
No próximo dia 26 de Maio 
 

Ópera Carmen de Georges Bizet 

no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 
 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 26 de Maio, pelas 

21h30, a ópera Carmen, de Georges Bizet, com libreto por Henri Meilhac e Ludovic 

Halévy. Embora aquando da sua estreia, em 1875, em Paris, tenha sido considerada 

escandalosa, vulgar, imoral e inadequada para a sociedade da época, a verdade é que 

hoje em dia é uma das óperas mais conhecidas a nível mundial. 

 

Escrita em quatro atos, a grande obra-prima e última ópera do músico e compositor 

francês, retrata a história da cigana que não hesita morrer em nome da liberdade e do 

amor. Para Carmen, o amor é como um pássaro selvagem, que não pode ser 

aprisionado. 

 

Baseada num romance homónimo da época do historiador, senador e escritor 

romântico Prosper Mérimée, a história de Carmen passa-se em Espanha e gira em 

torno de quatro personagens principais: Carmen, cigana sedutora que trabalha numa 

fábrica de cigarros e tem a liberdade como seu símbolo; Don José, soldado, obcecado 

por Carmen e noivo de Micaela; Micaela, noiva de Don José que busca durante toda a 

ópera restaurar o juízo de seu noivo e Escamillo, toureiro e novo amor de Carmen. 

 

Desenrolada numa Espanha ainda franquista, a ópera Carmen distingue-se pela 

encenação da Coro Orfeón Crevilentino e do Coro de Niño Federación Coral de 

Crevillent. Conta com mais de 70 artistas, entre Coro Orfeón Crevilentino e o Coro de 

Niño Federación Coral de Crevillent e a colaboração do Ballet Espanhol Antonio 

Márquez. 

 

A grande ópera de Bizet, a não perder! 

 

Ficha Técnica 

Escenografia audiovisual | Francisco López Martel 

Ayudante de escenografía | Adrián Chico Realización audiovisual | Bataclán Ideas y 

Espectáculos 

Elementos escenográficos | Carlos Carvalho 

Diseño de iluminación | Pato Bessia y David López 

Diseño y realización de vestuario | Tania Bakunova 

Vestuario | Compañía Lírica Amadeo Vives 

Sastrería | María Asunción Gil 

Producción | Merche Fontaneda 

Director musical | Jose Antonio Irastorza 

Dirección de escénica | David López 

Dirección de Coro | Angel Feltrer 

Coreografía | Antonio Marquez 

Coro Orfeón Crevilentino e o Coro de Niño Federación Coral de Crevillent 

 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 26 de Maio, pelas 

21h30, a ópera Carmen, de Georges Bizet. M/6. Preço: 35€ a 60€. 
 



Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

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

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

https://ticketline.sapo.pt/evento/OPERA-CARMEN-G-BIZET-62279 
 

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

Estoril abre às 15h00 e encerra às 03h00. 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 

27.04.22 
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