
 

Com entrada livre, em Abril 
 

Noites de animação no Casino Estoril  

com um extenso cartaz de musica ao vivo 
 

O Casino Estoril propõe, em Abril, um novo programa de animação musical no Lounge 

D. O público poderá acompanhar, às Sextas-Feiras e aos Sábados, um extenso cartaz que 

privilegia espectáculos de rock, pop, soul, r&b e, ainda, vários dj sets. A entrada é 

gratuita. 

 

Concerto de Duo It 

É já na próxima Sexta-Feira, 1 de Abril, a partir das 22h30, que os Duo It regressam ao 

Casino Estoril. Com um registo musical inovador, a banda sobe ao palco do Lounge D 

para convidar o público a viajar pelo dance, disco e pop rock com uma alegria e ritmo 

contagiante. Os Duo It são um projecto Musical, criado em 2015, que envereda por uma 

linha musical definida, coerente, atractiva e dançante. 

 

Ciclo de DJ sets de Nuno Costa 

O DJ Nuno Costa reencontra-se, em Abril, com os visitantes do Casino Estoril para 

apresentar os seus sets que “viajam pelo tempo”, passando clássicos misturados com os 

mais recentes sons da Dance Music. O DJ Nuno Costa será o protagonista, nos próximos 

dias 2, 9, 22 e 29, a partir das 22h30. Com entrada gratuita, a não perder, no Lounge D.  

 

Espectáculo Fado e Notas de Tango 

O Casino Estoril propõe, no dia 8 de Abril, às 21h30, um espectáculo de fado com alguns 

apontamentos de tango que se cruzam, sem perda de identidade de ambos os géneros 

musicais. José Manuel Frazão será o protagonista deste espectáculo que conta, ainda, 

com a participação especial de Alfredo Minetti e com a actuação de Teresa da Câmara 

como fadista convidada. 

 

Concerto de Rui Faria & Sandra Gonçalves 

Rui Faria e Sandra Gonçalves regressam, no dia 15 de Abril, às 22h30, ao Lounge D. Em 

dueto, Rui Faria e Sandra Gonçalves protagonizam “Easter Time: The Perfect Songs for 

the Season”. Com o Pop e o Rock como eleição, privilegiam os grandes hits das décadas 

de 70, 80 e 90 (mas não só...). Não esquecem o Blues, Jazz e o Soul em cada pedacinho 

que partilham com o público... a sua energia! 

                                

Concerto de State of Mind 
Os State of Mind apresentam-se, no dia 16 de Abril, a partir das 22h30, no Lounge D do 

Casino Estoril. Os State of Mind distinguem-se, desde 2019, pelo seu repertório 

concebido essencialmente para um mercado corporate. A vocalista Joana Pedro será 

acompanhada por João Serra Fernandes nas guitarras e back vocals, José Dantas no baixo 

e Luis Varatojo na bateria. 

 

 

 



Concerto UniVersus Ensemble 
Com um registo musical inovador, o UniVersus Ensemble estará em destaque, no dia 23 

de Abril, pelas 22h30, no Lounge D. O grupo propõe alinhamentos compostos por temas 

originais e instrumentais. O género musical desenvolvido é revelador de várias 

influências de linguagens, encontrando-se patente a formação clássica dos músicos que 

integram este Ensemble e, em particular, a natureza jazzística de algumas linhas 

desenvolvidas. 

  

UniVersus Ensemble é um grupo musical criado no seguimento da edição e publicação 

do projeto “UniVersus”, da autoria de José Manuel Freire, levado a público em 2012, 

composto por uma obra literária e por uma obra musical. Para além da unidade inerente à 

génese das duas obras, a componente musical, reveladora de várias influências de 

linguagens, encontra-se a trilhar o seu caminho no sentido de conquistar o seu espaço no 

panorama musical português. 

 

Concerto de Jota e Convidados: 

Em concerto agendado para 28 de Abril, às 22h30, Jota sobe ao palco do Lounge D para 

interpretar um elenco de composições de música pop. Jota irá apresentar-se em duetos 

com vários convidados. Estarão em destaque três canções originais e, ainda, alguns 

covers. 

 

Concerto de JazzNOTES by Andrew Fernandes & Rafael Oliveira 

JazzNOTES by Andrew Fernandes & Rafael Oliveira estreia-se, no dia 30 de Abril, pelas 

22h30, no Lounge D. Com um ambiente intimista, o duo sobe ao palco para apresentar os 

melhores registos de jazz e swing. Vários músicos convidados estarão também em 

destaque. 

 

Programação em Abril 

- Concerto de Duo It: Dia 1 

- Ciclo de DJ sets de Nuno Costa: Dia 2, 9, 22 e 29 

- Espectáculo Fado e Notas de Tango: Dia 8 

- Concerto Rui Faria & Sandra Gonçalves: Dia 15 

- Concerto de State of Mind: Dia 16 

- Concerto de Universus Ensemble: Dia 23 

- Concerto de Jota e Convidados: Dia 28 

- Concerto de : Concerto de JazzNOTES: Dia 30 

 

Distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, 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.  

 

Gabinete de Imprensa 

Tel: 214667791 * Fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradece-se a divulgação desta notícia 
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