casa. 
No entanto, o primeiro ser vivo com quem se 
cruza vem a ser o seu filho Idamante.



As Sinfonias de Londres, algumas vezes 
chamadas de sinfonias de Salomon, 
nome de quem apresentou Londres 
ao compositor Joseph Haydn, foram 
compostas entre 1791 e 1795. Podem ser 
divididas em dois grupos: da Sinfonia nº 
93 à 98, que foram compostas durante a 
primeira visita de Haydn a Londres; e da 
Sinfonia nº 99 à 104, compostas em Viena 
e Londres durante uma segunda visita.

A Sinfonia n.º 102, que será interpretada 
hoje, foi estreada em 1795.  

  

BIOGRAFIA

Orquestra Clássica do Sul
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. 

Com uma programação de carácter regular desde 
2013, a Orquestra participou nos Dias da Música 
do Centro Cultural de Belém (2014 e 2018) e 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. Voltou a partilhar o palco 
com a fadista no Festival Internacional de Música 
de Marvão 2015, no Festival Caixa a Sul 2016 e 
ainda em concertos nos anos de 2017 e 2018. 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 e em 2019 
com a fadista Mariza.

Recentemente a Orquestra Clássica do 
Sul apresentou um novo projeto - um coro 
participativo. 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.

A equipa artística conta com Rui Pinheiro como 
Maestro Titular. 



Rui Pinheiro
Maestro Titular

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. Destacam-se os concertos 
com a Orquestra Sinfónica Portuguesa – ‘Dias da Música’ (2013 e 2014), 
o programa de Verdi/Wagner no ‘Festival ao Largo’ com o Coro do Teatro 
Nacional de S. Carlos, concertos de Rachmaninoff e Brahms com Artur 
Pizarro; com a Orquestra Gulbenkian – “Os Planetas” de Holst, ainda a 
“Vela 6911” de Victor Gama, “Concierto de Aranjuez” com Miloš Karadaglić, 
“Souvenance” com Anouar Brahem Quartet, “Adriana Partimpim” com 
Adriana Calcanhotto (2015), “Retiro” com Rodrigo Leão nos Coliseus de 
Porto e Lisboa e gravado para a Deutsche Gramaphone (2015), e com 
Carlos do Carmo e Ivan Lins (2016).

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.


