
Programa especial, agendado para 11 de Junho 

 

Noite de Arraial de Santos Populares 

no Lounge D do Casino Estoril 
 

. Arraial com a Marcha Sociedade Musical de Cascais, banda “Só Dois” e DJ Nuno Costa 

 

O Casino Estoril oferece um programa festivo no próximo dia 11 de Junho, a partir das 

20h30, no Lounge D, convidando os seus visitantes a celebrarem a quadra dos Santos 

Populares. A entrada é livre. Mas, para os que desejarem, também, existe a alternativa de 

espectáculo com jantar, mediante reserva antecipada de mesa, por 35€ por pessoa. 
 

Em noite dedicada aos Santos Populares, logo às 20h30, o DJ Nuno Costa protagoniza o 

primeiro set, seguindo-se, pelas 21h45, o arraial com o desfile da Marcha Sociedade 

Musical de Cascais. O cartaz prossegue, às 22h30, com a banda “Só Dois” que recria 

vários sucessos da música tradicional portuguesa. Já depois da meia-noite, o DJ Nuno 

Costa regressa ao Lounge D para assegurar a animação até de madrugada.  

 

Sets DJ Nuno Costa 

Com um registo e informal e dinâmico, Nuno Costa assina dois sets, estando o primeiro 

marcado para as 20h30 e o segundo para cerca da meia-noite. Nuno Costa reencontra-se 

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.  

 

Arraial com a Marcha Sociedade Musical de Cascais 

Está reservado, a partir das 21h45, um típico arraial de Santos populares que promete 

muita animação e momentos de diversão com os visitantes do Casino Estoril. A Marcha 

Sociedade Musical de Cascais irá protagonizar vários desfiles percorrendo o amplo 

espaço do Lounge D. 

 

Concerto da banda “Só Dois”  

Em destaque, a partir das 22h30, a banda “Só Dois” recupera êxitos intemporais da 

música tradicional portuguesa, prestando uma verdadeira homenagem aos arraiais e às 

festas populares. A banda recria, os típicos bailes das noites lisboetas em plena época de 

Santos Populares.  
 

Com um extenso repertório, a banda interpreta clássicos como, por exemplo, “Lisboa 

Menina e Moça”, “Burrito”, “Cheira a Lisboa”, “Apita o Comboio” ou “o Pai da 

Criança”. Em palco, o vocalista Nuno Ramos, uma das vozes do projecto Magano, será 

acompanhado por Daniel Pereira na percussão e João Serra Fernandes no baixo.  

 

Programa: 

20h30: 1º Set do DJ Set Nuno Costa 

22h00: Arraial da Marcha Sociedade Musical de Cascais 

22h30: Concerto da banda “Só Dois” 

00h00: 2º Set do DJ Set Nuno Costa 

 



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 

03.06.22 
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