
No próximo dia 14 de Maio 

 

Frederico BC revela novo álbum  

no Auditório do Casino Estoril 
 

 

Frederico BC apresenta-se no próximo dia 14 de Maio, pelas 21 horas, no Auditório do 

Casino Estoril. O músico sobe ao palco para revisitar alguns dos sucessos do seu último 

álbum “Do Outro Lado da Rua” e para revelar e destapar um pouco o véu a algumas 

composições que irão integrar o seu novo disco. 

 

Com um percurso em ascensão, Frederico BC é um dos nomes que pegou de estaca no 

panorama da música nacional. Em vésperas de lançar o seu terceiro álbum de originais, 

Frederico BC prepara-se para um concerto revelador no Auditório do Casino Estoril.  

 

Em noite de concerto inédito, muitas surpresas estão reservadas para uma actuação que 

será, certamente, especial e que promete aliar a qualidade musical ao já conhecido lado 

de entertainer deste artista português. 

 

 

 

 

O Auditório do Casino Estoril recebe, no próximo dia 14 de Maio, às 21 horas, 

Frederico BC. M/12. Preço: 15€. 

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://ticketline.sapo.pt/evento/frederico-bc-52277 
 

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

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 

10.05.21 
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