
 

West End Musicals em Dezembro 

no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 
 

. Os musicais que vivem, também, numa tela de cinema! 

 

O Casino Estoril recebe, no dia 7 de Dezembro, às 21h30, West End Musicals. Trata-

se de um espectáculo que apresenta uma criteriosa selecção de musicais ao vivo, 

convidando o público a acompanhá-los da tela de cinema para o palco do Salão Preto 

e Prata.  
 

A Lisbon Film band (a versão banda da Lisbon Film Orchestra) propõe, assim, um 

espectáculo ao vivo, na continuação do sucesso do streaming realizado na passada 

Primavera. 
 

West End Musicals realiza uma síntese criativa e singular entre a música e a 7ª arte, 

dos mais variados musicais que passaram por esta mítica zona cultural europeia - o 

West End. Para além da performance de 4 músicos e 3 cantores, o concerto conta, 

ainda, com uma componente de divulgação formativa, com a participação dos alunos 

da Academia LFO. A formação “orquestral” é composta por: bateria, piano, 

contrabaixo e guitarra e são acompanhados por cantores de renome no panorama 

português - Raquel Tillo, Manuel Moreira e Joana Brito Silva, com a Direção Musical 

do Maestro Nuno Sá. 
 

Este espectáculo propõe as melhores músicas de palco que tiveram, também, sucesso 

na tela de cinema, onde não faltarão os temas dos grandes clássicos como Winner 

takes it all (Mamma Mia), Empty chairs at empty tables (Os Miseráveis), All I ask of 

you (Fantasma da Ópera), One Jump ahead (Aladino), Nature Boy (Moulin Rouge), 

mas onde também figurarão os musicais do momento, como You’ll be back 

(Hamilton), Only Us (Dear Evan Hansen) e It only takes a taste (Waitress). 
 

São, ainda, interpretados muitos mais temas, como: I know (Into de Woods), Sister 

act, Chicago, Candy Store (Heathers), Take or leave me (Rent), Defying Gravity 

(Wicked), Suddenly Seymor (Little shop of horrors), Electricty (Billy Eliot) e At the 

Ballet (Chorus Line). Todos eles para ver ao vivo numa noite inesquecível. 

 

 

O Casino Estoril recebe, no dia 7 de Dezembro, às 21h30, o espectáculo West 

End Musicals. M/6. Preço: 15€ a 30€. 
 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

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

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

https://ticketline.sapo.pt/evento/west-end-musicals-59064 
 

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. 

 

http://www.ticketline.sapo.pt/
https://ticketline.sapo.pt/evento/west-end-musicals-59064


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 
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