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DOMINGO
12:00  / 17:00 — Grande Auditório

Astor Piazzolla
Cuatro Estaciones Porteñas
Arranjo para violino e orquestra de cordas de 
Leonid Desyatnikov

Verano Porteño
Otoño Porteño
Primavera Porteña
Invierno Porteño

Antonio Vivaldi
As Quatro Estações, op. 8
Concerto n.º 1, em Mi maior, A primavera

Allegro
Largo e pianissimo sempre
Allegro

Concerto n.º 2, em Sol menor, O verão

Allegro non molto
Adagio
Presto

Concerto n.º 3, em Fá maior, O outono

Allegro
Adagio molto
Allegro

Concerto n.º 4, em Fá menor, O inverno

Allegro non molto
Largo
Allegro



Talvez hoje, com as alterações climáticas que 
assolam e transformam o planeta, o compositor 
italiano Antonio Vivaldi (1678-1741) não se 
atrevesse a dedicar uma das obras fundamentais 
da sua vida à criação de As Quatro Estações. 
Ou, em alternativa, tivesse de dotá-las de uma 
outra instabilidade. Mas na altura em que o fez, 
no primeiro quartel do século XVIII, a visão 
idealizada das quatro estações era demasiado 
intensa para que Vivaldi pudesse resistir a 
tentar transformar Primavera, Verão, Outono e 
Inverno em música.
E assim fez, guiado pelas imagens que cada 
época do ano lhe sugeria e por poemas 
(alegadamente escritos pelo próprio) que 
Vivaldi fez publicar (em 1725) em conjunto 
com as partituras das quatro obras, ainda hoje 
aquelas que maior fama lhe garantem em todo 
o mundo. Se havia na ideia do compositor 
uma correspondência entre a música  e uma 
narrativa, de acordo com aquilo que cada 
estação lhe exigia, há igualmente um desafio 
de semelhante dimensão lançado ao público: 
tratando-se de uma temática universal, em 
que cada um saberá associar as suas próprias 
imagens e atribuir características às estações 
do ano, poucas obras gozarão de um tão intenso 
poder de sugestão e de um alcance tão global.
Embora não fosse inédito para um compositor 
dedicar-se a uma obra com um propósito tão 
descritivo, era raro que alguém o fizesse com 
a ambição de Vivaldi, empenhado em recriar 
interações humanas ou estados mentais, assim 
como a vasta gama de sensações e emoções 
despertadas pela relação com a Natureza nas 
suas diferentes fases e nas suas diferentes 

paisagens. Claro que, ao escolher acompanhar 
a transformação de uma paisagem ao longo 
de um ano, Vivaldi dedica-se também a uma 
abordagem musical do ciclo da vida e à relação 
que se estabelece entre o comportamento 
humano e a Natureza à sua volta.
Esta proposta de Vivaldi gerou um enorme 
debate sobre a real capacidade e o verdadeiro 
interesse em que a uma obra musical pudesse 
corresponder a uma descrição de uma situação, 
de uma paisagem ou de qualquer outro aspeto 
concreto relacionado com a vida no planeta. 
O certo é que, por mais opositores que Vivaldi 
tenha conhecido, As Quatro Estações continua a 
ser uma das extraordinárias criações do período 
Barroco, com uma enorme popularidade e 
uma indiscutível vocação para despertar nos 
ouvintes novas imagens e emoções.
O músico argentino Astor Piazzolla (1921-1992), 
grande responsável por aproximar o tango 
do jazz e da música erudita, abordou também 
esse mesmo ciclo de vida nas suas Cuatro 
Estaciones Porteñas. Apesar de integrar na sua 
escrita algumas citações da obra de Vivaldi, 
Piazzolla segue um caminho diferente, desde 
logo porque a sua composição data de 1965 e 
reflete não só um outro tempo, mas também 
uma geografia distinta – o mundo de Vivaldi 
era o Mediterrâneo, o de Piazzolla era a cidade 
portuária de Buenos Aires. A Piazzolla não 
interessava também um tom mais descritivo, 
queria apenas que as estações o ajudassem a 
navegar pela música que ouvia na sua cidade ao 
longo de um ano. Tanto Vivaldi como Piazzolla 
oferecem-nos, assim, uma viagem aos seus 
lugares e às suas paisagens emocionais.

As Quatro Estações



David Lefèvre recebeu um primeiro prémio, 
com distinção, no Conservatório de Música 
de Montreal, tendo prosseguido o seu 
aperfeiçoamento artístico no Conservatório 
Nacional Superior de Música de Paris 
(CNSMP). Recebeu o Grande Prémio no 
Concurso Internacional de Violino de Douai. 
Ao longo da sua carreira como solista e 
concertino, colaborou com grandes orquestras 
internacionais, sob a direção de maestros como 
Michel Plasson, Jonathan Darlington, Lawrence 
Foster, Marek Janowski, Peter Oudjian, Theodor 
Guschlbauer, Matthias Bamert, Gilbert Varga, 
Simone Young, ou Jean-Claude Casadesus. 
A música de câmara ocupa também um lugar 
importante na sua atividade, em colaboração 
com músicos como Roland Pidoux, Patrice 
Fontanarosa, Mariel Nordman, Bruno Rigutto, 
Anne Queffelec, Gary Hoffman, Régis Pasquier, 
Andrey Yaroshinsky, ou Nicolas Angelich. 
Apresentou-se em prestigiados festivais 
de música como o Festival de Besançon, 
o Festival du Domaine Forget (Canadá), o 
Printemps des Arts (Monte Carlo), o Festival 
d’Alghero (Sardenha), o Festival de Primavera 
de Budapeste ou o Festival Internacional de 
Lanaudière (Canadá). É o Diretor Artístico do 
festival de música de câmara ClassicalVal, em 
Val d’Isère (França). Apresenta-se também em 
recital, no Canadá e na Europa, com o seu irmão, 
o pianista Alain Lefèvre. As suas gravações 
são reconhecidas internacionalmente, tendo 
recebido vários prémios, entre os quais: melhor 
gravação clássica de 2010, nos Prémios Juno 
(Canadá); ou o prestigioso prémio Monthly CD  
da revista Gramophone (Setembro de 2011). Aos 
23 anos, David Lefèvre foi concertino principal 
da Orquestra Nacional do Capitólio de Toulouse. 
Desempenha idênticas funções na Filarmónica 
de Monte Carlo desde 1999. É concertino 
convidado principal da Orquestra Gulbenkian. 
Foi professor associado do CNSMP (1996-2006). 
Toca um magnífico violino Dalla Costa de 1750.

Em 1962 a Fundação Calouste Gulbenkian 
decidiu estabelecer um agrupamento orquestral 
permanente. No início constituído apenas por 
doze elementos, foi originalmente designado 
Orquestra de Câmara Gulbenkian. Ao longo 
de mais de cinquenta anos de atividade, a 
Orquestra Gulbenkian (denominação adotada 
desde 1971) foi sendo progressivamente alargada, 
contando hoje com um efetivo de sessenta 
instrumentistas que pode ser pontualmente 
expandido de acordo com as exigências de cada 
programa de concerto. Esta constituição permite 
à Orquestra Gulbenkian interpretar um amplo 
repertório que se estende do Barroco até à música 
contemporânea. Obras pertencentes ao repertório 
corrente das grandes formações sinfónicas 
tradicionais, nomeadamente a produção 
orquestral de Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Mendelssohn ou Schumann, podem 
ser dadas pela Orquestra Gulbenkian em versões 
mais próximas dos efetivos orquestrais para que 
foram originalmente concebidas, no que respeita 
ao equilíbrio da respetiva arquitetura sonora 
interior.
Em cada temporada, a Orquestra Gulbenkian 
realiza uma série regular de concertos no 
Grande Auditório Gulbenkian, em Lisboa, 
em cujo âmbito tem tido ocasião de colaborar 
com alguns dos maiores nomes do mundo da 
música, nomeadamente maestros e solistas. 
Atua também com regularidade noutros palcos 
em diversas localidades do país, cumprindo 
desta forma uma significativa função 
descentralizadora. No plano internacional, 
por sua vez, foi ampliando gradualmente a sua 
atividade, tendo até agora efetuado digressões na 
Europa, na Ásia, em África e nas Américas. 
Ao longo da sua história, a Orquestra 
Gulbenkian gravou vários discos que receberam 
prémios internacionais de grande prestígio. 
O maestro franco-suíço Lorenzo Viotti iniciará 
funções como Maestro Titular da Orquestra 
Gulbenkian a partir da Temporada 18/19.

David Lefèvre Orquestra 
Gulbenkian


