
Apoio às crianças vítimas da guerra na Ucrânia 
 

Receitas do espetáculo SAFE no Casino Estoril 

irão reverter a favor da UNICEF 
 

As receitas do concerto SAFE vão reverter a favor da UNICEF para a campanha 

de apoio às crianças vítimas da guerra na Ucrânia. O espetáculo, que se realiza 

dia 7 de maio no Casino Estoril, vai abrir com a intervenção de Fernando 

Correia, presidente da direção da Frente Solidária, que organiza o espetáculo, e 

Ana Paula Almeida, jornalista da SIC.  

 

“O que vai acontecer no dia 7 de maio no Casino Estoril é essencialmente um grande 

evento a favor da paz e uma manifestação de solidariedade para com o povo 

ucraniano, particularmente, para com as crianças indefesas e inocentes. Mas é 

sobretudo um ato de amor, consubstanciado num dar de mãos que, no fundo, traduz a 

primeira missão do Homem no mundo: ser fraterno!”, afirma o presidente da direção 

da Frente Solidária, Fernando Correia. 

 

O espetáculo conta com a participação dos artistas Ana Laíns, Carlos Alberto Moniz, 

Carlos Tavares & The Lucky Duckies, Daniel Fernandes, Diana Lucas, Fernando 

Cunha & Banda, Lika (Cazaquistão), Luís Represas, Paula Teixeira e Tammy Weis 

(Canadá). Participam ainda Dalila Carvalho, da Antena 2, a historiadora luso-

ucraniana Aline Gallash-Hall de Beauvink e Bruno Neto, ambientalista e ativista 

humanitário. Participará ainda a artista Carlos Sotto Mayor, ex-mulher do ator Jean 

Paul Belmondo, que reside atualmente em Portugal.  

 

Com este evento, que reverte a favor da UNICEF, a Frente Solidária pretende ser um 

agente na promoção da paz, como reforça Fernando Correia: “A Frente Solidária 

gostaria de estar em todas as frentes, ajudando e apoiando os que sofrem. Se cada um 

de nós fizer um pouco, certamente que chegaremos ao muito necessário.” 

 

A UNICEF, em colaboração com os seus parceiros, trabalha ativamente na resposta à 

atual crise humanitária que se vive na Ucrânia, nomeadamente, com a instalação dos 

espaços Blue Dot, estruturas seguras criadas para informar as famílias em movimento, 

ajudar a identificar crianças separadas e não acompanhadas e a assegurar a sua 

proteção contra a exploração. Estes espaços são também ponto de acesso a um vasto 

conjunto de serviços e produtos essenciais que incluem medicamentos e equipamento 

médico, vestuário de Inverno para crianças, artigos de higiene, educação, 

desenvolvimento infantil, e kits recreativos. 

 

Beatriz Imperatori, Diretora-Executiva da UNICEF Portugal, sublinha que “a 

UNICEF é uma instituição que age globalmente na promoção e defesa dos direitos 

das crianças e financiada inteiramente por contribuições voluntárias. Esta iniciativa da 

Frente Solidária, mostra como todos, na medida do que nos é possível, podemos 

contribuir para ajudar a responder a uma realidade sem precedentes e de emergência 

humanitária. A cultura é uma das formas de unir as pessoas e de defender direitos que 

são universais para qualquer ser humano. As crianças na Ucrânia e refugiadas nos 

países vizinhos precisam de recuperar alguma normalidade nas suas vidas e esse o 

trabalho que a UNICEF faz todos os dias no terreno graças aos donativos que 



recebemos e que são fundamentais para que possamos continuar a apoiar os que me 

mais precisam no terreno, adquirindo o que é essencial.” 

 

O evento abre portas às 20 horas com uma Exposição Solidária no Foyer Panorâmico 

na qual estarão obras dos artistas plásticos e pintores: Bogdan Dide (Ucrânia), Larysa 

Kalinichenko (Ucrânia), Mariola Landowska (Polónia), Santiago Belacqua (Portugal) 

e Xicofran (Portugal). Cada artista plástico doará um quadro, cuja receita da venda 

reverterá integralmente para apoiar a UNICEF. Já o espetáculo musical terá início às 

22 horas, no Salão Preto e Prata.  

 

Organizado pela Frente Solidária, com direção artística e apresentação de Fernando 

Pereira, o evento tem ainda o patrocínio da Fundação Galp e os apoios da Câmara 

Municipal de Cascais, das Chaves do Areeiro, da Mestres Publicidade, da Creative 

Thinking, da agência de comunicação First Five Consulting (F5C) e da Quadrimóvel. 

 

Os bilhetes custam 10, 15 e 20€ e podem ser adquiridos em 

https://safeconcerto.bol.pt/ 

 

Sobre a Frente Solidária 
A Frente Solidária é uma associação sem fins lucrativos, empenhada na promoção da Paz, na proteção 

do Planeta e no bem da Humanidade. Para além da promoção e divulgação de grandes ideais fraternos 

e solidários, pretende com a sua ação, contribuir de forma ativa e consequente para o desenvolvimento 

da sociedade e do Homem, em toda a sua dimensão filosófica, social e cultural.  

Website: https://www.frentesolidaria.org 

 

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. 
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