
 

No próximo dia 25 de Setembro 

 

“A Ratoeira”, de Agatha Christie 

no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 
 

 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, no dia 25 de Setembro, pelas 21 horas, 

“A Ratoeira”, de Agatha Christie. Com produção da Yellow Star Company e 

encenação de Paulo Sousa Costa, a peça conta com um elenco de luxo, reunindo, em 

palco, nomes como Ruy de Carvalho, Elsa Galvão, Filipe Crawford e Henrique de 

Carvalho. 

 

Em cena há 70 anos, "A Ratoeira" é mais uma das incríveis histórias de Agatha 

Christie, que atingiu já vários recordes, estando registada no Guinness Book of 

Records, como a peça que está em cena há mais tempo. 

 

Um jovem casal converteu uma casa de campo num pequeno hotel, iniciando um 

negócio no ramo da hotelaria, mas vive com dificuldades financeiras. Certa noite, 

devido a uma forte tempestade de neve, todos, incluindo os quatro hóspedes que lá se 

encontram, vêem-se isolados, ficando impedidos de sair do hotel. 
 

Até que chega o detective Trotter, que conseguiu ultrapassar as dificuldades da 

tempestade, caminhando até ao hotel com os seus esquis. Trotter vem avisar que um 

assassino está à solta, a dirigir-se para lá, depois de ter cometido um homicídio em 

Londres. 
 

Nessa mesma noite, quando uma das hóspedes, a Sra. Boyle, aparece morta no hotel, 

percebemos que o assassino já se encontra entre eles. A suspeita recai de imediato 

sobre Christopher Wren, um jovem que tem uma aparência semelhante à descrição do 

criminoso, feita pelo detetive. 
 

Após um minucioso questionário levado a cabo pelo detetive, fica evidente que o 

assassino pode ser qualquer um deles, inclusive os donos do hotel. 
 

A revelação sobre o criminoso será chocante, até porque TODOS são suspeitos 

 

 

Ficha Artística 

Encenação: Paulo Sousa Costa | Produção: Yellow Star Company | Elenco: Ruy de 

Carvalho, Daniel Cerca Santos, Elsa Galvão, Filipe Crawford, Henrique de Carvalho, 

Luís Pacheco, Sara Cecília e Sofia de Portugal 

 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, no próximo dia 25 de Setembro, 

pelas 21 horas, a peça “A Ratoeira”, de Agatha Christie. M/12.  

Preços: De 20€ a 30€. 
 

As reservas podem ser efectuadas: 

https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/113035-a_ratoeira-casino_estoril/ 

 

https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/113035-a_ratoeira-casino_estoril/


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.  
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