
Espectáculos solidários nos dias 6 e 13 de Outubro 
 

Casino Estoril recebe no Salão Preto e Prata 

Aplauso - Movimento de Apoio a Artistas  
 

O Salão Preto e Prata recebe, nos próximos dias 6 e 13 de Outubro, às 21 horas, dois 

espectáculos solidários promovidos pelo Aplauso - Movimento de Apoio a Artistas. 

Concebido pela promotora PMP Eventos, este projecto tem como parceiro oficial o 

Casino Estoril. As receites de bilheteira visam apoiar “as famílias do espectáculo”. 
 

Os dois espectáculos, o primeiro no dia 6, “Origens”, celebração da dança; e o 

segundo no dia 13, “Aplauso em Português”, celebração da música, constituem os 

pontos altos desta relevante iniciativa de cariz solidário que se distingue, desde logo, 

pelo lançamento do “Aplauso - Movimento de Apoio a Artistas” e pela apresentação 

da “Associação Aplauso Solidário - Apoio a Todos os Profissionais do Espectáculo”.  
 

Um movimento e uma Associação que nascem para apoiar quem já nos deu tanto; os 

profissionais dos eventos e espectáculos. Os que sempre estiveram na linha da frente a 

apoiar as mais variadas causas de solidariedade e responsabilidade social, são os que 

agora necessitam de um aplauso solidário. 
 

A PMP Eventos, e seus parceiros, Casino Estoril, Câmara Municipal de Cascais, 

União Audiovisual, Tarkett, TNews, Vou Sair, JS Estúdio, Big Idea e Nobrinde, entre 

outros a anunciar, uniram-se na criação de um movimento de apoio aos artistas que 

enriquecem a indústria dos eventos, e que, em Março de 2020, viram a sua actividade 

suspensa. 
 

O Aplauso conta com importantes patrocinadores oficiais como a RTP (Televisão 

Oficial), Rádio Renascença (Rádio Oficial), e Silvia Alberto como Embaixadora que, 

sem hesitar, aceitou o convite para ser a voz principal do Aplauso. 
 

O Salão Preto e Prata acolhe, assim, dois espectáculos de estreia: 

- No dia 6 de Outubro, pelas 21 horas, o espectáculo “Origens” celebra a dança, com 

10 actos inovadores criados por 10 coreógrafos e levados a palco por um corpo de 30 

bailarinos. 

- No 13 de Outubro, pelas 21 horas, o espectáculo “Aplauso em Português” celebra a 

música em português, tendo como convidados especiais Wanda Stuart e FF. Estarão 

também em destaque Paulo Sá, Rui Drummond, Liza Veiga, acompanhados ao vivo 

pela banda de Nelson Canoa com coros de Patrícias SA. 
 

Ao longo dos seus quase 20 anos de existência, a PMP produziu espectáculos, eventos 

e festivais, sempre ancorada na paixão, entrega e profissionalismo de milhares de 

artistas, que serão sempre parte preponderante do motor económico de Portugal, mas 

continuam esquecidos, sem lhes ser permitido trabalhar. Disto resultam enormes 

dificuldades de sobrevivência. 
 

Por tudo isto, e porque o movimento precisa de estar activo 365 dias por ano para dar 

resposta às muitas solicitações, não só de apoio financeiro, mas também de bens e 

serviços de primeira necessidade, foi constituída a “Associação Aplauso Solidário – 

Apoio a Todos os Profissionais do Espectáculo”, que se empenhará arduamente para 

que ninguém fique esquecido, e todos possam receber o apoio que necessitam ou 

venham a necessitar. 



As receitas de bilheteira dos espectáculos no Casino Estoril, e outros donativos cuja 

angariação será, entretanto, promovida e divulgada, reverterão a favor dos artistas 

intervenientes e de muitos outros que, sem fazer parte dos espetáculos necessitam de 

apoio. De todas as receitas bem como da sua aplicação será dado conhecimento 

público, salvaguardando a confidencialidade dos beneficiários. 

 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe nos dias 6 e 13 de Outubro, 

respectivamente, os espectáculos “Origens” e “Aplauso em Português”. As 

receitas de bilheteira reverterão a favor dos artistas intervenientes e outros 

donativos cuja angariação será, entretanto, promovida e divulgada. M/6. 

Preço: 30€. 
 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

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

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 
 

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 espectáculo. 
 

É de registar 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. 
 

Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 

22.09.21 
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