
 

 

 Concerto foi antecipado, para as 20h00  

 

Casino Estoril acolhe na próxima Sexta-Feira 

regresso aos palcos de Tony Carreira 
 

 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, na próxima Sexta-Feira, dia 23 de 

Julho, o regresso aos palcos de Tony Carreira. O concerto que inicia a Tour “Estou 

Aqui” foi antecipado para as 20h00, de forma a cumprir-se a recente Resolução do 

Conselho de Ministros, e consequentes normas de contingência da Direção-Geral da 

Saúde - DGS, que determinou o encerramento das atividades culturais, até às 22h30. 

 

Aguardado com natural expectativa, Tony Carreira reencontra-se, assim, com os seus 

fãs no Casino Estoril. A receita da bilheteira reverte na totalidade para a Associação 

Sara Carreira. A lotação do Salão Preto e Prata foi limitada a 400 lugares, seguindo as 

normas e recomendações impostas pela DGS. 

 

Recorde-se que, os bilhetes foram colocados à venda, no passado dia 12 de Junho, 

tendo esgotado em, apenas, 10 minutos. Nesse mesmo dia, Tony Carreira agradeceu 

aos seus fãs através das redes sociais: “Vocês esgotaram o Salão Preto e Prata do 

Casino Estoril em menos de 10 minutos! A palavra OBRIGADO parece-me pouco 

para vos agradecer tanto AMOR… AMO-VOS! Obrigado!”. 

 

 

 

Tony Carreira actua, na próxima sexta-feira, 23 de Julho, às 20 horas, no Salão 

Preto e Prata do Casino Estoril. M/6. O concerto está esgotado. 
 

Cumprindo as orientações emitidas pela Direcção-Geral da Saúde, será 

obrigatória utilização de máscara bem como a compra de lugares individuais, 

assegurando o distanciamento social. Será, ainda, interdita a entrada após o 

início do concerto. 
 

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. 
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