
Com entrada gratuita, no próximo Sábado

Noite revivalista com os Depeche 101
no  Lounge D do Casino Estoril

Com uma proposta revivalista, os Depeche 101 apresentam-se, no próximo sábado, 11 de 
Dezembro, às 22h30, no Lounge D do Casino Estoril. Os Depeche 101 sobem ao palco 
para prestar homenagem aos Depeche Mode, prometendo uma noite inesquecível para os 
verdadeiros fans da mítica banda britânica. A entrada é gratuita.

“Personal Jesus”, “Strange Love” ou “I Just Can’t Get Enough” são composições 
obrigatórias neste alinhamento que convida o público a viajar pelo extenso repertório dos 
Depeche Mode.

Os Depeche 101 nasceram das mãos do músico e produtor Paulo Ferro, desde sempre um 
grande admirador de Depeche Mode. Aos 15 anos, fundou a sua primeira banda, 
composta apenas por sintetizadores e bateria elétrica, ficando nos anos 80 apelidados 
como os Depeche Portugueses. 

Em 2018, surgiu a vontade de fazer este tributo e Paulo Ferro assumiu a direção musical 
do projecto, convidando para o papel de Dave Gahan, a voz principal, Ivan D’Almeida e 
João Serra Fernandes para assumir as Guitarras e backing vocals.

Cumprindo a recente 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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