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As QuAtro  EstAçõEs 
DE A nt onio  V i VA lDi
A li s  U b b o  E n s E M b lE

Le Quattro Stagioni ou As Quatro Estações  
são quatro concertos que nos levam a  
viver as sensações de cada uma das quatro 
estações do ano, começando na Primavera, 
com o canto dos pássaros ou o som dos 
riachos, passando pelo Verão com o calor 
tórrido, pelo Outono com o baile das 
vindimas, e terminando no Inverno,  
com o frio, a neve e o gelo. 
É a obra mais conhecida de Antonio Vivaldi, 
famoso compositor e violinista, distinguido 
como maestro de violino e maestro de 
concertos, nasceu em 1678 em Veneza, 
Itália e escreveu mais de 600 concertos, 
100 óperas e muitas outras obras para 
vários instrumentos e vozes.
As Quatro Estações está entre as peças 
mais populares da música clássica, aqui 
interpretada pelo Alis Ubbo Ensemble,  
na formação de quarteto de cordas –  
dois violinos, viola d’ arco e violoncelo.
Alis Ubbo recorda uma das primeiras 
denominações da cidade de Lisboa que  
(em Fenício) significa porto seguro / 
enseada amena.



Primavera
A primavera chegou
Os pássaros celebram a sua chegada com canções festivase riachos murmurantes são docemente afagados pela brisaRelâmpagos, esses que anunciam a Primavera,rugem, projectando o seu negro manto no céu,para depois se desfazerem em silêncio
e os pássaros mais uma vez retomam as suas encantadoras canções.
No prado cheio de flores com ramos cheios de folhasos rebanhos de cabras dormem e o fiel cão do pastor dorme a seu lado.
Levados pelo som festivo de rústicas gaitas de foles,ninfas e pastores dançam levemente sobre a brilhante festa da Primavera.

Verão
Sobre uma estação dura

de um sol escaldante o homem descansa,

descansa o rebanho e queima o pinheiro

Ouvimos a voz do cuco;

ouvem-se então as canções doces da pomba

Doces aragens agitam o ar...

Mas os ventos ameaçadores de norte subitamente aparecem

o pastor treme temendo a violenta tempestade e o seu destino.

O medo dos relâmpagos e ferozes trovões

rouba o descanso aos seus membros cansados

As moscas voam zumbindo furiosamente

Infelizmente os seus receios estavam justificados

os trovões rugem e majesticamente cortam o milho e estragam o grão.

Outono
O camponês celebra com canções e dançasa felicidade de uma boa colheita.
Instigado pelo licor de Bacus,
muitos acabam a festa dormindo.

Todos esquecem as suas preocupações e cantam e dançamO ar está temperado com prazer e
pela estação que convida tantos, tantos
a saírem do seu recobro para participarem e se divertirem.

Os caçadores aparecem com a madrugadacom trompetes e cães e espingardas começando a sua caçadaA caça foge e eles seguem o seu rasto
Aterrorizada e cansada de tanto ruído
de espingardas e cães, a caça, ferida, morre.

Inverno
Tremendo de frio, no meio de cortantes ventos

os dentes tremem de frio.

Descansa contente na sala

enquanto os que estão fora são atingidos pela chuva que não pára.

Andamos com cuidado no caminho gelado com medo de escorregar e caír

depois voltamos abruptamente e com cuidado, mas caímos no chão e

atravessamos o gelo enquanto não se quebra

voltamos a sentir o cortante vento norte apesar das portas fechadas

isto é o inverno que não obstante tem as suas delícias.

Há quem pense que possa ter sido o próprio Vivaldi o autor destes sonetos que serviram  
de inspiração para a composição da sua obra As Quatro Estações.  Queres  

contar esta  

história à tua 

maneira?


