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Tosca
Giacomo Puccini



Tosca
Ópera em 3 atos
Giacomo Puccini Música

Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, com base na peça La Tosca 
de Victorien Sardou Libreto

New York Metropolitan Opera Orchestra

Emmanuel Villaume Maestro

David McVicar Encenação

Christian Zaremba (Baixo): Cesare Angelotti

Patrick Carfizzi (Baixo-Barítono) Sacristão

Vittorio Grigolo (Tenor) Mario Cavaradossi

Sonya Yoncheva (Soprano) Floria Tosca 

Željko Lucic (Barítono) Barão Scarpia

Brenton Ryan (Tenor) Spoletta 

Christopher Job (Baixo-Barítono) Sciarrone

Daviva Dayle (Tenor) Um pastor

Richard Bernstein (Baixo) Um carcereiro

John Macfarlane Cenografia e Figurinos

David Finn Desenho de Luzes 
Leah Hausman Diretor de Palco

duração prevista: 3:15
fim do 1º ato às 18:55, seguido de intervalo de 35 minutos, dos quais 20 minutos são com entrevistas. 
2º ato das 19:30 às 20:13, seguido de intervalo de 32 minutos, dos quais 22 minutos são com entrevistas. 
3º ato às 20:45, final da ópera às 21:15.

Cantado em Italiano, com legendas em Inglês



Ato I  Roma, Junho de 1800. 
Cesare Angelotti, um prisioneiro político em 
fuga, apressa-se a entrar na Igreja de Sant’Andrea 
della Valle. Depois de encontrar a chave que 
lhe fora deixada por sua irmã, esconde-se na 
capela privada da sua família. Pouco depois, o 
pintor Mario Cavaradossi chega para trabalhar 
no retrato de Maria Madalena. O quadro 
fora inspirado na Marquesa Attavanti, que 
Cavaradossi viu a rezar na igreja. Angelotti, 
membro do antigo governo bonapartista, 
emerge do lugar onde estava escondido. 
Cavaradossi reconhece-o e promete-lhe ajuda. 
Apressa-se a esconder-se de novo na capela logo 
que Tosca chama do exterior. Quando entra na 
igreja ela pergunta a Cavaradossi, com ciúmes, 
com quem estava ele a falar, e lembra-o do seu 
encontro à noite.  De repente, reconhecendo 
a Marquesa Attavanti no quadro, acusa-o de 
infidelidade, mas ele assegura-lhe o seu amor. 
Quando Tosca sai, Angelotti sai de novo do seu 
esconderijo. Uma sirene assinala que a polícia 
descobriu que ele anda fugido, e ambos vão para 
casa do pintor. O sacristão entra com os meninos 
do coro que se preparam para cantar um Te Deum 
celebrando a recente vitória contra Napoleão na 
Batalha de Marengo. No auge da sua excitação, 
o Barão Scarpia, chefe da polícia secreta, vem 
à procura de Angelotti.  Quando Tosca volta 
para trás à procura de Cavaradossi, Scarpia 
mostra-lhe um leque com a insígnia Attavanti, 
que acabou de encontrar. Aparentemente 
confirmando a sua suspeita da infidelidade do 
seu amante, Tosca fica devastada. Ela promete 
vingança e sai, quando a igreja se está a encher. 
Scarpia manda os seus homens seguirem-na até 
Cavaradossi, com quem ele crê que Angelotti 
se esconde. Enquanto a congregação entoa o Te 
Deum, Scarpia declara que manipulará Tosca até 
ela fazer a sua vontade. 
 
Ato II  Naquela noite, nos seus aposentos do 
Palazzo Farnese, Scarpia antecipa o prazer de 
ter Tosca sob o seu poder. O espião Spoletta 
chega dizendo que não fora capaz de encontrar 
Angelotti. Em seu lugar traz Cavaradossi. 
Scarpia interroga o desafiante pintor, enquanto 
Tosca canta na gala real no pátio do palácio. 

Ela vem ao encontro de Scarpia quando 
Cavaradossi está a ser levado para ser torturado. 
Assustada com as perguntas de Scarpia e com 
os gritos de Cavaradossi, Tosca revela o lugar 
onde se esconde Angelotti. Os polícias trazem 
Cavaradossi que está gravemente ferido e, 
com muito esforço, consciente. Ao dar conta 
do que aconteceu, confronta Tosca com raiva, 
ao mesmo tempo que o oficial Sciarrone 
anuncia que Napoleão na verdade ganhou a 
batalha, uma derrota para o lado de Scarpia. 
Cavaradossi grita o seu desafio à tirania, e 
Sarpia ordena a sua execução. Uma vez a sós 
com Tosca, Scarpia sugere-lhe, calmamente, 
que deixará Cavaradossi livre se ela se entregar. 
Combatendo a sua proposta, ela declara que 
dedicou toda a sua vida à arte e ao amor, e pede 
ajuda a Deus. Scarpia torna-se mais insistente, 
até que Spoletta  grita que Angelotti, em face da 
sua captura, se suicidara. Tosca, agora forçada a 
ceder ou a perder o seu amante, concorda com a 
proposta de Scarpia. Este ordena a Spoletta que 
prepare uma execução simulada de Cavaradossi 
após a qual ele deverá ser libertado. Tosca pede 
a Scarpia que lhe escreva um salvo-conduto. 
Depois de o ter feito ele tenta possuir Tosca, 
mas ela pega numa faca da mesa e apunhala-o, 
apodera-se do salvo-conduto e foge.

Ato III
Ao amanhecer, Cavaradossi aguarda a 
sua execução nas muralhas do Castelo de 
Sant’Angelo. Ele suborna o carcereiro para 
entregar uma carta de despedida a Tosca e 
então, cheio de emoções, cede ao desespero. 
Tosca aparece e explica-lhe o que sucedeu. 
Os dois imaginam o seu futuro em liberdade. 
À medida que o esquadrão da execução 
avança, Tosca implora a Cavaradossi que finja 
convincentemente a sua morte, enquanto ela 
observa à distância. Os soldados disparam e 
partem. Quando Cavaradossi não se move, Tosca 
percebe que a execução foi real e que Scarpia 
a traiu. Os homens de Scarpia vêm prendê-la, 
mas antes que a alcancem, ela grita que se 
encontrará com Scarpia perante Deus e atira-se 
das muralhas.   



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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L’elisir d’amore
Gaetano Donizetti

10 FEVEREIRO 2018 
SÁBADO 17:00 — Grande Auditório
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Così fan tutte
Wolfgang Amadeus Mozart

31 MARÇO 2018 
SÁBADO 18:00 — Grande Auditório
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Semiramide
Gioachino Rossini

10 MARÇO 2018 
SÁBADO 18:00 — Grande Auditório
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