
 

 

 

No próximo dia 21 de Abril, pelas 21 horas 

 

Manuel Marques e Miguel Thiré levam “O Crédito” 

ao Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa 
 

É já no próximo dia 21 de Abril, às 21 horas, que Manuel Marques e Miguel Thiré 

estreiam “O Crédito” no Casino Lisboa. A versátil dupla de actores protagoniza um 

original ciclo de representações que se renova, de Quinta-Feira a Sábado às 21 horas, 

e aos Domingos, às 17 horas, no Auditório dos Oceanos. 

 

"O Crédito" é a mais recente obra dramática escrita pelo autor de referência actual, na 

área do teatro, Jordi Galcerán. Tudo começa com um homem que tenta honestamente 

que uma agência bancária lhe conceda um pequeno empréstimo que é absolutamente 

necessário para continuar com sua vida. Não tem garantias nem propriedades, apenas 

tem a sua “palavra de honra” para que o banco assegure o seu retorno. A recusa do 

gerente da agência coloca os dois em uma situação muito delicada e hilari-ante! Um 

texto altamente actual que nos vai surpreender até o final. 

 

A peça, com a qual Jordi Galcerán venceu o prémio de Dramaturgia Catalã, conta 

com a encenação de Rita Lello. A música é de Manuel Faria e o desenho de luz de 

Paulo Sabino. 

 

O Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa estreia, no próximo dia 21 de Abril, 

às 21 horas, "O Crédito". O ciclo de representações decorre, de Quinta-Feira a 

Sábado às 21 horas, e aos Domingos, às 17 horas. M/16. Preço: De 18€ a 20€. 

 

https://ticketline.sapo.pt/evento/o-credito-63140 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

 

Distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, o Casino 

Lisboa abre, de Domingo a Quinta-Feira, das 15h00 às 03h00; e às Sextas-Feiras, 

Sábados e vésperas de Feriados, das 16h00 às 04h00. O acesso é livre, sendo que 

a partir das 22 horas, é para maiores de 14 anos, e maiores de 10 anos 

acompanhados pelos pais. Nas áreas de Jogo é para maiores de 18 anos.  

 

Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 
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