
No próximo dia 4 de Agosto, às 22 horas 

 

“Em Casa da Amália ao Vivo!” 

no Lounge D do Casino Estoril 
 

“Em Casa da Amália ao Vivo!” é a proposta do Casino Estoril para o próximo dia 4 de 

Agosto, pelas 22 horas, no Lounge D. A entrada é livre. Mas, para os que desejarem, 

também, existe a alternativa de espectáculo com reserva de mesa (consumíveis). 

 

Em tertúlia, com todo o público presente, “Em Casa da Amália” junto alguns dos 

maiores artistas portugueses da actualidade. De Alexandra, que durante mais de 5 anos 

vestiu a pele de “Amália” no musical de Filipe Lá Féria, a Jorge Fernando um dos 

maiores autores, compositores, cantores, e músico, tendo sido ao longo de vários anos o 

viola de Amália Rodrigues.  

 

Paulo de Carvalho, artista maior da música portuguesa, autor de muito dos mais 

icónicos fados, como “Lisboa Menina e Moça”, ou os “Putos. FF um dos mais queridos 

e reconhecidos artistas portugueses da atualidade, confesso amante de fado, e de 

Amália.  

 

Ângelo Freire um dos mais virtuosos músicos portugueses de todos os tempos, também 

ele fadista de excepção. E José Gonçalez, o cicerone, e criador do projecto, que há 

imagem do que acontece todas as sextas-feiras na RTP “cozinha a música e as 

conversas” num resultado absolutamente arrebatador, onde quem assiste se sente 

integrante de cada tertúlia! 

 

Foi em 2020 que a RTP, a propósito do centenário de Amália Rodrigues, estreou em 

prime time, um programa que se revelou um enorme sucesso, com várias nomeações, 

incluído melhor programa de cultura em Portugal. Tal não é o sucesso, sendo o 

programa desde então líder de horário do universo RTP, que nesta altura a estação 

pública já iniciou as gravações da 4ª série. 

 

Baseado nas celebre tertúlias em que Amália recebia em casa todas as artes, todos os 

artistas para tertúlias infindáveis, em que se contam histórias, se canta, se ri, “Em Casa 

da Amália” tudo pode acontecer, todos podem participar, todos são convidados. 

 

Agora no formato ao vivo ”Em Casa de Amália” desafia cada espectador a ser 

participante também no Lounge D do Casino Estoril. 

 

Info & Reservas  

Lounge D -21 466 78 15 ou 933 106 760 

Preço a partir dos €18 aos €20 por pessoa (consumíveis). O valor varia consoante a 

localização da mesa. 
 

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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