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A Abertura teria sido inicialmente concebida como 
uma peça independente, tendo Schumann apenas 
sentido necessidade de incluir o Scherzo e o Finale 
após a orquestração. De facto, o compositor não chega 
a atribuir um título adequado aos três andamentos; 
a peça aparece ocasionalmente designada como 
‘sinfonia’, mas podemos assumir que Schumann nunca 
atribuiu um verdadeiro estatuto sinfónico ao seu Op. 52. 

Não sabemos que género de evento Mozart teria em 
mente quando escreveu esta serenata em Ré maior. 
Embora fosse tom que Mozart mais gostava para 
serenatas e cassações, a partitura torna-a diferente 
das restantes, pois é somente composta para violinos 
e tímpanos e apresenta uma divisão em apenas três 
andamentos (quando uma sequência mais lenta de 
oito seria o mais comum na época). Até mesmo a 
digna marcha com a qual abre é mais subtilmente 
pormenorizada e sinfónica que as marchas majestosas 
que normalmente iniciam as serenatas de Mozart. O 
segundo andamento é um minuete em Ré maior, vulgar 
em termos de estrutura, incluindo uma contrastante 
parte em Sol maior, mas distinguível pelo facto de 
Mozart ser incapaz de compor uma frase vulgar. A 
finale é divertimento puro, uma dança popular divertida, 
interrompida momentaneamente pelas reminiscências 
inesperadas de dias mais tristes 

Depois do sucesso das seis sinfonias parisienses (n.º 
82-87), o conde de Ogny, um importante promotor 
de concertos em Paris, volta a encomendar novas 
sinfonias a Haydn que assim compõe em 1788 as 
sinfonias n.º 90 e 91 e, no ano seguinte, a sinfonia n.º 
92. Esta última, estreada a 11 de Março de 1791 na sua 
primeira temporada em Londres, foi também tocada a 7 
de Julho do mesmo ano em Oxford na ocasião em que 
foi feito doutor honoris causa pela Universidade dessa 
cidade tendo adotado o seu nome como subtítulo. A 
sinfonia n.º 92 de Joseph Haydn é uma das maiores 
e melhores do compositor sendo uma referência da 
época e do género, ao nível das últimas sinfonias de 
W. A. Mozart. É de notar o reconhecimento que este 
último, bem como L. Van Beethoven (aluno de Haydn 
em Viena em 1793) fizeram da importância de Haydn 
no desenvolvimento da sinfonia como género musical 
particularmente no estabelecimento do modelo de 
sinfonia “clássica”.

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. 

Composta por músicos de doze 
nacionalidades diferentes, selecionados 
em concurso público internacional, 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. Aliado a estas vertentes, 
aposta numa forte ação pedagógica e 
educativa junto de camadas escolares, 
alcançando novos públicos. 

Atualmente conta com Rui Pinheiro como 
Maestro Titular, John Avery como Maestro 
Associado e Cesário Costa como Principal 
Maestro Convidado. 

 



PROGRAMA

i Parte 

R. Schumann (1810-1856)
Abertura, Scherzo e Finale, em Mi Maior, Op. 52 

i. Overture - Andante con moto
ii. Scherzo - Tempo: Vivo
iii. Finale - Allegro molto vivace

W.A. Mozart (1756-1791)
Serenata Noturna em Ré Maior, K.239 

i. Marcia. Maestoso
ii. Minuetto
iii. Rondo. Allegretto

ii Parte

F. J. Haydn (1732-1809)  
Sinfonia nº 92, “Oxford” 

i. Adagio - Allegro Spiritoso
ii. Adagio
iii. Allegretto
iv. Presto

Rui Pinheiro
Maestro Titular

Rui 
Pinheiro



RUi PinHEiRO, MAEStRO titUlAR

Rui Pinheiro assume o cargo de Maestro Titular da Orquestra Clássica do Sul a partir 
de Janeiro de 2015. Entre 2010 e 2012 foi Maestro Associado da Orquestra Sinfónica de 
Bournemouth (Reino Unido) onde dirigiu mais de uma vintena de programas, destacando 
os Hall of Fame e as celebrações do Jubileu da Rainha Elisabeth II. Foi Maestro Titular 
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, e fundou o Ensemble Disquiet, dedicado à divulgação da música contemporânea 
portuguesa (2008 – 2010). 

Em Portugal dirigiu as principais orquestras. Destacam-se recentes concertos com: 
Orquestra Sinfónica Portuguesa – ‘Dias da Música’ (2013 e 2014), comemorações dos 
20 anos da OSP, 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 em directo 
para a Antena 2; Orquestra Gulbenkian – Os Planetas de Holst, Vela 6911 de Victor Gama, 
5ª Sinfonia de Beethoven no Festival de Leiria, Prémio Jovens Músicos (2013), incluindo 
a 1ª Sinfonia de Freitas Branco, transmitidos em directo para a RTP 2, Pássaro de Fogo de 
Stravinsky (2014); Orquestra Metropolitana de Lisboa – concerto no ‘Festival ao Largo’ 
com sinfonias de Beethoven e Mendelssohn (2013); Orquestra Clássica da Madeira – 
concertos de Natal e Ano Novo e concerto de Aniversário dos 50 anos da COM, gravados 
para a RTP 2 (2013-2014); Filarmonia das Beiras – concerto no Festival de Leiria (2014).   

A temporada passada marcou também a sua estreia operática no Teatro Nacional de São 
Carlos, com a produção de ‘A Filha do Regimento’ de Donizetti.

No Reino Unido destacam-se concertos com a Orquestra da Ópera Nacional de Gales 
(com Julian Lloyd-Weber) no Festival Internacional de Fishguard (2012), concertos nos 
festivais Vienna - City of Dreams da Orquestra Philharmonia e nos BBC Proms-Plus em 
direto para a BBC – Radio 3 (2009-2010). 

Projetos futuros incluem a direção musical de uma Zarzuela no Teatro Nacional de 
S. Carlos (produção do Teatro de Zarzuela de Madrid) e concertos com a Orquestra 
Gulbenkian e Orquestra Nacional do Porto – Casa da Música. 

Entusiasta de música contemporânea trabalhou estreitamente com compositores como 
Kenneth Hesketh, Alison Kay, Augusta Read Thomas, Stephen MacNeff, Pedro Faria 
Gomes, Luís Soldado, Luís Tinoco e Nuno Côrte-Real de quem dirigiu diversas estreias 
mundiais. Dirige regularmente o GMCL – Grupo de Música Contemporânea de Lisboa.

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. Trabalhou ainda com Jorma Panula e Colin Metters. Fez preparação 
musical para os maestros Sir Roger Norrington, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski, 
John Wilson entre outros.

Rui Pinheiro é agenciado por Worldwide Artists, Lda.
 


