
No próximo dia 8 de Maio 
 

Academia Sulydance com "O Nosso Planeta" 

no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 
 

A Academia Sulydance apresenta, no próximo dia 8 de Maio, a partir das 17 horas, o 

"O Nosso Planeta" no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Trata-se de um 

espectáculo que contará com a participação de 200 artistas e que terá a escola 

LEVARTE como convidada. 

 

“Pretendemos partilhar através da dança a nossa visão do planeta actual passando 

pelos elementos da natureza, as estações do ano, o covid, a PAZ e a reciclagem; esta 

última poderá ser apreciada em parte do vestuário do espectáculo que será reciclado”, 

explica a Academia Sulydance, fazendo uma antevisão do espectáculo. 

 

O planeta dos artistas é a sua arte, e é essa a inspiração para a beleza coreográfica e 

artística deste espetáculo. Bailarinos desde os 3 anos mostram um planeta mais 

inspirador cheio de dança, teatro e música! 

 

 

Ficha técnica 

Ideia Original: Suly Barrera | Direcção artística: Suly Barrera | Direção artística e 

executiva: Helena Vascon | Direcção teatral e musical: Nuno Loureiro | 

Coreografia: Helena Vascon, Carla Moita, Maria Rito, Raquel Lopes, Leonor 

Gaspar, Marta Nunes, Ana Sofia Remígio, Suly Barrera, Catarina Pita e David 

"Turtle" Borges | Desenho de luzes: Helena Vascon e Suly Barrera | Vestuário: Dona 

Teresa, vestuário reciclado e vestuário comprado | Produção: Susana Risco, Bruno 

Fernandes, Jorge Barrera. 

 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 8 de Maio, às 17 

horas, a Academia Sulydance que apresenta o espectáculo “O Nosso Planeta”. 

M/6. Preço: 12€ a 18€. 
 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

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

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

https://ticketline.sapo.pt/pt/evento/o-nosso-planeta-62671 
 

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 da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 

08.04.22 
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