
28 OUTUBRO 2017
SÁBADO
18:00 — Grande Auditório
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Norma
Vincenzo Bellini



Norma
Ópera em 2 atos

Vincenzo Bellini Música

Felice Romani Libreto

New York Metropolitan Opera Orchestra
Carlo Rizzi Maestro

David McVicar Encenação

por ordem de aparição em cena:

Matthew Rose (Baixo) Oroveso, chefe dos Sicambri e pai de Norma

Joseph Calleja (Tenor) Pollione, procônsul romano na Gália

Adam Diegel (Tenor) Flávio, um centurião romano

Sondra Radvanovsky (Soprano) Norma, sumo-sacerdotisa dos Druidas

Joyce DiDonato (Meio-Soprano) Adalgisa, uma sacerdotisa noviça

Michelle Bradley (Soprano) Clotilde, ama dos filhos de Norma 

Christopher Reynolds e John Reynolds filhos de Norma

Robert Jones Cenografia

Moritz Junge  Figurinos

Paule Constable Desenho de Luzes 

transmissão diferida do espetáculo realizado a 7 de outubro 

duração prevista: 3:20
início da ópera às 18:00. fim do 1º ato às 19:40, com intervalo de 30 minutos dos quais 20 minutos são com entrevistas. 
2º ato às 20:10. final da ópera às 21:20.

Cantado em Italiano, com legendas em Inglês



Ato I  Gália, 50 a.C. Numa floresta, de noite, 
o sacerdote Oroveso conduz os druidas numa 
prece de vingança contra os conquistadores 
romanos. Depois de se terem ido embora, 
o procônsul romano Pollione admite ao seu 
amigo Flávio que já não ama Norma, filha 
de Oroveso, de quem tem dois filhos. 
Ele apaixonou-se por uma jovem sacerdotisa, 
Adalgisa, que corresponde ao seu amor. Flávio 
avisa-o que o espera a ira de Norma. Realiza-se 
a assembleia dos druidas e Norma reza à deusa 
Lua pedindo paz. Ela diz ao povo que logo 
que chegue o momento do seu levantamento 
contra os seus inimigos, ela própria liderará 
a revolta. Ao mesmo tempo, compreende que 
nunca poderá prejudicar Pollione. Quando o 
bosque está deserto, Adalgisa pede força para 
resistir a Pollione. Ele encontra-a a chorar e 
exorta-a a fugir com ele para Roma.
Ela concorda em renunciar aos seus votos. 
Em sua casa, Norma diz a Clotilde, sua 
confidente, que Pollione foi chamado de 
volta a Roma. Teme que ele a deixe e deixe os 
seus filhos. Adalgisa confessa a Norma que 
tem um amante. Lembrando-se do início da 
sua paixão, Norma decide libertar Adalgisa 
dos seus votos e pergunta-lhe o nome do 
seu amante. Pollione aparece, e Adalgisa 
responde a verdade. A gentileza de Norma 
transforma-se em ira. Ela fala a Adalgisa da 
sua própria traição com o soldado romano. 
Pollione confessa o seu amor por Adalgisa e 
pede-lhe de novo para ir embora com ele, mas 
ela recusa e declara que prefere morrer do que 
roubá-lo a Norma. 

Ato II  Em casa, Norma, de adaga na mão, está 
tentada a matar os seus filhos adormecidos 
para os proteger de uma vida desgraçada 
sem pai. Muda de ideias e convoca Adalgisa, 
pedindo-lhe que case com Pollione e leve 
os seus filhos para Roma. Adalgisa recusa: 
ela irá com Pollione, mas apenas para o 
persuadir a voltar para Norma. Emocionada, 
Norma abraça-a e as mulheres reafirmam a 
sua amizade. Na assembleia dos druidas na 
floresta, Oroveso faz o anúncio de que um 
novo comandante irá substituir Pollione. 
Oroveso enfurece-se contra a opressão 
romana, mas diz aos druidas que devem 
ser pacientes para garantir o sucesso de uma 
eventual revolta. Norma fica estupefacta 
ao ouvir Clotilde dizer que as súplicas de 
Adalgisa não persuadiram Pollione a voltar 
para ela, e, em cólera, incita o seu povo a 
atacar os conquistadores. Oroveso exige 
uma vítima sacrificial. Então Pollione é 
trazido, por ter profanado o santuário dos 
druidas: sozinha com ele, Norma promete-
lhe liberdade se ele desistir de Adalgisa por 
ela. Quando recusa, Norma ameaça matá-lo 
e matar os seus filhos para punir Adalgisa. 
Ela chama os druidas e diz-lhes que uma 
sacerdotisa culpada deve morrer, depois diz 
que se está a referir a si própria. Movido pela 
sua nobreza, Pollione pede para partilhar 
o seu destino. Norma pede a Oroveso para 
cuidar dos seus filhos, e conduz o seu amante 
para a pira. 



GULBENKIAN.PT

PRÓXIMAS TRANSMISSÕES

A Flauta Mágica Tosca

The Exterminating Angel L’elisir d’amore

Wolfgang Amadeus Mozart Giacomo Puccini

Thomas Adès Gaetano Donizetti

4 NOVEMBRO 2017 
SÁBADO 18:00 — Grande Auditório

3 FEVEREIRO 2018
SÁBADO 18:00 — Grande Auditório

18 NOVEMBRO 2017
SÁBADO 18:00 — Grande Auditório

10 FEVEREIRO 2018 
SÁBADO 17:00 — Grande Auditório

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
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