
No próximo dia 5 de Novembro, pelas 21 horas 
 

Ópera "La Traviata" de Giuseppe Verdi 
no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 

 
 
"La Traviata", uma das óperas mais emblemáticas de Giuseppe Verdi, vai estar em 
cena, no dia 5 de Novembro, pelas 21 horas, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. 
Trata-se de um espectáculo, a não perder, interpretado Materlírica, uma companhia 
internacional recheada de grandes nomes da ópera clássica. 
 
Um romance trágico contado em três actos que narra a história de Violeta, cobiçada 
cortesã parisiense, e do seu amor impossível pelo jovem Alfredo Germont. A 
intensidade da narrativa e a sua densidade sentimental constituem um marco, sendo 
esta a grande ópera de Verdi a que todos devem assistir. 
 
"La Traviata", baseada no romance "A Dama das Camélias", de Alexandre Dumas, é 
uma história de amor, de encontros e de desencontros. Conta-nos a história entre 
Violeta, uma cortesã e Alfredo, um homem de linhagem, que se apaixona por ela.  
 
Violeta sabe que está tuberculosa, mas omite esse facto a Alfredo. Acabam por ir 
viver juntos, mas o pai dele procura a parisiense e pede-lhe que se afaste do filho, 
dado que essa situação está a prejudicar a reputação de toda a família. Cedendo aos 
pedidos do pai de Alfredo, Violeta abdica do seu amor para que o jovem possa casar 
com alguém da sua condição.  
 
Alfredo fica destroçado e, desconhecendo a verdade, maltrata Violeta que sofre em 
segredo. Já muito doente, Violeta recebe a visita de Alfredo que, ao saber do seu 
sacrifício, vem pedir-lhe perdão. Os dois prometem nunca mais separar-se mas é tarde 
de mais e Violeta morre nos braços do seu amado. 
 
 
O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 5 de Novembro, 
pelas 21 horas, a Ópera "La Traviata", de Giuseppe Verdi. 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-la-traviata-giuseppe-verdi-64933 
 
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 
11.10.22 
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