
 

 

Programação artística e cultural 

Julho de 2022 
 
 
Salão Preto e Prata - Concerto dos Time to Tramp  
Em concerto de tributo aos Supertramp, a banda Time to Tramp regressa, na próxima 

Sexta-Feira, 1 de Julho, pelas 22 horas, ao Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Com um 

ambiente revivalista, os Time to Tramp convidam os espectadores a viajar pelos 

incontornáveis êxitos da famosa banda britânica Supertramp formada, em 1969, por 

Roger Hodgson e Rick Davies. 
 

Banda de pop rock carismática que marcou os anos 70 e 80, os Supertramp 

notabilizaram-se pela sua música simples e ritmada, completada por uma singular 

harmonia de vozes, que conferia um resultado final surpreendente e que tornaram as suas 

músicas em êxitos intemporais. 
 

“Give a Little Bit”, “The Logical Song”, “Take the Long Way Home”, “Dreamer”, 

“Breakfast in America”, “It’s Raining Again”, “Bloody Well Right”, “Goodbye 

Stranger”, “Cannonball”, "School" ou "Fools Overture" são, apenas, algumas das canções 

que encantaram gerações e poderão ser recordadas no Salão Preto e Prata. 
 

Aplaudidos pelos fãs dos Supertramp, os Time to Tramp são o resultado de uma fusão de 

músicos profissionais de grande qualidade, com a enorme particularidade de possuir um 

vocalista cuja voz combina a elegância de Rick Davies com o timbre de Roger Hodgson. 
 

Os concertos dos Time to Tramp  recolhem  muitos elogios por parte da imprensa 

especializada e atingem facilmente o estatuto de “esgotado”. A banda foi, recentemente, 

reconhecida pela imprensa americana como “The Best Supertramp Tribute Band”. 
 

Os Time to Tramp regressam, na próxima Sexta-Feira, 1 de Julho, a partir das 

22h00, ao Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Preços: De 25€ a 35€ por pessoa. 

M/6. 
 

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/time-to-tramp-tribute-to-supertramp-64071 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Rick_Davies
https://pt.wikipedia.org/wiki/Give_a_Little_Bit
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Logical_Song
https://pt.wikipedia.org/wiki/Breakfast_in_America_(can%C3%A7%C3%A3o)
http://www.ticketline.sapo.pt/
https://ticketline.sapo.pt/evento/time-to-tramp-tribute-to-supertramp-64071


Salão Preto e Prata - Concerto de Daniela Mercury 
Estrela da música brasileira, Daniela Mercury regressa, no próximo dia 7 de Julho, pelas 

22 horas, ao Casino Estoril. A “rainha do axé” sobe ao palco do Salão Preto e Prata para 

apresentar o mais recente álbum "Perfume" e revisitar os principais sucessos da sua 

carreira. 
 

Lançado, no início de 2020, "Perfume" conta com as participações especiais, entre outras, 

de Caetano Veloso e Carlinhos Brown. Este registo discográfico assinalou os 35 anos da axé 

music, género afro-pop-baiano que, em 1985, irrompeu em São Salvador e conquistou o Brasil. 
 

Daniela Mercury define este álbum como: “… Perfume é uma bênção, uma declaração 

de amor ao povo brasileiro. É como se eu, com este álbum, fosse uma benzedeira e 

estivesse trazendo alfazema para garantir energia boa e lembrar que somos fortes e 

capazes de confrontar os atrasos e aquilo que não é positivo para o Brasil…. “ 
 

Aguardada com natural expectativa, a cantora e compositora baiana, de São Salvador, 

promete um espectáculo repleto de energia, cor, dança e muita alegria. Nos seus 

concertos, estão habitualmente em destaque numerosos êxitos que marcaram diferentes 

épocas do seu percurso musical, como, por exemplo, “À Primeira Vista” “Nobre 

Vagabundo”, “Rapunzel”, “O Canto da Cidade” ou “Pérola Negra”. 

 

Daniela Mercury regressa, no próximo dia 7 de Julho, a partir das 22h00, ao Salão 

Preto e Prata do Casino Estoril. Preços: De 30€ a 100€ por pessoa. M/6. 
 

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/daniela-mercury-tour-perfume-48892 

 
Auditório - Comédia “7, anos 70” 
O Auditório do Casino Estoril estreia, no próximo dia 7 de Julho, o musical “7, anos 70”, 

uma produção da Artfeist. O ciclo de representações renova-se, de sexta-feira a domingo, 

às 22 horas.  
 

O 7 em numerologia é considerado um número sagrado e místico. Indica a procura pela 

perfeição. A descoberta da verdade. É considerado o número da perfeição. Será por isso 

que a sétima década do século 20, os anos 70, ainda hoje tem repercussões pelo nosso 

mundo? 
 

“7, anos 70” é um espetáculo de teatro musical que conta com a participação de Henrique 

Feist, Valter Mira, Catarina Clau e Débora Gonçalves e com a direcção musical de Nuno 

Feist que tem como objetivo não só educar, como também entreter, revisitando a história 

e a cultura daquele tempo. 
 

São muitos os acontecimentos que deixaram a sua marca na história dos anos 70, a 

ditadura em Portugal é derrubada com cravos, sucedem-se as independências das colónias 

portuguesas. Acaba a guerra no Vietname. Estalam outras... Na vizinha Espanha o 

Franquismo termina, nascem outras ditaduras… Nixon é deposto. Thatcher e Pintasilgo 

http://www.ticketline.sapo.pt/
https://ticketline.sapo.pt/evento/daniela-mercury-tour-perfume-48892


são as primeiras mulheres a exercerem o cargo de Primeiras-Ministras no Reino Unido e 

em Portugal, respectivamente. O massacre nas Olimpíadas de Munique ecoará durante o 

resto da década. E também com ecos na Eurovisão, toda a história da Europa muitas 

vezes ecoou neste certame. Os anos 70, foi a década dos 3 Papas. Os movimentos 

ambientalistas crescem. Surgem as crises petrolíferas (sim, não é só de agora). Concorde. 

Atari. Walkman. Guerra das Estrelas. Super-homem. Tubarão. Febre de Sábado à Noite 

e… A Visita da Cornélia. Morre Elvis Presley, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, 

Louis Armstrong. Os Beatles acabam, bem como a dupla Simon e Garfunkel. Passamos 

para a década do Disco. Mas, não só. Glam Rock, Hard Rock. MPB. Música portuguesa. 

ABBA, Bee Gees, Elton John, Bowie, Pink Floyd, Bob Marley, Carlos do Carmo, 

Quarteto 1111, Bethânia, Roberto Carlos. 
 

“7, anos 70” convida o público a recordar os acontecimentos mais marcantes da década 

de 70, cantados através da música que mais a marcou. Foi na música que os anos 70 

ganharam a sua maior expressão de individualismo e de libertação e queremos que se 

junte a nós para recordar. 
 

O Auditório do Casino Estoril estreia, a 7 de Julho, o musical “7, anos 70”. O ciclo 

de representações, renova-se de sexta-feira a domingo, às 22 horas. M/16. Preço: 

15€. 
 

Reservas e informações: 

https://ticketline.sapo.pt/evento/7-anos-70-64976 

 

 

Lounge D  - Música ao vivo 

O Casino Estoril oferece, em Julho, um novo programa de animação musical no Lounge 

D. Com um extenso cartaz, o público poderá acompanhar, às Sextas-Feiras e aos 

Sábados, a partir das 22h30, diferentes actuações de artistas que privilegiam a música 

portuguesa, o rock, pop, soul e, ainda, vários DJ sets. O ambiente festivo prolonga-se até 

de madrugada. A entrada é livre. 
 

DJ Phil Kosta - 1 de Julho 

É já na próxima Sexta-Feira, dia 1 de Julho, que Phil Kosta assegura a animação musical 

no Lounge D. Filipe Ramos, também, conhecido como Dj Phill Vibe, tornou-se 

profissional em 2000. Os convites não pararam mais, em Portugal e no estrangeiro. 

Residente no famoso Pacha Rio de Janeiro, tornou-se o 1º português a tocar com o DJ 

Antoine. Destaca-se pela sua versatilidade, pelo seu bom gosto e vasto repertório 

musical. Entre os mais de 15 anos de experiência e sucesso, conta com participações em 

grandes eventos. 
 

Ciclo de DJ sets de Nuno Costa - 2, 16 e 22 de Julho 

O DJ Nuno Costa reencontra-se, em Julho, 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 2, 16 e 22, a partir das 22h30.  
 

 

 

https://ticketline.sapo.pt/evento/7-anos-70-64976


Concerto de Zara Tejo - 8 de Julho 

Zara Tejo apresenta, no próximo dia 8 de Julho, pelas 22h30, o seu novo álbum “Quando 

penso em ti meu fado” no Casino Estoril. “É um disco "cantador" de momentos especiais 

como se de um livro se tratasse. Uma viagem musical profunda, verdadeira e plena, um 

convite ao sentimento e à verdade do coração, esse que tem sempre a razão”, sublinha 

Zara Tejo. “Quando penso em ti meu fado” é o quarto álbum de Zara Tejo e reflecte a sua 

grande paixão pela música. A “pausa” pandémica contribuiu para a criatividade e a 

musicalidade que este “Quando penso em ti meu fado” nos oferece.  
 

Concerto de Nuno Gonçalo de Matos - 9 de Julho 

Nuno Gonçalo de Matos, a voz masculina dos Jazzway, trio que marca habitualmente 

presença no palco do Lounge D, apresenta-se agora a solo, acompanhado ao piano, no 

próximo dia 9 de Julho. 
 

Concerto de State of Mind - 15 de Julho 
Os State of Mind apresentam-se, no dia 15 de Julho, a partir das 22h30, no Lounge D do 

Casino Estoril. 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 - 23 de Julho 

Com um extenso percurso musical, DJ Fernando regressa, no próximo dia 23 de Julho, 

pelas 22h30, ao Lounge D. DJ desde 1993, Fernando adapta-se a todos os géneros 

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

80’s. 
 

Concerto Go Johnny - 29 de Julho 

O Casino Estoril propõe, no próximo dia 29 de Julho, pelas 22h30, Go Johnny. Em duo, 

Joao Reis Pedreira, na voz e guitarra ritmo, sobe ao palco secundado por João Serra 

Fernandes, na guitarra solo e back vocals. 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 projecto Go Johnny que 

criou com outros músicos em homenagem a Chuck Berry e em tributo a música dos anos 

60 e 70. 
 

Concerto dos LDMJ - 30 de Julho 

O Casino Estoril recebe, a 30 de Julho, pelas 22h30, os LDMJ. Em formato acústico, a 

banda apresenta um reportório muito dinâmico, repleto de sucessos intemporais de 

diversos estilos musicais. A vocalista Luísa Águas será acompanhada por Diogo Águas 

na viola, Miguel Roquette nas percussões e João Novais nas teclas. 

 

Programação em Julho 

- Dia 1: DJ Phil Kosta 

- Dias 2, 16 e 22 - Ciclo de DJ sets de Nuno Costa 



- Dia 8: Concerto de Zara Tejo 

- Dia 9: Concerto de Nuno Gonçalo de Matos 

- Dia 15: Concerto de State of Mind 

- Dia 23: DJ Fernando 

- Dia 29: Concerto Go Johnny 

- Dia 30: Concerto dos LDMJ 

 

Galeria de Arte - Exposição “ARTIS 22”  
A Galeria de Arte do Casino Estoril inaugura, no próximo Sábado, 2 de Julho, às 17 

horas, a exposição “ARTIS 22”. Trata-se de uma notável mostra colectiva nas 

modalidades de Pintura e Cerâmica. A entrada é gratuita. 
 

Estarão presentes trabalhos de 7 artistas contemporâneos que através das suas distintas 

linguagens permitirão dar a conhecer um grande número de correntes artísticas, desde o 

abstracionismo, ou o gestualismo, até ao surrealismo ou o híper-realismo. 
 

Os artistas participantes na exposição “ARTIS 22” são os seguintes: Alexina, Gil 

Cruz, Karyna Iglésias, Maramgoní, Patel Rebelo, Rogério Tunes e Teresa Stengel.  
 

A Galeria de Arte do Casino Estoril acolhe a exposição colectiva de pintura e 

cerâmica “ARTIS 22”. Com entrada gratuita, a não perder, de 2 a 26 de Julho. 

 

Galeria de Arte, Espaço de Arte 2 - Exposição “Desfiguração 
da Utopia” 
A exposição individual de pintura “Desfiguração da Utopia”, da autoria de D.Anghel 

continua em destaque no Espaço de Arte 2 da Galeria de Arte. A entrada é gratuita. 
 

A pintura de D.Anghel 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. 
 

O Espaço de Arte 2 da Galeria de Arte do Casino Estoril acolhe, até 30 de Junho, 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.  

 

Jardins do Casino Estoril - Mega Festival de Insufláveis 
Os Jardins do Casino Estoril recebem, de 8 a 10 de Julho, o Mega Festival de Insufláveis. 

A edição deste ano promete três dias repletos de animação com um genuíno ambiente de 

festa para toda a família. 
 

O Mega Festival de Insufláveis foi idealizado para todos os gostos, idades e feitios. Mais 

de trinta insufláveis, harmoniosamente, colocados pelos Jardins do Casino Estoril irão 

fazer as delícias dos mais novos e também dos adultos que irão certamente brincar, 

escorregar, saltar e rir sem parar! 
 

"Tsunami de Bolas", "Escorrega Dinâmico", "Salto para o Abismo", "Pula Pula", "Ilha 

dos Macacos", "Mega Escorregão" e "Trampolim Dinâmico" são apenas alguns dos 

divertidos insufláveis que irão marcar presença. 
 

E como vai estar calor, haverá também o "Duplo Escorrega de Água", o "Escorrega a 

Dois", o "Monstro da Água" e ainda o "Escorrega de Espuma" e o "Splash" com a sempre 

divertida espuma, portanto, tragam toalhas porque a diversão vai ser muita e bastante 

molhada! 
 

Para além dos insufláveis, haverá uma zona de descanso, pinturas faciais e ainda uma 

área de street food para que toda a família possa recuperar as energias gastas ao longo do 

dia. 
 

Os Jardins do Casino Estoril recebem, de 8 a 10 de Julho, das 10h00 às 19h00, o 

Mega Festival de Insufláveis. Uma produção da Yellow Star Company. M/3 
 

Bilhete pago a partir dos 3 anos  

15,00€ - Bilhete individual para 1 dia comprado até ao dia 30 de junho 

20,00€ - Bilhete individual para 1 dia 

10,00€ - Bilhete individual Happy Hour entre as 17h00 e as 19h00 

59,00€ - Pack familiar de 5 pessoas para 1 dia 
 

Reservas e informações: 

Tel: 938 667 315  

bilheteira@yellowstarcompany.com  

https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/110297mega_festival_de_insuflaveis_estoril-

jardins_do_casino_estoril/ 
 

mailto:bilheteira@yellowstarcompany.com
https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/110297mega_festival_de_insuflaveis_estoril-jardins_do_casino_estoril/
https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/110297mega_festival_de_insuflaveis_estoril-jardins_do_casino_estoril/


Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 

29.06.22 
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