
Na próxima Sexta-Feira, dia 7 de Maio 

 

Casino Estoril reabre Auditório 

com o espectáculo “Duetos Crossover” 
 

O Casino Estoril reabre o Auditório, na próxima Sexta-Feira, dia 7, às 21 horas, com 

“Duetos Crossover”, um espectáculo arrebatador que se propõe unir o canto lírico 

à música pop/rock, inspirado no célebre dueto entre Freddy Mercury e Montserrat 

Caballé. Com uma experiência imersiva de vídeo mapping, Yolanda Soares e Bruno 

Correia sobem ao palco para protagonizar um espectáculo que promete não deixar o 

público indiferente. 
 

“Duetos Crossover” proporciona a junção das duas vozes, de dois mundos musicais 

diferentes, a ópera e o pop/rock, numa interacção única e inovadora, com projecções de 

vídeo mapping,  transformando-se num autêntico mundo à parte com voos de Dragões e 

asas de Anjos. 
 

O início do espectáculo é como um aviso de chagada a este mundo Crossover de 

Yolanda Soares e Bruno Correia. Trata-se de um acontecimento concebido de forma 

poética e etérea que se desenrola num crescendo de intensidade vocal, musical e 

expressiva ( quer nas vozes quer nas imagens projectadas). Cada tema transforma-se a 

partir do anterior e há como que um planar em céu aberto, com espaço 

para música erudita (exemplo disso a interpretação dos temas “Nessun Dorma” ou “Ave 

Maria”),  assim como para outros géneros como o Fado, o Rock sinfónico, 

a música Pop, Broadway. 
 

Tudo se conjuga, porque as vozes se unem na perfeição. Estamos perante dois cantores 

distintos e únicos nas suas abordagens. Complementam-se e criam verdadeiros 

momentos de grande intensidade emotiva. 
 

Numa produção muito bem cuidada: a excelência de som, de iluminação e imagem, 

resultam num concerto brilhante,  que vai muito além de música, voz e imagem. As 

mensagens que transmitem inspiraram o público a sentir este “mundo” onde a 

diferença é força e união. A transposição de limites em busca de liberdade. 
 

O público poderá recordar composições intemporais de Andrea Bocelli, Sarah 

Brightman, Pavarotti, Lara Fabian, Placido Domingo, Dulce Pontes, Amália, Montserrat 

Caballé, Freddy Mercury, Robbie Williams, Evanescence, Fantasma da Ópera, Evita, 

Les Miserables , Turandot , The Greatest Showman e muito mais. 
 

Após sucessivos adiamentos dada a situação pandémica da Covid-19, este espectáculo 

foi adiado para a próxima Sexta-Feira, dia 7, assegurando a surpresa de integrar no 

alinhamento uma abordagem a Zeca Afonso em interpretações que deambulam entre o 

lírico e pop. 

 

O Auditório do Casino Estoril recebe, no próximo dia 7 de Maio, às 21h00, 

“Duetos Crossover”. M/12. Preço: 15€ a 18€. 
 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

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

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

Bilhetes à venda em: https://bit.ly/3miDO2m 
 

http://www.ticketline.sapo.pt/
https://bit.ly/3miDO2m


Em prol do combate à Covid-19, e seguindo as orientações emitidas pela Direcção-

Geral da Saúde, será obrigatório o uso de máscara e assegurado o distanciamento 

social. 
 

É de salientar que, o Casino Estoril foi distinguido com o certificado “Clean & 

Safe” do Turismo de Portugal e aderiu ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, 

Clean Surfaces Safe Places, emitido pelo ISQ. 
 

O Casino Estoril abre às 11 e encerra às 23 horas. 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 

Tel: 214667791 * Fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradece-se a divulgação desta notícia 

04.05.21 
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