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Daniel Moreira
Isto não é um filme, concerto para orquestra e electrónica (2019-20; c.20min)*

1. Trailer
2. There’s always music in the air
3. Pastoral
4. Jowday
5. A espiral do tempo
6. Jour de chance
7. Listen to the sounds

PAUSA — Comentários ao programa por Daniel Moreira

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n.º 5 em Dó menor, op. 67 (1808; c.34min)

1. Allegro con brio
2. Andante con moto
3. Allegro —
4. Allegro

*Estreia mundial; encomenda Casa da Música.



Daniel Moreira
PORTO, 4 DE NOVEMBRO DE 1983

Daniel Moreira é doutorado (PhD) em Compo-
sição Musical (King’s College, Londres; 2017), 
com bolsa da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia; mestre em Composição e Teoria 
Musical (Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo; 2010); e licenciado em Economia 
(Faculdade de Economia do Porto; 2006).

Em 2009, foi Jovem Compositor em Resi-
dência na Casa da Música. Desde então, 
têm-lhe sido regularmente encomendadas 
novas obras e arranjos (Casa da Música, Festi-
val Musica Strasbourg, European Concert 
Hall Organisation – ECHO, Chester & Novello, 
Banda Sinfónica Portuguesa, Antena 2/RDP, 
Movimento Patrimonial para a Música Portu-
guesa, Papaveronoir Filmes, Programa “Cria-
tório”). A sua música abarca múltiplos géneros 
– da música orquestral à de câmara –, com 
uma especial ênfase, mais recentemente, 
em música coral, ópera, música para filme e 
música em que interagem instrumentos acús-
ticos e electrónica.

É professor de composição, análise e esté-
tica na ESMAE-IPP (2009-), tendo também 
leccionado na Universidade do Minho (2017-
19) e, como professor visitante, no Projecto 
Xiquitsi em Maputo (2015-17). Enquanto inves-
tigador, apresenta regularmente o seu traba-
lho – centrado em aspectos de harmonia e 
temporalidade na música dos séculos XX e 
XXI – em conferências nacionais e internacio-
nais. Tem um artigo publicado sobre a música 
de Webern (Revista Portuguesa de Musicologia, 
2016) e vários artigos em preparação sobre a 
música de Schoenberg, as bandas sonoras de 
Bernard Herrmann para os filmes de Hitch-
cock e a noção de musicalidade nos filmes de 
David Lynch.

Isto não é um filme, 
concerto para orquestra e electrónica

Dizemos que vamos ver um filme. E falamos 
dos espectadores de uma sessão. Mas quem 
vê um filme também o ouve. O espectador é 
sempre um audioespectador. Esta peça é sobre 
isso: sobre os sons do cinema. Está povoada 
por citações, referências e alusões a músicas, 
sonoplastias e diálogos de diferentes filmes e 
séries. Algumas são mais directas, outras muito 
veladas. E claro, como os sons do cinema se 
ligam indissociavelmente a imagens, também 
o lado visual dos filmes poderá aparecer. 

(Na verdade, esta é apenas a minha perspec-
tiva sobre a peça. Visto que a música é sempre 
um encontro entre um estímulo sonoro e o 
corpo e a mente de um ouvinte culturalmente 
situado — e não algo que existe em absoluto 
só por si — aquilo que a música é para mim 
não é necessariamente o mesmo que para 
outra pessoa. E ainda bem. Não se dê por isso 
demasiado importância ao que disse acima.)

O que parece mesmo um filme é a nossa vida 
desde Março. Ninguém poderia ter imaginado, 
antes disso, que este concerto de celebração 
do vigésimo aniversário da Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música decorresse em tão 
apertadas circunstâncias — sem intervalo, com 
apenas metade da sala preenchida, todos de 
máscara, e sem a Sagração da Primavera e o 
Bolero, as obras originalmente programadas. 
Mas durante algum tempo era a própria possi-
bilidade do concerto que parecia em risco. 
Como estaríamos em Outubro? Felizmente 
foi possível este compromisso, que, da minha 
parte, exigiu adaptar a peça, originalmente 
composta para uma orquestra de 80 músi-
cos, para uma orquestra muito mais pequena, 



com cerca de 40. A peça tem por isso duas 
versões, sendo que agora até acho que gosto 
mais da reduzida. Já a parte de electrónica foi 
mais fácil, claro, visto que não tem requisitos 
de distanciamento social.
 
(Parte da peça foi composta durante o estado 
de emergência, incluindo, curiosamente, 
algumas das partes mais leves e divertidas 
— mostrando que não há necessariamente 
relação directa entre o carácter da música e 
aquilo que se sente em dado momento. E parte 
dela foi trabalhada com os músicos por Skype 
e Zoom.)
 
Não sei bem até que ponto a peça é um 
concerto no sentido convencional do termo, 
conforme prometido pelo título. É certo que há 
muitos solos, muitas passagens virtuosísticas 
para diferentes grupos da orquestra, e muitas 
formas de diálogo (a que poderíamos chamar 
concertante) entre orquestra e electrónica. 
Contudo, a partir de certa altura no processo 
de composição as ideias musicais ganharam 
autonomia face ao contexto de género a que 
me havia inicialmente proposto. 
 
(Espero que o ouvinte não chegue ao ponto de 
dizer que “isto não é um concerto”! Se chegar, 
de resto, não tem mal, até porque a outra parte 
do título é também de veracidade duvidosa.)
 
Uma palavra final de agradecimento: à Casa 
da Música pela encomenda; aos músicos da 
Orquestra pelas sugestões que deram para 
melhorar (ou tornar possíveis!) certas passa-
gens — e em especial àqueles que participa-
ram nas gravações das quais resultou parte 
do material usado na electrónica; à Digitó-
pia e sobretudo ao Óscar Rodrigues pelo 
trabalho incansável de acompanhamento 

na composição, produção e mistura da 
electrónica; e aos meus pais e amigos mais 
próximos, que foram ouvindo e comentando 
incontáveis versões da peça ao longo do último 
ano. Compor não é — felizmente — uma acti-
vidade solitária, mas uma espécie de traba-
lho colaborativo.

DANIEL MOREIRA, 2020

Ludwig van Beethoven
BONA, 16 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

Sinfonia n.º 5 em Dó menor, op. 67

A Quinta Sinfonia de Beethoven tem aquele 
que é, talvez, o mais conhecido motivo de todo 
o repertório sinfónico. Foi descrito de inúmeras 
maneiras; desde a célebre imagem do destino 
a bater à porta, atribuída a um comentário do 
próprio Beethoven mas cuja autenticidade não 
se confirma, à associação com um ser impla-
cável, o choro da súplica pelo perdão e sua 
consequente recusa, ou o confronto entre duas 
forças ocultas. Não importa qual a associação 
feita, é irrefutável o seu impacto dramático.

Beethoven começou a trabalhar nesta 
sinfonia imediatamente a seguir à estreia da 
Eroica, o que nos remete para o início do século 
XIX. Foi uma fase tremendamente trágica na 
vida do compositor pois foi quando tomou 
consciência da gravidade da surdez que o 
atacava. Muitas vezes associamos Beethoven a 
um homem de mau génio, impetuoso. Numa sua 
carta escrita a Wegeler ficamos a perceber um 
pouco melhor a razão da sua inaptidão social. 
“Devo confessar que tenho uma vida miserá-
vel. Há cerca de dois anos deixei de frequentar 
qualquer acontecimento social, apenas porque 
acho impossível dizer às pessoas: estou surdo. 



Se tivesse uma outra qualquer profissão seria 
mais fácil, mas isto na minha profissão é uma 
terrível deficiência. E quanto aos meus inimi-
gos, que tenho em número considerável, que 
diriam eles?”

Não é necessária grande imaginação para 
ver como Beethoven se tornaria um alvo fácil. A 
associação da sua surdez à música que escre-
via seria, na verdade, o gáudio para todos os 
que o criticavam pela negativa. Este tema da 
sua vida pessoal é aqui referido para contrariar 
algumas das teorias que apontam esta sinfonia 
como um exemplo do homem violento e anti-
-social que seria Beethoven, e que não têm 
qualquer sustentabilidade. 

A Quinta Sinfonia resultou de longos anos 
de amadurecimento. Foi estreada a 22 de 
Dezembro de 1808, em Viena, num concerto 
dirigido pelo compositor e o primeiro integral-
mente preenchido por obras suas. Este facto 
merece particular relevo pois eram raríssimos 
os concertos com obras de um só composi-
tor, com excepção de oratórias ou óperas. A 
reacção do público foi normal, sem grande 
entusiasmo nem sinais óbvios de repulsa. 
De acordo com um biógrafo de Beethoven, 
“espanto” talvez seja a melhor palavra para 
descrever a reacção desse público.  

Para além do original e apelativo motivo que 
abre o primeiro andamento, três notas muito 
breves seguidas de uma longa, há algo de genial 
na maneira como elabora o discurso musical 
dentro dos moldes da forma-sonata. Um dos 
‘segredos’ é, por certo, a orquestração. Num 
tema todo ele de carácter militar, Beethoven 
vem juntar trombones e fagotes com um ines-
perado piccolo. Depois, desenvolveu o motivo 
com uma consistência de ferro, fazendo dele 
o contra-motivo do segundo tema e dividindo 
a estrutura em quatro partes iguais.

O Andante con moto é uma série de varia-
ções a dois temas sucessivos e de carácter 
melancólico. O primeiro é um pouco mais 
elegante, como uma dança interrompida por 
uma interrogação à qual responde o segundo 
tema mais solene.

O terceiro andamento é um Scherzo divi-
dido em três partes. O início é sério e sem qual-
quer rasgo de brincadeira. O segundo tema 
retoma o motivo rítmico do primeiro anda-
mento na entrada das trompas em fortissimo. 
A terceira parte é a que se parece mais com 
um Scherzo, um estilo fugato que dentro dos 
moldes clássicos vem ocupar o lugar do Trio. O 
terceiro andamento acaba com um crescendo 
em transição directa para o bem conhecido 
tema do Finale.

O Allegro em Dó maior anuncia uma nova 
esperança reafirmada num crescendo de opti-
mismo e grandiosidade. No desenvolvimento, 
num momento de maior serenidade, o tema 
do terceiro andamento é revisitado até que 
regressa o tom festivo que vai concluir o anda-
mento com uma coda de grandes dimensões. 
São vários os momentos em que Beethoven 
antecipa a conclusão da sinfonia mas não a 
termina. Novas ideias de orquestração com 
base no tema em Dó maior são apresentadas, 
até que os acordes finais são definitivos e liber-
tam o ouvinte da grande tensão que toda a 
sinfonia propicia.

RUI PEREIRA, 2005



Baldur Brönnimann direcção musical

Baldur Brönnimann é considerado um dos 
melhores maestros de música contemporâ-
nea do mundo. Desenvolveu estreitas colabo-
rações com compositores de topo tais como 
John Adams, Kaija Saariaho, Harrison Birtwistle, 
Unsuk Chin, Helmut Lachenmann, Magnus 
Lindberg e Georg Friedrich Haas, e dirigiu obras 
importantes de Ligeti, Romitelli, Boulez, Vivier 
e Zimmermann. Apresentou-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 musi-
cal, acredita firmemente na importância das 
actividades de âmbito educativo e comunitário 
e na necessidade de questionar as fronteiras 
tradicionais da música clássica. É Maestro Titu-
lar 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 Escocesa, 
a Sinfónica WDR e as Orquestras de Câmara 
de Aurora e Munique. Em 2019/20, foi convi-
dado para regressar às Sinfónicas das Rádios 
de Frankfurt e Viena — para uma interpreta-
ção da épica Décima Sinfonia de Schnebel no 
Musikverein. Trabalha frequentemente com 
ensembles de música contemporânea de todo 
o mundo: dirigiu o Klangforum Wien (em Viena 
e em digressão) e o Ensemble Intercompo-
rain 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 Klinghoffer 
de John Adams na English Nacional Opera; 

L’Amour de Loin de Saariaho na Ópera Norue-
guesa 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 diri-
gir programas onde combina de uma forma 
inesperada obras contemporâneas e desco-
nhecidas com o repertório corrente. Entre 
2011 e 2015, foi Director Artístico do principal 
ensemble norueguês de música contemporâ-
nea, BIT20. Foi Director Musical da Orquestra 
Sinfónica Nacional da Colômbia em Bogotá, 
entre 2008 e 2012. 

Natural da Suíça, Baldur Brönnimann estu-
dou na Academia de Música da Basileia e no 
Royal Northern College of Music em Manches-
ter, onde foi posteriormente nomeado Profes-
sor Convidado de Direcção de Orquestra. 
Actualmente vive em Madrid. 



Worten Digitópia electrónica

A Worten Digitópia engloba toda a produção 
digital da Casa da Música: gravação, edição e 
transmissão — áudio e vídeo —, apoio tecno-
lógico, criação na área da música electrónica, 
programação e desenvolvimento, investigação 
e formação. É constituída por uma equipa jovem 
mas altamente especializada e multidisciplinar. 
Consequentemente, o seu âmbito de acção 
é bastante alargado, incluindo actividades e 
projectos como o desenvolvimento de software 
e hardware, a realização de oficinas educa-
tivas e formações especializadas, o trabalho 
com comunidades (por exemplo, com grupos 
com necessidades educativas especiais), o 
apoio aos agrupamentos residentes da Casa 
da Música, a produção científica e artística, 
a criação de conteúdos musicais e vídeo e a 
recolha e transmissão de concertos.

Sendo parte integrante da Fundação Casa 
da Música, tem como missão criar as pontes 
necessárias para que o público, as comu-
nidades e os artistas possam ter acesso às 
realidades musicais que as novas tecnolo-
gias possibilitam. Acredita na difusão livre de 
conhecimento e no desenvolvimento de ferra-
mentas com código aberto (open source) e tem 
uma visão integrada do conhecimento, desde 
a pesquisa à sala de concerto.



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 Sanderling, 
Vassily Sinaisky, Tugan Sokhiev, John Stor-
gårds, Joseph Swensen, Ilan Volkov, Jörg 
Widmann, Ryan Wigglesworth, Antoni Wit, 
Christian Zacharias e Lothar Zagrosek. Diver-
sos compositores 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. Tem 
pisado os palcos das mais prestigiadas salas 
de concerto de Viena, Estrasburgo, Luxem-
burgo, Antuérpia, Roterdão, Valladolid, Madrid, 
Santiago de Compostela e Brasil. Ainda este 
ano, dá especial destaque às sinfonias de 
Beethoven e apresenta numerosas obras dos 
séculos XX e XXI nunca antes apresentadas 
em Portugal.

As temporadas recentes da Orques-
tra foram marcadas pela interpretação das 
integrais das Sinfonias de Mahler, Prokofieff, 
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 Francesconi 
(2014), Unsuk Chin (2015) e Georges Aperghis 
(2017), além de obras de compositores portu-
gueses, todos com gravações ao vivo na Casa 
da Música.

A origem da Orquestra remonta a 1947, ano 
em que foi constituída a Orquestra Sinfónica do 
Conservatório de Música do Porto, que desde 
então passou por diversas designações. Após 
a extinção 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 Orquestra 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
Maria Kagan
Emília Vanguelova
Tünde Hadadi
Ianina Khmelik
Alan Guimarães
Andras Burai

Violino II
Nancy Frederick
Karolina Andrzejczak
Lilit Davtyan
Mariana Costa 
José Paulo Jesus
Paul Almond

Viola
Mateusz Stasto
Emília Alves
Jean Loup Lecomte
Theo Ellegiers

Violoncelo
Nikolai Gimaletdinov
Michal Kiska
Bruno Cardoso
Sharon Kinder

Contrabaixo
Rui Rodrigues
Tiago Pinto Ribeiro

Flauta
Paulo Barros
Alexander Auer
Angelina Rodrigues

Oboé
Tamás Bartók
Roberto Henriques

Clarinete
Carlos Alves
Gergely Suto

Fagote
Gavin Hill
Robert Glassburner
Vasily Suprunov

Trompa
José Bernardo Silva
Hugo Carneiro
Eddy Tauber
Hugo Sousa*

Trompete
Ivan Crespo
Luís Granjo

Trombone
Severo Martinez
Dawid Seidenberg
Nuno Martins

Tuba
Sérgio Carolino

Tímpanos
Jean-François Lézé

Percussão
Bruno Costa
Paulo Oliveira
Nuno Simões

Harpa
Ilaria Vivan

Piano/Celesta
Jonathan Ayerst*

Electrónica
Óscar Rodrigues**

*instrumentista convidado

**Worten Digitópia
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