
 

 

HISPASAT facilitará a transmissão via 
satélite de Madama Butterfly do 
Teatro Real na Semana da Ópera 
 
  
 
 A ópera de Giacomo Puccini será oferecida amanhã, às 21h30, em diversas praças, museus e 

centros culturais de 200 municípios espanhóis.  
 

 Madama Butterfly é a terceira produção do Teatro Real transmitida pela HISPASAT no marco 
do Bicentenário desta instituição.  

 

MADRID, 29 de junho de 2017. HISPASAT, a operadora espanhola de satélites de telecomunicações, 
transmitirá amanhã ao vivo, às 21h30, a apresentação da ópera Madama Butterfly, de Giacomo 
Puccini, do Teatro Real de Madrid. A obra, uma das óperas mais encenadas nos palcos de todo o 
mundo, será transmitida em alta definição e poderá ser vista nas melhores condições de imagem e 
som em praças, museus, prefeituras, auditórios, centros culturais e outras instituições de mais de 
200 localidades na Espanha.  

Esta iniciativa marca a comemoração da Semana da Ópera, quando são desenvolvidas distintas 
atividades destinadas a aproximar este gênero musical de todos os públicos. Em Madrid, como em 
anos anteriores, foram instaladas três telas na Plaza de Oriente para facilitar o acompanhamento da 
retransmissão e desfrutar deste espetáculo operístico. 

Esta nova retransmissão é a terceira realizada pela operadora do Teatro Real, após a transmissão de 
l Puritani e Otello. Novamente, prestigiosos museus e instituições culturais de toda a Espanha 
oferecerão Madama Butterfly, ao vivo, destacando o Museu do Prado, o el Museu Thyssen-
Bornemisza, o Museu Nacional de Arqueologia, o Círculo de Bellas Artes, o arquivo Nacional de 
Cinema, a Fundación Giner de los Ríos,  a residência de estudantes e a Fundación Canal de Isabel II, 
em Madrid; o Museo Guggenheim de Bilbao; o Museo Ruso de San Petersburgo e o Centro Niemeyer 
em Málaga, o Museo de las Ciencias de Castilla-La-Mancha em Cuenca; o Museu Diocesano de 
Barbastro-Monzón, em Huesca; o Museo Carmen Thyssen de Avilés, entre outros.  

A transmissão desta ópera via satélite faz parte do acordo de colaboração firmado entre a HISPASAT 
e o Teatro Real em novembro de 2015 por motivo do Bicentenário desta instituição. O acordo 
estabelece a cessão da capacidade espacial necessária por parte da operadora de satélites para a 
retransmissão ao vivo de vários dos espetáculos que o teatro oferecerá no marco desta celebração. 

O convênio se enquadra na política de Responsabilidade Social Corporativa da HISPASAT e em seu 
compromisso de apoiar a difusão cultural das instituições espanholas. Com esta colaboração, a 
HISPASAT facilita a abertura do Teatro Real para o exterior, permitindo que suas montagens possam 
se estender além do seu cenário para alcançar outros públicos em distintos lugares da Espanha e do 
mundo. Assim, a oferta artística do teatro se beneficia da tecnologia satelital para superar as 
barreiras físicas e levar a ópera às ruas, tornando-a acessível a um número muito maior de pessoas. 



 

 

MADAMA BUTTERFLY 

Madama Butterfly, composta por Giacomo Puccini, narra a trágica história da gueixa Cio Cio San, 
mais conhecida como Madama Butterfly, marcada pela dura luta entre duas civilizações 
irreconciliáveis. A montagem de Mario Gas situa a história em um cenário cinematográfico nos anos 
30 e propõe três perspectivas simultâneas para viver este drama comovente: a ópera em si, a 
gravação cinematográfica que é feita da mesma e sua reprodução em preto e branco em uma tela 
grande. 

 

Acerca de HISPASAT  

A HISPASAT é formada por empresas com presença tanto na Espanha como na América Latina, onde 
a sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. A companhia é líder na difusão e distribuição de 
conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de importantes plataformas digitais de 
DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição (HDTV). A HISPASAT também provê serviços de 
banda larga via satélite e outras soluções de valor agregado para governos, corporações e 
operadoras de telecomunicações nas Américas, Europa e norte da África. A HISPASAT é uma das 
principais companhias do mundo em receita no seu setor e a principal ponte de comunicação entre a 
Europa e as Américas. 

Contato de imprensa:  

María Felpeto – t 91 710 25 40 mfelpeto@hispasat.es / comunicacion@hispasat.es  
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