
 

 

Programação artística e cultural 

Maio de 2022 
 

Salão Preto e Prata - Concerto Solidário 
O Salão Preto e Prata acolhe, no próximo dia 7 de Maio, pelas 22 horas, o concerto 

solidário SAFE. A receita do espectáculo destina-se a apoiar as crianças e refugiados da 

guerra na Ucrânia e conta com a participação de vários artistas de referência do panorama 

nacional. 
 

O evento solidário, apresentado por Fernando Pereira, tem como objectivo colocar as 

artes, a música e a cultura ao serviço da paz, da solidariedade e do respeito pela dignidade 

humana, numa produção especial e multidisciplinar.  
 

O evento abre portas com uma exposição de obras dos artistas plásticos e pintores 

Bogdan Dide (Ucrânia), Larysa Kalinichenko (Ucrânia), Mariola Landowska (Polónia), 

Santiago Belacqua (Portugal) e Xicofran (Portugal). 
 

O evento é organizado pela Frente Solidária, com apoio da Embaixada da Ucrânia em 

Portugal e da Fundação Galp, entre outras empresas e instituições. A produção é da 

Musicport e do Casino Estoril. 
 

Os bilhetes custam 10€, 15€ e 20€ e podem ser adquiridos em https://safeconcerto.bol.pt. 
 

Os artistas em palco são Ana Laíns, Carlos Alberto Moniz, Carlos Tavares & The Lucky 

Duckies, Daniel Fernandes, Diana Lucas, Fernando Cunha & Banda, Lika (Cazaquistão), 

Luís Represas, Paula Teixeira, Tammy Weis (Canadá). 
 

As portas serão abertas às 20 horas para a Exposição Solidária, no Foyer Panorâmico, em 

que um quadro de cada artista plástico será integralmente doado para venda. O 

espectáculo musical terá início às 22 horas no Salão Preto e Prata.  
 

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 

 

https://safeconcerto.bol.pt/
https://www.frentesolidaria.org/


Salão Preto e Prata - Academia Sulydance “O Nosso Planeta” 
A Academia Sulydance apresenta, no próximo dia 8 de Maio, a partir das 17 horas, "O 

Nosso Planeta" no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Trata-se de um espectáculo que 

contará com a participação de 200 artistas e que terá a escola LEVARTE como 

convidada. 
 

“Pretendemos partilhar através da dança a nossa visão do planeta actual passando pelos 

elementos da natureza, as estações do ano, o covid, a PAZ e a reciclagem; esta última 

poderá ser apreciada em parte do vestuário do espectáculo que será reciclado”, explica a 

Academia Sulydance, fazendo uma antevisão do espectáculo. 
 

O planeta dos artistas é a sua arte, e é essa a inspiração para a beleza coreográfica e 

artística deste espetáculo. Bailarinos desde os 3 anos mostram um planeta mais inspirador 

cheio de dança, teatro e música! 
 

Ficha técnica 
Ideia Original: Suly Barrera | Direcção artística: Suly Barrera | Direção artística e 

executiva: Helena Vascon | Direcção teatral e musical: Nuno Loureiro | Coreografia: 

Helena Vascon, Carla Moita, Maria Rito, Raquel Lopes, Leonor Gaspar, Marta Nunes, 

Ana Sofia Remígio, Suly Barrera, Catarina Pita e David "Turtle" Borges | Desenho de 

luzes: Helena Vascon e Suly Barrera | Vestuário: Dona Teresa, vestuário reciclado e 

vestuário comprado | Produção: Susana Risco, Bruno Fernandes, Jorge Barrera. 
 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 8 de Maio, às 17 

horas, a Academia Sulydance que apresenta o espectáculo “O Nosso Planeta”. M/6. 

Preço: 12€ a 18€. 
 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

https://ticketline.sapo.pt/pt/evento/o-nosso-planeta-62671 
 
Salão Preto e Prata - Concerto de Valéria Carvalho 
Valéria Carvalho protagoniza, no próximo dia 19 de Maio, às 21h30, “Rui Veloso em 

Bossa” no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. A versátil artista brasileira sobe ao palco 

para interpretar algumas das mais emblemáticas composições de Rui Veloso, 

reinventando-as com a sonoridade inconfundível da Bossa Nova. 
 

"Rui Veloso em Bossa" é o espectáculo que já conquistou o coração dos portugueses. 

Depois de esgotar algumas das principais salas do país, Valéria Carvalho estreia-se no 

Salão Preto e Prata para interpretar, de forma única e em ritmo de bossa nova, canções 

inesquecíveis da dupla "Rui Veloso e Carlos Té".  
 

Em palco, Valéria Carvalho recebe como convidado especial o próprio Rui Veloso e será 

acompanhada por músicos de excelência que fazem parte da própria história da música 

popular brasileira, como Carlos César Motta (percussão), Edu Miranda (bandolim), 

Cláudio César Ribeiro (guitarra), Zé Lima (contrabaixo), Gonçalo Filipe Sousa 

(harmónica) e ainda o consagrado André Sarbib (piano).  Simplesmente Imperdível!!! 

http://www.ticketline.sapo.pt/
https://ticketline.sapo.pt/pt/evento/o-nosso-planeta-62671


Com um notável percurso, Valéria Carvalho é reconhecida, hoje, como uma artista 

multifacetada graças a seu trabalho em televisão, teatro e cinema. Contudo, a dança e a 

música são as suas primeiras paixões e formas de expressão artística desde que, aos 15 

anos de idade, descobriu o violão, instrumento que a acompanha desde então. 
 

Valéria Carvalho apresenta, no próximo dia 19 de Maio, às 21h30, “Rui Veloso em 

Bossa” no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. M/6. Preço: 25€ a 40€. 
 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

https://ticketline.sapo.pt/evento/valeria-carvalho-no-casino-estoril-62062 
 
Salão Preto e Prata - 1º Festival de Jogos de Tabuleiro para 
Famílias 
O Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, nos próximos dias 21 e 22 de Maio, das 

11h00 às 20h00, o 1º Festival de Jogos de Tabuleiro para Famílias. Será, certamente, um 

fim-de-semana especial para numerosos familiares e amigos que poderão participar neste 

evento lúdico e de puro lazer. 
 

Organizado pelo Instituto de Apoio à Criança - IAC, o 1º Festival de Jogos de Tabuleiro 

para Famílias é um evento inédito que conta com o apoio da Junta de Freguesia do Estoril 

e do Casino Estoril. 
 

Os jogos de tabuleiro na Europa, e mais concretamente em Portugal, têm um público cada 

vez mais interessado nos numerosos eventos que são organizados.  
 

Imagine a sua família à volta de uma mesa a jogar jogos de tabuleiro tendo como pano de 

fundo os jardins do Casino Estoril. Os jogos de tabuleiro aproximam famílias, contribuem 

para relações mais saudáveis entre todos e trazem momentos de diversão que ficarão nas 

memórias das crianças e dos adultos para sempre.  
 

Venha conhecer e experimentar uma diversidade de jogos de tabuleiro que agradarão a 

todos. Espaço e tempo para jogar em família não vão faltar! 
 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, nos próximos dias 21 e 22 de Maio, 

das 11h00 às 20h00, o 1º Festival de Jogos de Tabuleiro para Famílias. Preço: 1€ 

(entrada paga a partir dos 18 anos). 
 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

 
 
 
 
 

http://www.ticketline.sapo.pt/
https://ticketline.sapo.pt/evento/valeria-carvalho-no-casino-estoril-62062
http://www.ticketline.sapo.pt/


Salão Preto e Prata - Ópera Carmen, de Georges Bizet 
O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 26 de Maio, pelas 21h30, 

a ópera Carmen, de Georges Bizet, com libreto por Henri Meilhac e Ludovic Halévy. 

Embora aquando da sua estreia, em 1875, em Paris, tenha sido considerada escandalosa, 

vulgar, imoral e inadequada para a sociedade da época, a verdade é que hoje em dia é 

uma das óperas mais conhecidas a nível mundial. 
 

Escrita em quatro atos, a grande obra-prima e última ópera do músico e compositor 

francês, retrata a história da cigana que não hesita morrer em nome da liberdade e do 

amor. Para Carmen, o amor é como um pássaro selvagem, que não pode ser aprisionado. 
 

Baseada num romance homónimo da época do historiador, senador e escritor romântico 

Prosper Mérimée, a história de Carmen passa-se em Espanha e gira em torno de quatro 

personagens principais: Carmen, cigana sedutora que trabalha numa fábrica de cigarros e 

tem a liberdade como seu símbolo; Don José, soldado, obcecado por Carmen e noivo de 

Micaela; Micaela, noiva de Don José que busca durante toda a ópera restaurar o juízo de 

seu noivo e Escamillo, toureiro e novo amor de Carmen. 
 

Desenrolada numa Espanha ainda franquista, a ópera Carmen distingue-se pela 

encenação da Coro Orfeón Crevilentino e do Coro de Niño Federación Coral de 

Crevillent. Conta com mais de 70 artistas, entre Coro Orfeón Crevilentino e o Coro de 

Niño Federación Coral de Crevillent e a colaboração do Ballet Espanhol Antonio 

Márquez. 
 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 26 de Maio, pelas 

21h30, a Ópera Carmen, de Georges Bizet. M/6. Preço: 35€ a 60€. 
 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

https://ticketline.sapo.pt/evento/OPERA-CARMEN-G-BIZET-62279 
 
Salão Preto e Prata - Concerto de Rão Kyao 
O músico e compositor português Rão Kyao apresenta, no próximo dia 27 de Maio, pelas 

21h30, o seu mais recente álbum “Gandhi” no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Rão 

Kyao sobe ao palco para homenagear o líder indiano Mahatma Gandhi. 
 

Humanista, ambientalista, homem da espiritualidade, olhando para o local, mas também 

para o global. Se existe altura em que necessitamos desses valores é hoje. A atenção 

pelos seres humanos e natureza. Saber olhar para dentro e para o que nos rodeia. O líder 

indiano Mahatma Gandhi (1869-1948), era isso. “Estava à frente do tempo. Continua um 

futurista. A sua filosofia é aquilo que precisamos para este tempo”, di-lo Rão Kyao. 
 

A música do compositor e flautista português também tem sido isso. Música que respira 

tanto universalidade como portugalidade, convite para mergulharmos em nós próprios 

para estarmos mais atentos aos outros e ao que nos circunda. 

 

http://www.ticketline.sapo.pt/
https://ticketline.sapo.pt/evento/OPERA-CARMEN-G-BIZET-62279


O projecto começou como desafio. As entidades oficiais da Índia lançaram um convite a 

124 países para cada um deles escolher um músico que recriasse “Vaishnav Jan to Tene 

Kahiye”, o tema que Gandhi mais ouvia e que se foi transformando numa espécie de hino 

não oficial da nação indiana. 
 

“Foi então que a embaixada da Índia me contactou para conceber uma versão desse tema, 

a partir do facto de ter estudado lá e da minha música ter influências indianas”, afirma 

Rão Kyao. A interpretação de Rão Kyao com este tema teve um impacto surpreendente 

sendo que o PM Indiano, Narendra Modi, o referenciou e publicou em todas as suas redes 

sociais. Daí até que Rão Kyao mergulhasse, ainda mais fundo, na actualidade do 

pensamento de Gandhi, para conceber todo um álbum, foi um instante. 

 

Eis-nos então perante a obra de alguém que partiu do jazz e daí atirou-se ao mundo, do 

Oriente a África, da Europa às Américas, munido de flautas de bambu. Um embaixador 

da alma portuguesa. Uma já longa carreira, com muitos discos, como o sucesso de Fado 

Bailado (1983), imensos encontros e colaborações, muitas aprendizagens (estudou com 

mestres da música indiana, apresentou-se à frente de orquestras chinesas e gravou com 

expoentes do flamenco) e inspirações (do fado ao flamenco exposto em Delírios 

Ibéricos com os espanhóis Ketama), que o tornam no mais universal dos músicos 

portugueses. 
 

Nos últimos vinte anos não parou, recolhendo os elogios da crítica e os favores do 

público com trabalhos como Fado Virado a Nascente (2001), Porto Alto (2004) 

ou Coisas Que a Gente Sente (2012), sempre em trânsito pelo mundo, ao mesmo tempo 

que conquistava honrarias como a Ordem do Infante D. Henrique, atribuída em 2007, ou 

a comenda da Academia das Artes e Ciências de Paris, em 2011, atribuída pelo estado 

francês.   
 

A espiritualidade, a interculturalidade, o sentido ecológico e a sua música meditativa, 

fazem dele, tantos anos depois, uma figura profundamente contemporânea. Exatamente 

como Gandhi que agora homenageia. 
 

Rão Kyao apresenta o seu novo álbum “Ghandi” no próximo dia 27 de Maio, pelas 

21h30, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. M/6. Preço: 20€ a 30€. 
 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

https://ticketline.sapo.pt/evento/rao-kyao-gandhi-61843 
 
 
Auditório - Comédia “O Sangue das Palavras” 
Aplaudido pelos visitantes do Casino Estoril, o espectáculo “O Sangue das Palavras” 

continua em destaque no Auditório. Trata-se de uma produção da Artfeist que convida o 

público a recordar a genialidade de José Carlos Ary dos Santos. O ciclo de representações 

renova-se, de Quinta-Feira a Domingo. 
 

http://www.ticketline.sapo.pt/
https://ticketline.sapo.pt/evento/rao-kyao-gandhi-61843


Vamos imaginar que  Ary dos Santos ainda hoje era vivo...com Facebook e Instagram. 

Com acesso às redes sociais. E basta só imaginarmos isto porque o resto, até podemos 

calcular o que seria. Uma festa. Com tudo à mistura. 
 

É este Ary que nos interessa. A pessoa. O homem. Pois foi do homem que nasceu um dos 

melhores poetas contemporâneos de Portugal. 
 

O Sangue das Palavras. As palavras de Ary. O dom da palavra do Ary. Palavras 

ensanguentadas porque põem o dedo na ferida. Porque são uma arma. Mas é nele que 

também encontramos a nossa alma. A nossa verdadeira alma. Enquanto o ser humano for 

contra qualquer injustiça, não importa qual ou de que género, haverá sempre um Ary. 

Somos todos Ary. E o conceito que temos sobre liberdade e justiça vai muito para além 

da nossa cor política, ou até mesmo de qualquer outra cor. 
 

O Sangue das Palavras acompanha a vida deste poeta, passando por muitos dos seus mais 

belos poemas cantados. 
 

É este Ary que nos importa. O Ary das canções que ainda hoje são cantadas. Mas nem o 

talento nem o dom imensos conseguiram preencher a tristeza e profunda solidão que nele 

habitavam. E foi essa solidão que pôs fim a esta alma inquieta. 
 

Ficha Artística:  

Com Valter Mira, Henrique Feist e Diogo Leite | Direcção Musical Nuno Feist 
 

O Auditório do Casino Estoril acolhe o ciclo de representações de “O Sangue das 

Palavras”, de Quinta-Feira a Sábado, a partir das 21h00. Aos Domingos, os 

espectáculos estão agendados para as 17h00. M/12 
 

Reservas e informações: 

https://ticketline.sapo.pt/evento/o-sangue-das-palavras-57748 

Bilhete com Preço único: €15 a 16€ 

 

 

Lounge D  Música ao vivo 

O Casino Estoril oferece, em Maio, um extenso programa de animação musical no 

Lounge D. Como é habitual, estarão em destaque, às Sextas-Feiras e aos Sábados, pelas 

22h00, várias actuações de artistas que privilegiam o rock, o pop o soul, o r&b e ainda 

vários dj sets. A entrada é gratuita. 
 

Programação em Maio 

- Concerto de Zara Tejo: Dia 6 

- Ciclo de DJ sets de Nuno Costa: Dias 7, 20 e 27 

- Concerto de Go Johnny: Dia 13 

- Concerto de Tributo a “Dire Straits” : Dia 14 

- Concerto de TenisBar: Dia 21 

- Concerto de Miss Fine: Dia 28 

 

 

 

https://ticketline.sapo.pt/evento/o-sangue-das-palavras-57748


Galeria de Arte - Exposição “Desfiguração da Utopia”  
Inaugurada recentemente, a exposição de pintura “Desfiguração da Utopia”, da autoria de 

D.Anghel, está a suscitar um enorme interesse dos visitantes do Casino Estoril. Com 

entrada gratuita, a não perder, até 23 de Maio. 
 

A sua pintura destaca-se pela monumentalidade das obras e por uma técnica 

extremamente rigorosa. Nos seus quadros, sujeitas a uma dobra formal e temporal, 

composições clássicas da pintura ocidental sofrem vários processos de transmutação e 

actualização. 
 

Daniela Anghel nasceu em Alexandria, Roménia em 1979, tendo mais tarde obtido a 

nacionalidade portuguesa. Licenciada em Artes Plásticas – Pintura na Faculdade de Belas 

Artes, Universidade de Lisboa, (2004) e fez um breve curso de especialização em pintura 

a óleo, desenho, retrato e figura humana, na Ilya Repin Imperial Academy, São 

Petersburgo, Rússia (2012-2013). 
 

Desde 2003, expõe com regularidade na Galeria de Arte do Casino Estoril, tendo 

participado nos Salões de Primavera e nos Salões do Outono. Fez três exposições 

individuais nesta galeria: em 2004 – A tentação da imagem, em 2005 – Mulheres de 

Portugal e em 2007 – O retorno do eterno. Em 2008 fez também uma exposição, A Dobra 

do Tempo, no Museu Mãe d’Água em Lisboa.  
 

A nível internacional, participou na Bienal de Londres (2017), na Bienal de Barcelona 

(2017), na Bienal de Florença (2017), na Bienal de Chianciano (2018) e na Feira da Arte 

Contemporânea, Port de Versailles, Paris, em 2018. 
 

Daniela Anghel tem residido nos últimos anos em Espanha, na Rússia, no Brasil e em 

Angola, onde viveu oito anos. 

 

A Galeria de Arte do Casino Estoril acolhe, até 23 de Maio, a exposição individual 

de pintura “Desfiguração da Utopia”, da autoria de D.Anghel. A entrada é gratuita. 
 

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 da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 

28.04.22 
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