
 

 

HISPASAT facilitará a transmissão via 
satélite de Lucia di Lammermoor do 
Teatro Real  
 
  
 A ópera de Donizetti será oferecida amanhã, às 21h30, em diversas praças, museus e centros 

culturais de toda a Espanha graças à operadora satelital espanhola. 
 

 Esta retransmissão via satélite é a quarta que a HISPASAT realiza do Teatro Real, após a 
emissão de l Puritani, Otello e Madame Butterfly. 
 

 

MADRI, 6 de julho de 2018. HISPASAT, a operadora espanhola de satélites de telecomunicações, 
transmitirá amanhã ao vivo, às 21h30, a apresentação da ópera Lucia di Lammermoor, de Donizetti, 
do Teatro Real de Madrid dentro da Semana da Ópera. Esta retransmissão, a quarta a HISPASAT faz 
do Teatro Real após a transmissão de l Puritani, Otello e Madame Butterfly, poderá ser recebida via 
satélite em toda a Espanha e poderá ser vista também no Facebook Live, Palco Digital e no Opera 
Vision, uma plataforma de ópera em streaming. 

Deste modo, a função poderá ser seguida ao vivo em casas de cultura, parques, museus, auditórios, 
teatros, prefeituras ou praças de toda a Espanha. Esta iniciativa marca a comemoração da Semana da 
Ópera (de 2 a 8 de julho), quando são desenvolvidas distintas atividades destinadas a aproximar este 
gênero musical de todos os públicos. Em Madri, como em anos anteriores, foram instaladas três telas 
na Plaza de Oriente para facilitar a condução da retransmissão e desfrutar deste espetáculo operístico. 
O Teatro Real celebra, assim, a quarta edição de sua Semana da Ópera, estruturada em torno da 
retransmissão desta apresentação de Lucia di Lammermoor, que será complementada com a projeção 
de outras obras musicais ao longo de toda a semana, tanto na sala Gayarre como na sala principal do 
teatro, com entrada livre. 

A colaboração da HISPASAT com o Teatro Real durante a Semana da Ópera está dentro da sua política 
de Responsabilidade Social Corporativa e do seu compromisso de apoiar a difusão cultural das 
instituições espanholas. Com esta iniciativa, 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. 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. 

 

Lucia de Lammermoor 

Esta comovente ópera, obra máxima do bel canto, é ideal para chegar a todos os públicos por sua 
linguagem direta, suas maravilhosas melodias, seu virtuosismo vocal e sua potente plasticidade 
dramática. Baseada em um romance histórico de Walter Scott, The Bride of Lammermoor, que 
Salvatore Camarano transformou em livreto, esta ópera é o epítome do melodrama romântico: 
emoções exacerbadas, amores impossíveis, conflitos ancestrais, presságios turvos, duelos, traições, 
loucura e morte. 

 



 

 

Sobre HISPASAT  

A HISPASAT é formada por empresas com presença tanto na Espanha como na América Latina, onde 
a sua filial brasileira HISPAMAR está localizada. A HISPASAT é líder na difusão e distribuição de 
conteúdos audiovisuais 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 e conectividade via satélite que abrangem acesso à Internet, mobilidade e 
backhaul de redes celulares, bem como 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. 

contacto: 

Iñaki Latasa – tel. +34 91 710 25 40 – ilatasa@hispasat.es / comunicacion@hispasat.es 

 

 


