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MOZART (1756-1791)
Adagio e Fuga em Dó menor, 
Kv 546  

Mozart ficou fascinado com a 
polifonia de Bach; recuperou 
várias das fugas para cordas do 
compositor e ele próprio compôs 
algumas, muitas das quais só nos 
chegaram através de fragmentos. 
A complexa “Fuga em Dó menor” 
nunca poderia ser confundida com 
uma composição de Bach, mas é 
possível sentir Mozart a prestar 
homenagem e, simultaneamente, 
a reproduzir a grandiosidade do 
Barroco. Alguns comentadores têm 
sugerido que a versão original para 
dois pianos da “Fuga, K. 426” não 
é pianística. Como que a dar-lhes 
razão, Mozart readaptou-a para 
quarteto de cordas (ou orquestra de 
cordas) em Junho de 1788, juntando 
uma ‘introdução’ que designou 
por ‘curto Adágio’. Deste modo, o 
resultado final ‘Adagio e Fuga em 
Dó menor, K. 546’ é um acrescento 
invulgar ao cânon de quartetos de 
cordas de Mozart, encostado ao 
“Quarteto de Hoffmeister, K. 499” 
entre os “Seis Quartetos de Cordas 
Dedicados a Haydn” (1782-1785) e o 
trio final dos chamados “Quartetos 
Prussianos” (1789-1790).
Digno e solene, o “Adagio” lembra 
as antigas aberturas francesas, 
com o seu ritmo ponteado. A 
fuga em quatro partes, marcada 
como “Allegro” apresenta-se 
repleta de efeitos barrocos: stretto, 
inversão, aumento. O tema abraça 
duplamente um elemento de fulgor 
e de resignação, acabando por ser 
profundamente mozartiano, apesar 
da sua fonte de inspiração barroca.
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TELEMANN (1681-1767)
Abertura Overture from 
Suite “Burlesque de 
Quixotte” 

Um dos principais 
compositores alemães da 
sua época, Telemann foi 
extraordinariamente prolífero 
e tecnicamente muito 
avançado, tendo composto 
um grande número de 
obras vocais sagradas e 
seculares, bem como música 
de orquestra, de câmara e 
para instrumentos de teclas. 
Contemporâneo de Bach e 
Handel, Telemann partilhou 
muitas das técnicas musicais 
deles e compôs para muitos 
géneros semelhantes; e, 
embora a sua música seja 
ofuscada por a daqueles 
compositores, possui 
um charme, porventura 
mais evidente nas suas 
obras instrumentais mais 
modestas (entre as quais 
se encontra o concerto em 
Ré para trompete, 2 oboés 
e cordas) do que nas 40 
óperas, 600 aberturas, 
44 paixões litúrgicas e 
outros trabalhos de maior 
expressão. Aliás, Handel 
chega a afirmar que 
Telemann escrevia um 
motete de oito partes com a 
mesma facilidade com que 
outros escrevem uma carta. 

  

BRITTEN (1913-1976) 
Sinfonia Simples Op. 4 
(Simple Symphony Op. 4) 

Benjamin Britten nasceu em 
Lowestoft, Reino Unido, em 
1913. Iniciou os estudos em 
composição aos treze anos, 
compondo peças sentado à 
mesa da cozinha enquanto 
esperava pelo pequeno-
almoço. Quatro anos mais 
tarde é admitido no Royal 
College of Music para estudar 
piano e composição com Harold 
Samuel e Arthur Benjamin. 
Embora tenha vivido na 
época da atonalidade, 
insistiu na criação de música 
harmonicamente rica. Deste 
modo, acabou por ser criticado 
pela maioria dos teóricos mas 
adorado pela vasta maioria do 
público. A “Sinfonia Simples” 
é um trabalho modesto mas 
que lhe granjeia rapidamente 
enorme popularidade. Britten 
escreveu a peça em 1934, aos 
vinte anos. Nos anos seguintes, 
a peça transformou-se 
num elemento muito útil no 
repertório de orquestras de 
cordas. Os andamentos mais 
interessantes são o terceiro 
e o quarto. A Sentimental 
Saraband (Sarabanda 
Sentimental) mantém o calmo 
compasso de 3/2, enquanto 
o Frolicsome Finale (Finale 
travesso) recupera o espírito 
haydniano. 
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Adagio e Fuga em Dó menor, Kv 546                                                                
 
TELEMANN                      
Abertura “Burlesque de Quixotte” 
                             
BRITTEN                            
Sinfonia Simples Op. 4
I. Boisterous Bourree
II. Playful Pizzicato
III. Sentimental Saraband
IV. Frolicsome Finale
              
 
Agrupamento:
Emil Chitakov, violino
Emilian Petrov, violino
Angela Silva, viola
Pedro Silva, violoncelo

 



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, Castro Marim, Olhão, Lagoa, 
São Brás de Alportel, Vila Real de S. António, Silves 
e Vila do Bispo e a Universidade de Évora tornaram-
se, entretanto, associados. Conta também com o 
patrocínio da Caixa Geral de Depósitos enquanto 
Mecenas Extraordinário. 

Composta por músicos de catorze nacionalidades 
diferentes, selecionados em concurso público 
internacional, a orquestra realiza concertos de 
música de câmara, ópera, Concertos Promenade 
(destinados às famílias), concertos ligados a outras 
expressões artísticas (como jazz, fado, dança, 
literatura), workshops e masterclasses. Além da 
sua atividade nestas vertentes, aposta ainda numa 
forte ação pedagógica e educativa junto de camadas 
escolares, aproximando-se assim de novos públicos. 

A OCS apresenta ciclos de concertos com 
maestros e solistas nacionais e internacionais, 
numa programação que inclui obras do barroco 
ao contemporâneo, para além dos tradicionais 
concertos em ocasiões festivas. 

Na temporada artística de 2017, a OCS investe 
em projetos de continuidade, como é o caso dos 
Concertos Promenade e Pedagógicos, dos ciclos de 
programação regular, como os de música de câmara, 
o “Loulé Clássico” e a “Clássica na Santa Casa”, e na 
reactivação de outros ciclos, como os de “Solistas 
da OCS”, “Música e Natureza”, “Clássicos Light” e 
“Grandes Sinfonias Clássicas”. Nesta temporada, 
além da coprodução do já habitual Festival Caixa 
a Sul nos meses de Verão, participa também em 
onze concertos da 32ª edição do FIMA – Festival 
Internacional de Música do Algarve, contando com 
apresentações de música de câmara, corais, de 
piano e de um evento gastronómico aliado à música.

A equipa artística conta com Rui Pinheiro como 
Maestro Titular, com John Avery como Maestro 
Associado e com Luís Soldado como Compositor 
Associado.
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