
 

 

Programação artística e cultural 

Agosto de 2022 
 
 
Salão Preto e Prata - Concerto dos Natiruts 
Os Natiruts estreiam-se, no próximo dia 26 de Agosto, pelas 22 horas, no Casino Estoril. 

A lendária banda brasileira de reggae sobe ao palco do Salão Preto e Prata para 

apresentar o novo álbum “Good Vibration” e recuperar outros sucessos que marcaram 

diferentes épocas da sua carreira. 

 

Êxitos bem conhecidos do público, como, por exemplo, “Sorri, Sou Rei”, “Quero Ser 

Feliz Também” ou “Liberdade Pra Dentro da Cabeça” estarão em destaque no Casino 

Estoril. 

 

Foi em 2021 que os Natiruts celebraram o seu 25º aniversário com o lançamento do 

álbum "Good Vibration - Vol 1". Com mais de um bilião de visualizações nos seus 

vídeos e duas nomeações para Grammys Latinos, a banda lança, este ano, o Vol.2 de 

"Good Vibration" e um documentário com toda a sua trajectória latina. 

 

Fundada em 1996, a banda lançou nove álbuns, três DVD's e percorreu o mundo 

encabeçando festivais de música e atuando pela América do Sul, Espanha, França, 

Alemanha, Portugal, Cabo Verde, Austrália e Nova Zelândia. 

 

Depois de, em 2018, terem esgotado várias salas de espectáculos nacionais, os Natiruts 

regressam a Portugal, estreando-se, desta vez, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.  

 

Os Natiruts apresentam-se, no próximo dia 26 de Agosto, a partir das 22h00, no 

Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Preços: De 35€ a 45€ 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/Natiruts-62038 

 

 

 

http://www.ticketline.sapo.pt/
https://ticketline.sapo.pt/evento/Natiruts-62038


Auditório - Comédia “7, anos 70” 
O Auditório do Casino Estoril esgotou para a estreia do musical “7, anos 70”. Com um 

registo muito dinâmico, a nova produção da Artfeist convida o público a reviver os 

acontecimentos mais marcantes da década de 70. O ciclo de representações renova-se, de 

sexta-feira a domingo, às 22 horas.  

 

Foi, precisamente, na música que os anos 70 ganharam a sua maior expressão de 

individualismo e de libertação. O espectáculo enquadra os acontecimentos históricos com 

a interpretação, ao vivo, das músicas que marcaram essa memorável década. 

 

“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 

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. 

 

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? 

 

O Auditório do Casino Estoril acolhe, de Sexta-Feira a Domingo, às 22 horas, o ciclo 

de representações do musical “7, anos 70”. M/16. Preço: 15€. 

 

Reservas e informações: 

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

 

 

 

 

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


Lounge D  - Música ao vivo 

O Casino Estoril reforça, em Agosto, o programa de animação musical no Lounge D. 

Com um extenso cartaz, o público poderá acompanhar 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. 

 

Espectáculo “Em Casa da Amália ao vivo” - 4 de Agosto 

“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. Em noite dedicada ao fado, estarão em destaque 

Alexandra, Jorge Fernando, Paulo de Carvalho, FF, Ângelo Freire e José Gonçalez. 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 €). 

Info & Reservas: 21 466 78 15 ou 933 106 760 / loungedcasinoestoril@grupoflow.pt 
 

Concerto de Rogério Gil “Os Clássicos” - 5 de Agosto 

Rogério Gil será o protagonista no dia 5 de Agosto, pelas 22h30, no Lounge D. O músico 

apresenta uma série de clássicos que marcaram a Musica Pop/Rock e Ligeira Portuguesa, 

bem como alguns temas clássicos da música latina e Brasileira. Composições com novos 

arranjos musicais de Rogério Gil. 
 

Concerto de State of Mind - 6 de Agosto 

Os State of Mind apresentam-se, no dia 6 de Agosto, pelas 22h30, no Lounge D do 

Casino Estoril. Os A banda distingue-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. 

 

Concerto de Rogério Gil “As Grandes Canções” - 12 de Agosto 

“As Grandes Canções” é a proposta de Rogério Gil que regressa, a 12 de Agosto, pelas 

22h30, ao Lounge D. Voz e guitarra, autor do álbum de originais Instrumental “Friday 

Night Project”, de 2015, o músico interpreta um elenco de composições que marcaram 

diferentes épocas do meio artístico nacional e internacional.  

 

Concerto de Rui Faria e Sandra Gonçalves “Rock The Night” - 13 de Agosto 

Rui Faria e Sandra Gonçalves regressam ao Lounge D para apresentar um concerto 

revivalista intitulado “Rock The Night. A experiente dupla sobe ao palco no dia 13 de 

Agosto, a partir das 22h30.  

 

Concerto “The Voice” - 18 de Agosto 

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 €). 

Info & Reservas: 21 466 78 15 ou 933 106 760 / loungedcasinoestoril@grupoflow.pt 

mailto:loungedcasinoestoril@grupoflow.pt


DJ Fernando - 19 de Agosto 

Com um extenso percurso musical, DJ Fernando regressa, no próximo dia 19 de Agosto, 

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 dos Taboo - Double Trouble - 20 de Agosto 

Os Double Trouble apresentam-se, no próximo dia 20 de Agosto, às 22h30, no Lounge D 

do Casino Estoril. A banda propõe um concerto especial que, embora intimista, promete 

muita energia e muita animação. Double Trouble é o Alter-Ego acústico dos Taboo Blues 

Band. A banda portuguesa de Blues, apresenta neste formato grandes clássicos do blues, 

em versões acústicas, partilhadas entre duas guitarras, uma harmónica e uma voz.  

 

Concerto de Bárbara Tinoco - 23 de Agosto 

A cantora e compositora Bárbara Tinoco apresenta-se, no próximo dia 23 de Agosto, 

pelas 22 horas, no Casino Estoril. A artista sobe ao palco do Lounge D para interpretar as 

melhores composições do seu álbum de estreia “Bárbara”, editado em 2021. 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 €). 

Info & Reservas: 21 466 78 15 ou 933 106 760 / loungedcasinoestoril@grupoflow.pt 

 

DJ Phil Kosta - 26 de Agosto 

Phil Kosta assegura, no dia 26 de Agosto, a partir das 22h30, 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. 

 

DJ Nuno Costa 27 Agosto 

O DJ Nuno Costa reencontra-se, em Agosto, 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, no próximo 

dia 27, a partir das 22h30.  

 

Programação em Agosto 

- Dia 4: Espectáculo “Em Casa da Amália ao vivo” 

- Dia 5: Concerto de Rogério Gil “Os Clássicos” 

- Dia 6: State of Mind 

- Dia 12: Concerto de Rogério Gil “As Grandes Canções” 

- Dia 13: Concerto de Rui Faria e Sandra Gonçalves “Rock The Night” 

- Dia 18: Concerto “The Voice” 

- Dia 19: DJ Fernando 

- Dia 20: Concerto dos Taboo - Double Trouble 

- Dia 23: Concerto de Bárbara Tinoco 

- Dia 26: DJ Phil Kosta 

- Dia 27: DJ Nuno Costa 

mailto:loungedcasinoestoril@grupoflow.pt


 

Galeria de Arte - 41º Salão Internacional de Pintura Naïf 
A Galeria de Arte do Casino Estoril acolhe o 41º Salão Internacional de Pintura Naïf. 

Trata-se de mais uma edição desta emblemática mostra colectiva com obras de 19 autores 

que responderam de forma positiva ao apelo que lhes foi dirigido para que esta edição 

primasse pela apresentação de trabalhos de qualidade e autenticidade naïf. A inauguração 

será, ainda, marcada por um momento musical protagonizado por “Os Pimpirralha”. O 

grupo alentejano promete recuperar várias canções icónicas da música tradicional 

portuguesa. A entrada é livre. 
 

De modo nenhum, podemos concordar com aqueles que afirmam que os pintores naïfs 

são aqueles que não sabem pintar. Antes pelo contrário, são aqueles que pintam como 

sabem, provenientes das mais diversas profissões e classes sociais. 

 

Escreveu Tomás Paredes, distintíssimo crítico espanhol “Os artistas ingénuos (naïfs) 

estão longe das academias e dos seus códigos, mas não da sabedoria; distantes da 

chamada arte culta, mas encontram-se no coração, no âmago da própria Cultura; longe 

das especulações intelectuais, mas não afastados da emoção profunda e incorruptível da 

gente simples. São profundamente verdadeiros, visceralmente humanos.” 
 

Artistas participantes: A. Réu, Alcindo Barbosa, António Poteiro, Arménio Ferreira, 

Bento Sargento, Conceição Lopes, Crucianu, Dulce Ventura, Edna de Araraquara, Elza 

Filipa, Fernanda Azevedo, Gutemberg Coelho, Isabelino Coelho, Jorge Serafim, Josep 

Mir, Manuel Castro, Maria Tereza, Richard Smith e Zé Cordeiro. 
 

Considerado como uma referência desta modalidade pictórica, o Salão Internacional de 

Pintura Naïf do Casino Estoril é o mais antigo do mundo, tendo a primeira edição sido 

realizada em 1980.  
 

A Galeria de Arte do Casino Estoril acolhe a 41ª edição do Salão Internacional de 

Pintura Naïf. Com entrada gratuita, a não perder, até 12 de Setembro. 

 

 

Galeria de Arte, Espaço de Arte 2 - Exposição “Desfiguração 
da Utopia” 
Com uma assinalável afluência de visitantes do Casino Estoril, a exposição individual de 

pintura “Desfiguração da Utopia”, da autoria de D.Anghel contínua patente no Espaço de 

Arte 2 da Galeria de Arte. A entrada é gratuita. 

 

Em evidência no Casino Estoril, desde o passado mês de Abril, a pintura de D.Anghel 

distingue-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. 

 

Em relação à exposição de pintura “Desfiguração da Utopia”, Daniela Anghel revela: 

“não procuro passar mensagens principais, respostas ou soluções, mas, sim, imagino a 

produção de ambiguidades geradoras de perguntas. A imagem nunca é uma realidade 



simples. “Para que a montagem ambígua dos corpos suscite a liberdade do olhar crítico 

ou lúdico, é preciso organizar o encontro” afirma Georges Didi -Huberman em O destino 

das imagens. As minhas pinturas mostram vários encontros de imagem/fantasma que 

revindicam novas forças”. * 
 

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. 
 

*Excerto de entrevista que Daniela Anghel concedeu a José d’Encarnação e que foi 

publicada no site informativo “Duas Linhas”. 
 

O Espaço de Arte 2 da Galeria de Arte do Casino Estoril acolhe 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 

29.07.22 
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