
Noites de animação musical em Maio 

no Lounge D do Casino Estoril   
 

Com um ambiente informal, o Lounge D acolhe, em Maio, um renovado programa de 

animação musical. Os visitantes do Casino Estoril poderão assistir, às Sextas-Feiras e aos 

Sábados, a partir das 22h30, a um extenso cartaz que privilegia espectáculos de rock, pop, 

soul, r&b e, ainda, vários dj sets. A entrada é gratuita. 

 

Concerto de State of Mind 

Os State of Mind apresentam-se, esta Sexta-Feira, 6 de Maio, pelas 22h30, no Lounge D 

para recriar clássicos que vão de INXS aos Beatles, passando por No Doubt e Doors. Os 

State of Mind distinguem-se, desde 2019, pelo seu repertório concebido essencialmente 

para um mercado corporate. A vocalista Joana Pedro será acompanhada por João Serra 

Fernandes nas guitarras e back vocals, José Dantas no baixo e Luis Varatojo na bateria. 

 

DJ Fernando 

Com um extenso percurso musical, DJ Fernando estreia-se, no próximo Sábado, 7 de 

Maio, pelas 22h30, no Lounge D. DJ desde 1994, Fernando adapta-se a todos os géneros 

músicas, sendo a sua preferência os sons baseados em Deep House e House 

 

Concerto Go Johnny 

O Casino Estoril propõe, no próximo dia 13 de Maio, pelas 22h30, Go Johnny. Nascido 

no seio de uma família de músicos, Joao Reis Pedreira vive em Sintra e ficou conhecido 

por participar com o seu pai Paulo Pedreira, num Programa de TV na SIC - Família 

Superstar. Gravou, desde então, 2 discos e participou em vários projetos, como os coral 

tattoo ou os Kilindu que contou com o grande produtor americano Robert Cutarella. 

Concorreu em 2010 ao Festival RTP da canção com o tema “Destino Qualquer”. Integra, 

actualmente, o projeto Go Johnny que criou com outros músicos em homenagem a Chuck 

Berry e em tributo a música dos anos 60 e 70. 

 

Concerto Tributo a Dire Straits - “On Every String” 

“On Every String” é projecto que presta tributo a uma das bandas mais emblemáticas de 

sempre: Os Dire Straits. Estruturado de forma a celebrar o legado musical de um grupo 

cujos sucessos atravessam várias gerações, este projecto apresenta em palco 7 músicos 

que, de forma autêntica e integralmente ao vivo, recriam as músicas que a voz e guitarra 

de Mark Knopfler tornaram inesquecíveis. Por ser transversal a vários públicos e uma 

referência em qualquer parte do mundo, a música dos Dire Straits é uma proposta que irá 

ao encontro de um vasto público, proporcionando uma experiência muito fiel ao espírito 

original da banda. No Lounge D, a não perder, dia 14 de Maio, pelas 22 h30.  

 

Ciclo de DJ sets de Nuno Costa 

O DJ Nuno Costa reencontra-se, em Maio, com os visitantes do Casino Estoril para 

apresentar os seus sets que “viajam pelo tempo”, passando clássicos misturados com os 

mais recentes sons da Dance Music. O DJ Nuno Costa será o protagonista, nos próximos 

dias 20 e 27, a partir das 22h30. Com entrada gratuita, a não perder, no Lounge D.  

 



Concerto de Tenis Bar 

O Lounge D do Casino Estoril recebe, no próximo dia 21 de Maio, pelas 22h30, a banda 

Tenis Bar. Este quinteto de Cascais apresenta vários temas originais e recria, ainda, 

outras composições das décadas de oitenta e noventa, da autoria de vários artistas 

consagrados internacionalmente. O vocalista António Marau será acompanhado por 

Carlos Carriço no baixo, Beto Gomes na guitarra, Manel Gomes na guitarra e nas teclas, 

Ricardo Tenente na bateria. 

 

DJ S Mix 

Com uma proposta inédita, o Casino Estoril recebe DJ S Mix, no próximo dia 28 de 

Maio, a partir das 22h30. DJ desde 2012, S Mix adapta-se a todos os géneros 

musicais, sendo a sua preferência os sons baseados em Deep House. 

 

Programação em Maio 

- Concerto de State of Mind: Dia 6 

- DJ Fernando: Dia 7 

- Concerto Go Johnny: Dia 13 

- Concerto Tributo a Dire Straits: Dia 14 

- Ciclo de DJ sets de Nuno Costa: Dia 20 e 27 

- Concerto de TenisBar: Dia 21 

- DJ S Mix: Dia 28 

 

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.  

 

Gabinete de Imprensa 

Tel: 214667791 * Fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradece-se a divulgação desta notícia 

05.05.22 

mailto:Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com

