
 
 

 
                                       

 

 

12 DE MARÇO 2023 (domingo) 

 

CASINO DE LISBOA 
 

Torres Vedras – saída da nossa agência às 15h00, seguindo pela autoestrada até Lisboa - Parque das 
Nações. Tempo livre para usufruir desta agradável zona de Lisboa ou visitar o Casino de Lisboa. 
 

Às 17h00 no Auditório dos Oceanos do Casino de Lisboa tem início o espetáculo de comédia TRAIR 
E COÇAR É SÓ COMEÇAR. 
 

A comédia retrata as confusões da empregada Palmira que numa série de divertidos mal-entendidos leva os seus 
patrões a pensarem que estão a ser alvo de infidelidades. A peça gira à volta dessas meras hipóteses de adultério 
geradas por equívocos e muitas confusões. Palmira, a personagem central, consegue virar de cabeça para baixo 
a vida de três casais e instaurar a dúvida entre todos! “Trair e Coçar é só Começar” é uma típica comédia de 
costumes cuja proposta é fazer rir a partir de situações onde qualquer um de nós se pode ver envolvido. A trama 
tem início no quotidiano de um casal de classe média às vésperas do seu 16º aniversário de casamento. Ela recebe 
de um anónimo uma caixa de chocolates. Ele desconfia de um encontro marcado na sua própria casa pela mulher 
e a sua melhor amiga. Os dados estão lançados, pela mão da divertida Palmira! 
 

Elenco: Bruno Madeira | Carlos Areia | Isabela Valadeiro | José Raposo | Matilde Breyner | Rafael 
Medrado |Rui Unas | Sara Barradas | Telmo Ramalho 
Texto de Marcos Caruso | Encenação Miguel Thiré 
 

Após o espetáculo regresso a Torres Vedras. 
 

Bilhete espetáculo + viagem:  
 1ª Plateia = 35 € 
 2ª Plateia = 33 € 
Redução de cartão sénior CMTV: 1€ 
 

▪ Grupo mínimo de 30 pessoas.  
▪ A inscrição será efetuada mediante um sinal de 20€. 
▪ Data limite de Inscrição e pagamento final até 16 de FEVEREIRO, data a partir da qual se aplicam gastos de cancelamento totais.  
▪ Programa emitido em 16/01/2023, de acordo com as condições gerais em vigor. 


