
No próximo dia 19 de Março, às 19h30 

Casino Estoril recebe no Salão Preto e Prata 
“Gala Solidária” em prol da União Audiovisual 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe no próximo dia 19 de Março, a partir 
das 19h30, a “Gala Solidária”, cujas receitas revertem a favor da UA – União 
Audiovisual. Com curadoria de Miguel Esteves, este espectáculo de dança será 
apresentado por Catarina Furtado e terá como convidado especial Marcelino Sambé. 

A Gala Solidária nasceu com o objetivo de alertar para a importância da promoção da 
igualdade de acesso às artes, do incentivo à criação, produção e difusão artísticas; e da 
projeção internacional de criadores, produtores e outros agentes culturais portugueses. 

Estarão presentes no Salão Preto e Prata vários nomes nobres da Dança em Portugal, 
numa noite de amor e talento, onde todos os lucros revertem a favor da UA – União 
Audiovisual, uma associação de cariz social e cultural, de apoio aos profissionais 
técnicos e artistas da cultura, espectáculos e eventos. 

Curadoria Miguel Esteves 
Miguel Esteves nasceu em Lisboa e é bailarino na Companhia Nacional de Bailado. 
Aos oito anos, descobriu a sua grande paixão: a dança. Com 10 anos, integrou a 
Escola de Dança do Conservatório Nacional, em Lisboa, onde rapidamente 
desenvolveu o seu talento e aprofundou os vários estilos de dança. 

Em 2007, recebeu uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian e viajou para a 
Alemanha, para tirar uma licenciatura em Dança e integrar o programa D.A.N.C.E. – 
Dance Apprentice Network across Europe e ainda com a oportunidade de estagiar nas 
seguintes companhias: The Forsythe Company, Studio Wayne McGregor, Ballet 
Prejocaj e Ballet Nacional de Marselha.  

Esteve na Introdans, na Holanda, na BalletBoyz, no Reino Unido e, anos mais tarde, 
regressou para a Alemanha, onde fez parte da Delattre Dance Company e da 
BallettHagen.  Durante 10 anos, Miguel Esteves apostou numa carreira internacional e 
teve o privilégio de trabalhar e conhecer grandes coreógrafos e bailarinos. 

Em 2017, voltou para Portugal para integrar a Companhia Nacional da Bailado. 
Passados cinco anos, conseguiu ter uma visão clara sobre as assimetrias ao acesso de 
todos os cidadãos aos meios e instrumentos de arte e cultura do nosso país. 

Após dois anos muito difíceis para todos os setores em Portugal, principalmente para 
a Cultura, Miguel Esteves decidiu criar a Gala Solidária para dar a conhecer a magia e 
a qualidade dos profissionais de dança em Portugal. 

Ficha Técnica:  



Curadoria do Espetáculo: Miguel Esteves | Apresentação: Catarina Furtado | 
Convidado Especial: Marcelino Sambé | Coreógrafos: Ana Isabel Casquilho, Daniel 
Cardoso, Carlos Pinillos, Catarina Casqueiro & Tiago Coelho, Miguel Esteves, 
Miguel Santos, Vasco Wellenkamp | Fotografia: Cartaz de Afonso Duarte Batista | 
Design: Cartaz de Ana Rocha Nené. 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 19 de Março, às 
19h30, Gala Solidária. M/6. Preço: 15€ a 25€. 

https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/105197 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 
- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 
- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

O Casino Estoril foi distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de 
Portugal e aderiu ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, Clean Surfaces 
Safe Places, emitido pelo ISQ. 

Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 
Tel: 214667700 * fax: 214667970 
Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 
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