
No próximo Sábado, 18 de Dezembro

Lara Afonso propõe Christmas Special
no Lounge D do Casino Estoril

Lara Afonso regressa, no próximo Sábado, 18 de Dezembro, às 22h30, ao Casino Estoril 
para apresentar Christmas Special. Trata-se de um espectáculo repleto de grandes 
clássicos de Natal que se distingue pelo seu formato bem intimista de piano e voz. “Será 
uma noite com músicas, na sua maioria, de Natal! Algumas músicas serão portuguesas 
para que todos possamos cantar!”, adianta Lara Afonso. Com entrada gratuita, a não 
perder, no Lounge D.

Será uma noite de amor, amizade e união! O verdadeiro espírito de Natal”, sublinha Lara 
Afonso que irá interpretar composições como, por exemplo, “All I Want For Christmas Is 
You” de Mariah Carey, “Who Would Imagine a King” de Whitney Wouston ou “Jingle 
Bell Rock” de Bobby Helms. 

Em plena quadra natalícia, Lara Afonso sobe ao palco acompanhada por Rui Barreto ao 
piano, revelando, ainda: “vamos ter um convidado especial. O Pedro Garcia, na guitarra e 
vozes! Um pediatra do rock, como costumo dizer. É dos melhores médicos nacionais, das 
melhores pessoas do mundo e com outro talento que deve ser partilhado! A música!”.

Com um versátil percurso profissional, Lara Afonso enveredou pela área musical, 
praticamente, na mesma altura em que começou a trabalhar em televisão, tendo-se 
notabilizado como apresentadora de diversos programas das áreas da cultura e do 
entretenimento em diferentes canais como, por exemplo, a SIC, Benfica TV ou Correio 
da Manhã TV. Mas, a música foi uma paixão para Lara Afonso, que foi seguindo sempre 
que conseguia conciliar com os seus compromissos no meio televisivo. 

Lara Afonso distinguiu-se pelas suas interpretações de dois genéricos de novelas, da TVI, 
que constituíram grandes sucessos a nível nacional: “Amanhecer”, da novela com o título 
homónimo, em 2002, e “Feitiço” da novela “Feitiço de Amor”, em 2015.

Com duas participações no “Festival da Canção”, da RTP, Lara Afonso ganhou 
notoriedade com os temas “Alma Nova” e “O teu Segredo”, que interpretou, 
precisamente, em 2006 e 2014, no histórico concurso musical da televisão portuguesa.

Lara Afonso mantém-se, actualmente, na área da comunicação, mas a vontade de cantar 
falou mais alto. Regressou aos palcos em 2019 e, actua, desta vez, no Lounge D do 
Casino Estoril.

Cumprindo a última resolução do Conselho de Ministros é necessário o Certificado 



Digital da União Europeia ou teste negativo para o Covid-19, válidos, para aceder ao 
Casino Estoril.

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.

O Casino Estoril abre às 15h00 e encerra às 03h00. O acesso é livre, sendo que a 
partir das 22 horas, é para maiores de 14 anos, e maiores de 10 anos acompanhados 
pelos pais. Nas áreas de Jogo é para maiores de 18 anos. 
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