
Casinos funcionam das 14h00 às 02h00, a partir de Domingo, 1 de Agosto 

 

Estoril Sol altera horário de funcionamento dos Casinos 

e oferece aos seus visitantes testes à covid-19 
 

. Visitantes têm de apresentar certificado digital ou teste negativo à Covid-19 

 

 

A Estoril Sol irá implementar, a partir deste Domingo, 1 de Agosto, um novo horário de 

funcionamento dos seus Casinos, na sequência da recente Resolução do Conselho de 

Ministros. O Casino Estoril, o Casino Lisboa e o Casino da Póvoa abrem às 14h00 e 

encerram às 02h00, assegurando um rigoroso protocolo que cumpre todas as normas e 

recomendações da Direção Geral da Saúde – DGS. 

 

Para aceder aos Casinos da Estoril Sol será obrigatória a apresentação do certificado 

digital ou do teste negativo à covid-19, assim como do uso de máscara, higienização das 

mãos, distanciamento social e medição de temperatura à entrada, entre outras medidas. 

 

Com a prioridade de zelar pela protecção da saúde, segurança e bem-estar de toda a 

comunidade, o Casino Estoril, o Casino Lisboa e o Casino da Póvoa disponibilizam 

gratuitamente a realização de testes à covid-19 a todos os seus clientes. 

 

É de referir, ainda, que os visitantes do Casino Estoril poderão aceder, a partir das 

15h00, à Galeria de Arte e ao Lounge D, e os visitantes do Casino Lisboa poderão 

aceder, a partir das 19h00, ao Arena Lounge. 

 

Recorde-se que, 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 seus locais estão seguros. 
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