
Casino Estoril e Casino Lisboa reabrem áreas de Jogo 

cumprindo a resolução do Conselho de Ministros 
 

. Os clientes terão que apresentar certificado digital ou teste negativo 
 

A Estoril Sol reabre, este sábado, 24 de julho, as áreas reservadas ao jogo do Casino 

Estoril e do Casino Lisboa, cumprindo a recente resolução do Conselho de Ministros. 

Contudo, os clientes terão que apresentar certificado digital ou teste negativo. Os 

horários de funcionamento são os seguintes: o Casino Estoril e o Casino Lisboa abrem 

às 11h00 e encerram às 22h30. 
 

Recorde-se que, o Casino Lisboa encerrou no dia 11 de junho e o Casino Estoril fechou 

no dia 18 de Junho, mantendo apenas em funcionamento alguns espaços de animação e 

de restauração. Por sua vez, o Casino da Póvoa, que encerrou no dia 15 e julho, reabre 

também este sábado, dia 24, tendo como horário de abertura as 12h00 e de 

encerramento as 22h30. 
 

A medida do Governo consta de um despacho publicado, ontem, em Diário da 
República e "produz efeitos a partir do dia seguinte à data da sua publicação". "É 
permitido o funcionamento dos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, 
casinos, bingos ou similares situados nos municípios de risco elevado e de risco 
muito elevado" desde que observem "as orientações e as instruções definidas para 
estas atividades pela Direção-Geral da Saúde (DGS)" e as "demais condições gerais 
previstas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, na 
sua redação atual", pode ler-se no diploma, assinado pelo ministro da Economia, 
Pedro Siza Vieira. 
 

O despacho refere, ainda, que esta decisão surge por se constatar que estes espaços 
“têm demonstrado capacidade de assumir um rigoroso cumprimento das regras e 
medidas de segurança e sanitárias". 
 

Fiéis à sua matriz, os Casinos da Estoril Sol distinguem-se por seguir um rigoroso 

protocolo que mantém o cumprimento das normas e recomendações da Direcção Geral 

da Saúde – DGS, tendo como prioridade máxima a protecção da saúde, segurança e 

bem-estar de todos os seus clientes e colaboradores. 
 

É de registar que, na hora da abertura, às 11 horas, o Casino Estoril e o Casino Lisboa 

disponibilizam, apenas, os acessos às áreas das salas de máquinas automáticas e 

respectivos snack bar de apoio. Posteriormente, às 13 horas, os clientes poderão aceder 

às restantes áreas públicas, designadamente salas de jogos tradicionais, snack bar 

centrais e galerias de arte.  
 

Os Casinos da Estoril Sol foram distinguidos com o certificado “Clean & Safe” do 

Turismo de Portugal. É de salientar, ainda, que o Casino Estoril e o Casino Lisboa 

aderiram ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, Clean Surfaces Safe Places, 

emitido pelo ISQ, o qual garante que foi avaliada a eficácia das medidas implementadas 

e assegura que os locais estão seguros. 
 

Gabinete de Imprensa 

Tel: 214667791 * Fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 



Agradece-se a divulgação desta notícia 

24.07.21 


