
No Auditório, nos próximos dias 15, 16 e 17 de Abril 
 

Casino Estoril acolhe o regresso de Marina Mota 
com a comédia “E Tudo o Morto Levou” 

 
O Auditório do Casino Estoril acolhe, de 15 a 17 de Abril, “E Tudo o Morto Levou”, uma 
comédia que marca o regresso de Marina Mota aos palcos. A acompanhá-la em cena 
estarão Rui de Sá, Marisa Carvalho e Nuno Pires. Trata-se de um curto e hilariante ciclo 
de representações que promete dar muito que falar.  
 
“E Tudo o Morto Levou” decorre durante um velório, num largo de um bairro na 
periferia de Lisboa. A noite vai passando e por aquela capela vão surgindo um sem 
número de personagens que toda a gente, pelo menos uma vez na vida, já viu num 
velório, ao vivo. Ou...ao morto, neste caso.  
 
Mas, quando tudo leva a crer que se trata de mais um velório como tantos outros, eis que 
o insólito acontece: Isabel, a recém-viúva, é confrontada com o marido, que lhe aparece à 
frente com um ramo de flores. E eis que nesse momento da grande e perturbante 
revelação, surge a grande questão de Isabel: contar toda a verdade ou ficar com o 
dinheiro do seguro de vida, passando o marido por morto? Para todos os efeitos, já está 
velado e tudo... 
 
Está dado o ponto de partida para uma comédia frenética, de enganos e com um ritmo 
grande de entrada e saída de personagens, alguns dos quais "míticos" na já vasta carreira 
da atriz Marina Mota - tais como a carismática Matilde, o irreverente Bisnaga e /ou 
Usbatnavó, que ganharão novamente vida nesta comédia, que promete pôr Portugal a rir 
nos palcos de Norte a Sul do País. 
 
Ficha Artística:  
Marina Mota produções apresenta uma comédia de Roberto Pereira. Com Marina Mota, 
Rui de Sá, Marisa Carvalho e Nuno Pires. 
 
O Auditório do Casino Estoril acolhe um curto ciclo de representações de “E Tudo o 
Morto Levou”. Os espectáculos estão agendados para os próximos dias 15 e 16, às 
21h30, e dia 17, às 16h30. M/14 
 
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/e-tudo-o-morto-levou-62077 
Bilhete com Preço único: €15 
 
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.  

http://www.ticketline.sapo.pt/
https://ticketline.sapo.pt/evento/e-tudo-o-morto-levou-62077


Gabinete de Imprensa 
Tel: 214667791 * Fax: 214667970 
Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 
Agradece-se a divulgação desta notícia 
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