
Com entrada livre, no próximo dia 18 de Agosto, às 22 horas 

 

Luis Trigacheiro, Rodrigo Lourenço e João Leote 

em concerto inédito no Lounge D do Casino Estoril 
 

Em concerto inédito, o Casino Estoril recebe três dos mais promissores talentos 

revelados, nos dois últimos anos, pelo programa “The Voice Portugal”, da RTP. Luis 

Trigacheiro e Rodrigo Lourenço vencedores da penúltima, e da última edição, 

respectivamente, e João Leote, segundo classificado da última edição, sobem ao palco 

do Lounge D, no próximo dia 18 de Agosto, pelas 22 horas. A entrada é livre. Mas, para 

os que desejarem, também, existe a alternativa de espectáculo com reserva de mesa 

(consumo mínimo obrigatório a partir de 18 €). 

 

Luis Trigacheiro, Rodrigo Lourenço, e João Leote, não são só ex-participantes de um 

concurso de televisão, o “The Voice Portugal”, da RTP. São três dos mais incríveis 

artistas portugueses desta novíssima geração que se deram a conhecer através de um 

programa de talentos.  

 

Fado, música popular portuguesa, pop, jazz, hip-hop… tudo cabe nas vozes destes três 

geniais cantores que estarão acompanhados por uma banda de cinco músicos no Lounge 

D do Casino Estoril. 

 

Os três jovens intérpretes juntam-se para protagonizar, pela primeira vez, um concerto 

pensado e montado em exclusivo. Uma oportunidade única para ver e ouvir o que de 

melhor existe na novíssima geração da música portuguesa. 

 

 

Info & Reservas  

Lounge D -21 466 78 15 ou 933 106 760 

Preço: Reserva de mesa (consumo mínimo obrigatório de 18 € a 20€). 
 

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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