
 

 

Bebel Gilberto estreia-se ao vivo 

no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 
 

 

Considerada uma das mais talentosas intérpretes da sua geração, Bebel Gilberto 

estreia-se, a 20 de Março de 2022, às 21h30, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. 

Compositora e cantora, Bebel Gilberto sobe ao palco para apresentar “Agora”, o 

álbum editado em 2020. 

 

Acompanhada por mais dois músicos, Bebel Gilberto promete partilhar todas as 

pérolas deste novo trabalho discográfico sem esquecer, obviamente, os momentos 

mais altos da sua brilhante carreira. 

 

Carioca de coração, nova-iorquina de nascença, Bebel Gilberto é filha de João 

Gilberto e Miúcha, sobrinha de Chico Buarque. Inspirou-se na fonte familiar da bossa 

nova e conquistou a sua identidade musical e projecção internacional.  

 

Se há um nome que rima hoje de forma perfeita com bossa nova esse é, sem dúvida, o 

de Bebel Gilberto. Com mais de 30 anos de carreira, a cantora assinou o seu primeiro 

registo homónimo em 1986. Mas, no final dos anos 90, a explosão eletrónica 

associada ao conceito modernista de "lounge" abriu-lhe um espaço novo que veio 

preencher com o hoje clássico "Tanto Tempo", lançado em 2000. 

 

Bebel Gilberto tem colecionado, desde então, aplausos por todo o mundo, do Japão à 

Europa e Estados Unidos, foi distinguida com várias nomeações para os prestigiados 

Grammy, participou na famosa série Red Hot + Rio e colaborou com importantes 

artistas além de ter gravado para históricas etiquetas de jazz como a Verve. 

 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no dia 20 de Março de 2022, às 

21h30, Bebel Gilberto. M/6. Preço: 25€ a 45€. 

 

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/bebel-gilberto-58390 

 

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 

http://www.ticketline.sapo.pt/
https://ticketline.sapo.pt/evento/bebel-gilberto-58390


Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 
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