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Ludwig van Beethoven
Sinfonia n.º 8, em Fá maior, op. 93 (1812; c.26min)

1. Allegro vivace e con brio
2. Allegretto scherzando
3. Tempo di Menuetto
4. Allegro vivace 

Sinfonia n.º 1, em Dó maior, op. 21 (1800; c.25min)
1. Adagio molto — Allegro con brio
2. Andante cantabile con moto
3. Menuetto: Allegro molto e vivace
4. Finale: Adagio — Allegro molto e vivace

Ludwig van Beethoven
BONA, 16 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

Sinfonia n.º 8 em Fá maior, op. 93

Embora os primeiros esboços da 8.ª Sinfonia de Beethoven 
datem de 1811, o trabalho de composição concentrou ‑se mais no 
Verão de 1812, um período bastante marcante na vida do compo‑
sitor: em Teplitz, na Boémia, travou finalmente conhecimento com 
Goethe, escritor de referência para Beethoven e todos os artis‑
tas do Romantismo alemão, e escreveu, também nessa altura, a 
famosa carta à bem ‑amada imortal, uma carta de amor profundo 
mas atormentado, com destinatária de identidade incerta.

Já vários autores chamaram a atenção para a dicotomia esti‑
lística frequentemente encontrada em sinfonias de Beethoven 
com numeração par ou ímpar. Assim, sinfonias como a 3.ª, a 5.ª 
ou a 9.ª marcam momentos importantes de ruptura e inovação, 
prenunciando o Romantismo em música; enquanto a 4.ª ou a 8.ª 
remetem para a elegância e o optimismo que frequentemente 
caracterizam o estilo clássico. Este contraste levou, porven‑
tura, a que sinfonias como a 8.ª sejam interpretadas com menos 
frequência, e poderá também explicar a recepção menos calo‑
rosa que esta teve na sua estreia, em 1814, em Viena. Tanto a 
composição como a estreia da 7.ª e da 8.ª Sinfonia de Beethoven 
decorreram em simultâneo. Um crítico da época mencionou inclu‑
sive o prejuízo que a junção em concerto possa ter tido para esta 
última, devido ao impacto da 7.ª Sinfonia. O próprio Beethoven, 

ironicamente, terá comentado que a preferência do público pela 
7.ª se justificaria pelo facto de a 8.ª Sinfonia ser bastante superior.

O espírito alegre e vivaz da 8.ª Sinfonia parece, a uma primeira 
abordagem, remeter para um estilo mais marcado pela elegância 
e uma preferência por formas simétricas do Classicismo, numa 
altura em que obras do próprio Beethoven e de outros composi‑
tores seus contemporâneos adoptavam características e formas 
que viriam a marcar o Romantismo musical. É, no entanto, possí‑
vel fazer uma leitura desta obra no sentido de detectar possíveis 
incongruências estilísticas que seriam, já na altura, relativamente 
óbvias para os melómanos da época. Ao aproximá‑la dos padrões 
clássicos mas, simultaneamente, aplicá ‑los de forma transgres‑
siva, Beethoven sugere um carácter de ironia que nos remete, em 
parte, para as sinfonias de Haydn, compositor pelo qual tinha uma 
profunda admiração e com quem estudou.

A utilização da forma sonata em todos os andamentos, com 
a excepção do minueto, é uma das particularidades que reme‑
tem para a estrutura preferida dos compositores clássicos: 
caracteriza ‑se pela apresentação de um ou dois temas princi‑
pais numa secção inicial (exposição), seguida de uma secção de 
desenvolvimento geralmente baseada nesses mesmos temas, 
concluindo com o regresso da secção inicial (reexposição). Na 
8.ª Sinfonia, a simetria deste modelo é quebrada por momentos 
atípicos, como os ritardandos que pontuam inesperadamente o 
diálogo entre cordas e madeiras no 2.º tema do 1.º andamento, ou a 
repetição obstinada e frequente, num andamento de cariz predo‑
minante alegre, de um ritmo constituído por três notas curtas 
seguidas de uma nota longa (já presente, aliás, na 5.ª Sinfonia).

A divisão da obra em quatro andamentos segue também a 
estrutura típica da sinfonia clássica, mas o 2.º andamento, que 
normalmente seria um andamento lento de cariz lírico, é substi‑
tuído por um Allegretto scherzando, que Charles Rosen classi‑
ficou como um dos derradeiros exemplos de “alegria civilizada” 
característica do estilo clássico, precedendo o domínio do senti‑
mento. É possível que este anacronismo tivesse como objectivo 
o estabelecimento de uma ironia musical ao gosto de Haydn, 
reforçada pelo diálogo entre naipes agudos (violinos) e graves 
(violoncelos e contrabaixos) da orquestra. A adopção do formato 
do minueto (constituído pelas secções minueto — trio — repeti‑
ção do minueto), em vez de um scherzo para o 3.º andamento, é 
igualmente uma opção historicamente marcada como conserva‑
dora, mas que se liberta desse peso convencional pelo recurso a 
acentuações rítmicas que contrariam o esquema a três tempos 
típico do minueto e, no trio, pelo contraste presente no diálogo 
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entre trompas e clarinete e o acompanhamento das cordas. O 
4.º andamento reitera a opção por formatos invulgares ao incluir 
justaposições inesperadas de secções tonais e timbricamente 
contrastantes, e terminar com uma longa coda (geralmente 
uma curta secção final da reexposição) de proporções invul‑
gares, mesmo considerando o contexto da produção sinfónica 
de Beethoven.

Sinfonia n.º 1 em Dó maior, op. 21

Estreada a 2 de Abril de 1800, num concerto no Burgtheater de 
Viena em que foram também apresentadas obras de Mozart e 
Haydn, a Sinfonia n.º 1 de Beethoven vem marcar a emergência de 
um novo criador no contexto da composição sinfónica vienense, 
um campo que Haydn havia claramente dominado até à altura. A 
recepção da Sinfonia não foi consensual, e outra obra de Beetho‑
ven apresentada no mesmo concerto, o Septeto para sopros e 
cordas op. 20, acabou por se afirmar mais favoravelmente junto 
do público e da crítica. O crítico do Allgemeine musikalische 
Zeitung, por exemplo, achou que a utilização dos instrumentos 
de sopro era mais própria de música para banda ou orquestra 
de sopros, e outros comentadores foram igualmente negativos, 
quiçá devido ao facto de a obra começar com um acorde disso‑
nante afastado da tonalidade principal (Dó maior). Esta estra‑
nheza poderá confirmar, na nossa perspectiva contemporânea, 
que Beethoven estaria já aqui a introduzir elementos inovadores, 
não obstante esta Sinfonia se apresentar, predominantemente, 
na linha da escrita sinfónica da altura e seguir padrões associados 
às sinfonias de Mozart ou Haydn. Seria apenas a partir da Sinfonia 
n.º 2 e, sobretudo, a partir da n.º 3 que Beethoven viria a eviden‑
ciar algumas das inovações que marcariam subsequentemente 
a sua produção sinfónica.

É bem possível que Beethoven tenha tido consciência da 
dimensão do desafio que constituía seguir o legado de Haydn 
e adiado a composição da sua primeira obra no género. Efecti‑
vamente, conhecem‑se esboços anteriores para uma sinfonia, 
datados de 1795‑96, que poderão ter dado origem à Sinfonia n.º 1 
(um tema do último andamento da Sinfonia n.º 1 aparece já nestes 
esboços), mas a composição desta só terá sido terminada no mês 
da sua estreia. Foi publicada em finais de 1801, por Hofmeister, 
com uma dedicatória ao barão von Swieten. Na correspondência 
com o editor, em que discute remunerações, Beethoven justifica 
cobrar o mesmo preço pela Sinfonia que por outras obras a solo 
ou de câmara com o argumento de que haveria menos compra‑
dores deste tipo de repertório, não obstante a dificuldade acres‑
cida no trabalho. Claramente, a sinfonia, como género, estava a 
afastar‑se do contexto de circunstância e entretenimento social 
que a rodeava e a tornar‑se um formato de concerto, e Mozart e 
Haydn tinham contribuído significativamente para esta alteração.

A Sinfonia abre com uma introdução, Adagio molto, em tempo 
lento, e vai construindo um crescendo orquestral que prepara 
o Allegro con brio, o tempo principal deste andamento. O tema 
inicial do Allegro baseia‑se na repetição quase obsessiva de um 
motivo baseado num intervalo de 4.ª, que vai marcar de forma 
transversal todo o andamento. O segundo tema principal, que 
contrasta pelo seu cariz mais lírico, é exposto pelos oboés, logo 

seguidos pelas flautas, em estilo de imitação e sobreposição de 
camadas melódicas. Aliás, a importância dos instrumentos de 
sopro, que terá chocado os críticos da época, vai para além de 
uma mera técnica de adição de colorido orquestral, como fica 
patente na secção de desenvolvimento, em que se destacam os 
diálogos entre os naipes de sopros.

O Andante cantabile con moto, também caracterizado pela 
construção de crescendos orquestrais (através da técnica de 
adição sucessiva de naipes), revela a influência do minueto mas 
subverte a lógica da dança implícita no ritmo. A utilização de estilo 
fugato imitativo, por exemplo, é um recurso normalmente não 
presente em música inspirada por estilos de dança. Este anda‑
mento também recorre com frequência à técnica de variação, 
particularmente presente nas variações rítmicas dos acompa‑
nhamentos das melodias principais.

O Menuetto (Allegro molto e vivace), não obstante a sua desig‑
nação, anuncia já a emergência do scherzo, formato que viria 
a substituir o minueto nas sinfonias de Beethoven. O scherzo, 
embora adopte normalmente uma estrutura tripartida seme‑
lhante à do minueto (scherzo — trio — scherzo), apresenta um 
carácter mais enérgico e um tempo bastante rápido, distinguindo‑
‑se assim da elegância discreta do minueto. Beethoven recorre a 
crescendos orquestrais como forma de transmitir essa energia e 
dá particular destaque aos instrumentos de sopro no Trio.

O andamento final, tal como o primeiro andamento, inicia‑
‑se com uma introdução lenta em Adagio, baseada num frag‑
mento de escala que vai sendo aumentado com o acréscimo de 
uma nota de cada vez que a escala é reiterada. A versão mais 
longa dessa escala lança o Allegro molto e vivace que se segue e 
torna‑se o início do tema desse Allegro. Uma parte importante do 
material motívico do andamento inclui tanto escalas ascenden‑
tes como descendentes em tempo rápido, o que lhe confere uma 
energia particular que prenuncia alguns dos desenvolvimentos 
das sinfonias subsequentes de Beethoven.

HELENA MARINHO, 2012/2019



Baldur Brönnimann direcção musical

Baldur Brönnimann é considerado um dos melhores maestros de 
música contemporânea do mundo. Desenvolveu estreitas colabo‑
rações com compositores de topo tais como John Adams, Kaija 
Saariaho, Harrison Birtwistle, Unsuk Chin, Helmut Lachenmann, 
Magnus Lindberg, Georg Friedrich Haas e outros, e dirigiu obras 
importantes de Ligeti, Romitelli, Boulez, Vivier e Zimmermann. 
Apre sentou ‑se em festivais como BBC Proms, Wien Modern, 
Darmstadt e Mostly Mozart no Lincoln Center. Maestro de grande 
versatilidade com uma abordagem aberta à programação e à 
interpretação musical, acredita firmemente na importância das 
actividades de âmbito educativo e comunitário e na necessidade 
de questionar as fronteiras tradicionais da música clássica. É 
Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
e da Basel Sinfonietta.

Das temporadas passadas, destacam ‑se colaborações com 
as Filarmónicas de Seul, Oslo, Bergen, Luxemburgo e Real Esco‑
cesa, a Sinfónica WDR e as Orquestras de Câmara de Aurora e 
Munique. Em 2019/20, é convidado a regressar às Sinfónicas das 
Rádios de Frankfurt e Viena — para uma interpretação da épica 
Décima Sinfonia de Schnebel no Musikverein. Estreia ‑se com a 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Trabalha frequen‑
temente com ensembles de música contemporânea de todo o 
mundo: dirigiu o Klangforum Wien em Viena e em digressão e o 
Ensemble intercomporain nos BBC Proms, homenageando a 
música de Boulez.

No domínio da ópera, Brönnimann dirigiu Le Grand Macabre 
de Ligeti na English National Opera, na Komische Oper de Berlim 
e no Teatro Colón (Argentina), em produções de La Fura dels 
Baus e Barrie Kosky; Death of Kling hoffer de John Adams na 
English Nacional Opera; L’Amour de Loin de Saariaho na Ópera 
Norueguesa e no Festival de Bergen; e Index of Metals de Romitelli 
com Barbara Hannigan no Theater an der Wien. No Teatro Colón, 
dirigiu também Erwartung de Schoenberg, Hagith de Szyma‑
nowski, The Little Match Girl de Lachenmann (com o compositor 
no papel de narrador) e Die Soldaten de Zimmermann.

Enquanto Maestro Titular da Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música e da Basel Sinfonietta, Baldur Brönnimann 
continua a dirigir programas onde combina de uma forma 
inesperada obras contemporâneas e desconhecidas com o 
repertório corrente. Entre 2011 e 2015, foi Director Artístico do 
principal ensemble norueguês de música contemporânea, BIT20. 
Foi Director Musical da Orquestra Sinfónica Nacional da Colôm‑
bia em Bogotá entre 2008 e 2012. 

Natural da Suíça, Baldur Brönnimann estudou na Academia 
de Música da Basileia e no Royal Northern College of Music em 
Manchester, onde foi posteriormente nomeado Professor Convi‑
dado de Direcção de Orquestra. Actualmente vive em Madrid. 

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música

Baldur Brönnimann maestro titular

Christian Zacharias maestro convidado principal

Stefan Blunier maestro associado

Leopold Hager maestro emérito

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música tem sido dirigida 
por reputados maestros, de entre os quais se destacam Stefan 
Blunier, Olari Elts, Peter Eötvös, Heinz Holliger, Elihau Inbal, Michail 
Jurowski, Christoph König, Reinbert de Leeuw, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Emilio Pomàrico, Peter Rundel, Michael Sander‑
ling, Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Storgårds, Joseph 
Swensen, Ilan Volkov, Jörg Widmann, Ryan Wigglesworth, Antoni 
Wit, Christian Zacharias e Lothar Zagrosek. Diversos compo‑
sitores trabalharam também com a orquestra, no âmbito das 
suas residências artísticas na Casa da Música, destacando ‑se 
os nomes de Emmanuel Nunes, Jonathan Harvey, Kaija Saariaho, 
Magnus Lindberg, Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Unsuk 
Chin, Peter Eötvös, Helmut Lachenmann, Georges Aperghis, 
Heinz Holliger, Harrison Birtwistle, Georg Friedrich Haas e Jörg 
Widmann, a que se junta em 2020 o compositor Philippe Manoury.
A Orquestra celebra o 20.º aniversário da sua formação sinfónica 
em 2020, o que a leva a apresentar ‑se no Auditório Gulbenkian. 
Tem pisado os palcos das mais prestigiadas salas de concerto de 
Viena, Estrasburgo, Luxemburgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, 
Madrid, Santiago de Compostela e Brasil, estando programada 
para 2020 a sua primeira actuação na emblemática Philharmonie 
de Colónia. Ainda este ano, dá especial destaque às sinfonias de 
Beethoven e apresenta numerosas obras dos séculos XX e XXI 
nunca antes apresentadas em Portugal, além de novas encomen‑
das a Philippe Manoury e Daniel Moreira.

As temporadas recentes da Orquestra foram marcadas 
pela interpretação das integrais das Sinfonias de Mahler, Proko‑
fieff, Brahms e Bruckner; dos Concertos para piano e orquestra 
de Beethoven e Rachmaninoff; e dos Concertos para violino e 
orquestra de Mozart. Em 2011, o álbum “Follow the Songlines” 
ganhou a categoria de Jazz dos prestigiados prémios Victoires 
de la musique, em França. Em 2013 foram editados os concertos 
para piano de Lopes ‑Graça, pela Naxos, e o disco com obras de 
Pascal Dusapin foi Escolha dos Críticos na revista Gramophone. 
Nos últimos anos surgiram os discos monográficos de Luca Fran‑
cesconi (2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis (2017), 
além de obras de compositores portugueses, todos com grava‑
ções ao vivo na Casa da Música.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano em que foi consti‑
tuída a Orquestra Sinfónica do Conservatório de Música do Porto, 
que desde então passou por diversas designações. Após a extin‑
ção das Orquestras da Radiodifusão Portuguesa, foi fundada a 
Régie Cooperativa Sinfonia (1989 ‑1992), vindo posteriormente a 
ser criada a Orquestra Clássica do Porto e, mais tarde, a Orques‑
tra Nacional do Porto (1997), alcançando a formação sinfónica 
com um quadro de 94 instrumentistas em 2000. A Orquestra foi 
integrada na Fundação Casa da Música em 2006, vindo a adoptar 
a actual designação em 2010.



Violino I
James Dahlgren
Álvaro Pereira
Radu Ungureanu
José Despujols
Roumiana Badeva
Vadim Feldblioum

Violino II
Nancy Frederick
Tatiana Afanasieva
Karolina Andrzejczak
José Paulo Jesus

Viola
Anna Gonera
Hazel Veitch
Francisco Moreira
Emília Alves

Violoncelo
Feodor Kolpachnikov
Hrant Yeranosyan
Sharon Kinder

Contrabaixo
Jorge Villar Paredes
Joel Azevedo

Flauta
Ana Maria Ribeiro
Alexander Auer

Oboé
Aldo Salvetti
Roberto Henriques

Clarinete
Luís Silva
João Moreira

Fagote
Gavin Hill
Vasily Suprunov

Trompa
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro

Trompete
Luís Granjo
Rui Brito

Tímpanos
Jean‑François Lézé
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