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L’elisir d’amore
Gaetano Donizetti



L’elisir d’amore
Ópera em 2 atos
Gaetano Donizetti Música

Felice Romani Libreto

New York Metropolitan Opera Orchestra

Domingo Hindoyan Maestro

Bartlett Sher Encenação

Pretty Yende (Soprano) Adina

Matthew Polenzani (Tenor) Nemorino

Davide Luciano (Barítono) Belcore

Ildebrando d’Arcangelo (Baixo-Barítono) Dulcamara

Ashley Emerson (Soprano) Giannetta

Michael Yeargan Cenografia

Catherine Zuber Figurinos 
Jennifer Tipton Desenho de Luzes

duração prevista: 2:55
início da ópera às 17:00. fim do 1º ato às 18:25, seguido de intervalo de 35 minutos, dos quais 20 minutos são com 
entrevistas. 
2º ato às 19:00. final da ópera às 19:55.

Cantado em Italiano, com legendas em Inglês



Ato I  Itália, 1836. Nemorino, um jovem 
aldeão, está perdidamente apaixonado por 
uma bela proprietária de uma quinta, Adina, 
que ele pensa estar fora do seu alcance. Adina 
fala aos camponeses do livro que está a ler 
– uma história de como Tristão ganhou o 
coração de Isolda bebendo uma poção mágica 
de amor. Um regimento de soldados chega, 
liderado pelo pomposo sargento Belcore, que 
imediatamente se apresenta a Adina e a pede 
em casamento. Adina declara que não tem 
pressa nessa decisão mas promete pensar no 
assunto. Deixada a sós com Nemorino, Adina 
diz-lhe que o seu tempo seria melhor passado 
na cidade a tratar do seu tio doente, do que 
esperando ganhar o seu amor. Sugere-lhe 
que faça como ela e que mude de afetos todos 
o dias. Nemorino lembra-lhe que ninguém 
pode esquecer o seu primeiro amor. 
Dulcamara, um fornecedor ambulante de 
medicamentos patenteados, chega à aldeia 
fazendo publicidade a uma poção capaz de 
curar o que quer que seja. Nemorino pergunta 
se ele vende o elixir de amor descrito no livro 
de Adina. Dulcamara diz que sim, e oferece-
lhe uma garrafa de simples vinho de Bordéus. 
Apesar de lhe custar o seu último ducado, 
Nemorino compra-a e imediatamente a bebe. 
Dulcamara explica que ele terá que esperar 
pelo dia seguinte para ver os resultados – 
quando ele próprio se terá já ido embora. 
Nemorino começa a sentir os efeitos da 
“poção” e, convencido que será irresistível 
a Adina no dia seguinte, finge uma alegre 
indiferença em relação a ela. Surpreendida 
e magoada, Adina namorisca com Belcore. 
Quando chega a ordem do sargento para 
regressar imediatamente à sua guarnição, 
Adina concorda em casar com ele de imediato. 
Nemorino, em choque, implora-lhe que 
espere mais um dia, mas ela dispensa-o e 
convida toda a aldeia para o seu casamento. 
Nemorino pede desesperadamente a ajuda de 
Dulcamara. 
 

Ato II  Na festa que precede o casamento, 
Adina e Dulcamara entretêm os convidados 
com uma canção. Adina pergunta-se porque 
que é que Nemorino não está lá. Ela não 
quer assinar o contrato de casamento senão 
quando ele estiver presente. Entretanto, 
Nemorino pede a Dulcamara uma outra 
garrafa de elixir. Como já não lhe sobra 
nenhum dinheiro, o doutor concorda em 
esperar que alguém lho empreste. Belcore 
fica confuso com o facto de Adina ter adiado 
o casamento. Quando Nemorino lhe diz 
que precisa de dinheiro imediatamente, o 
sargento persuade-o a juntar-se ao exército e a 
receber um bónus como voluntário. Nemorino 
compra mais elixir e dá por si assediado por 
um grupo de mulheres. Desconhecendo a 
notícia de que o seu tio morrera e lhe deixara 
uma fortuna, ele acredita que é o elixir que 
finalmente está a fazer efeito. Adina sente-se 
responsável pelo alistamento de Nemorino, 
mas a sua preocupação converte-se em ciúme 
quando o vê com outra mulher. Dulcamara 
gaba-se do poder do seu elixir e oferece-se para 
vender algumas garrafas a Adina, mas ela está 
determinada a vencer Nemorino apenas com 
os seus méritos. 
Nemorino agora tem a certeza que Adina 
se preocupa com ele: reparou que ela tinha 
uma lágrima na face quando o viu com 
outras mulheres. Adina regressa para dizer 
a Nemorino que comprou de volta os seus 
papéis de alistamento. Quando ele finge 
indiferença, ela finalmente confessa-lhe que 
o ama. Belcore aparece e encontra os dois 
abraçados e reorienta então a sua afeição 
para Gianetta, declarando que milhares de 
mulheres esperam por ele em todo o lado. 
Dulcamara gaba-se, à multidão, de que a 
sua miraculosa poção pode fazer pessoas 
apaixonarem-se e até mesmo transformar 
camponeses pobres em milionários.



GULBENKIAN.PT

PRÓXIMAS TRANSMISSÕES

Programa sujeito a alterações.

mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza

La Bohème
Giacomo Puccini

24 FEVEREIRO 2018 
SÁBADO 17:30 — Grande Auditório
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Così fan tutte
Wolfgang Amadeus Mozart

31 MARÇO 2018 
SÁBADO 18:00 — Grande Auditório
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Luisa Miller
Giuseppe Verdi

21 ABRIL 2018 
SÁBADO 17:30 — Grande Auditório
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Giacomo Puccini

Semiramide
Gioachino Rossini

10 MARÇO 2018 
SÁBADO 18:00 — Grande Auditório
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