
Noites de música ao vivo em Junho 

no Lounge D do Casino Estoril   
 

O Casino Estoril oferece, em Junho, um diversificado programa de animação musical no 

Lounge D. Estarão em evidência, às Sextas-Feiras e aos Sábados, a partir das 22h30, 

diferentes actuações de artistas que privilegiam o rock, o pop o soul, o r&b e ainda vários 

dj sets. Está, ainda, reservada para a noite de 11 de Junho, logo pelas 20 horas, um cartaz 

especial que celebra a quadra dos Santos Populares. A entrada é gratuita. 
 

DJ Phil Costa - 3 de Junho 

É já na próxima Sexta-Feira, dia 3 de Junho, que Phil Kosta assegura a animação musical 

no Lounge D. Filipe Ramos, também, conhecido como Dj PhillVibe, tornou-se 

profissional em 2000. Os convites não pararam mais, em Portugal e no estrangeiro. 

Residente no famoso Pacha Rio de Janeiro, tornou-se o 1º português a tocar com o Dj 

Antoine. Destaca-se pela sua versatilidade, pelo seu bom gosto e vasto repertório 

musical. Entre os mais de 15 anos de experiência e sucesso, conta com participações em 

grandes eventos. 
 

DJ S Mix - 4 de Junho 

Com uma proposta renovada, o Casino Estoril recebe DJ S Mix, no próximo Sábado, dia 

4 de Junho, a partir das 22h30. DJ desde 2012, S Mix adapta-se a todos os géneros 

musicais, sendo a sua preferência os sons baseados em Deep House. 
 

Concerto de Jorge Vadio and the Starmen - David Bowie Night - 10 de Junho 

O Casino Estoril convidou, para a noite de 10 de Junho, Jorge Vadio and The Starmen. A 

banda de homenagem a David Bowie, liderada pelo músico Jorge Vadio, revisita o 

legado musical do “camaleão”, interpretando os seus maiores sucessos, desde "Space 

Oddity", passando por "Ziggy Stardust", até à sua obra-prima final "Blackstar". Este 

espectáculo multimédia convida o público a recordar todas as fases da carreira de David 

Bowie. 

 

Noite dedicada aos Santos Populares com arraial, banda Só Dois e DJ Nuno Costa - 

11 de Junho 

Em pleno mês dedicado aos Santos Populares, o Casino Estoril concebeu um programa 

especial para a noite de 11 de Junho, logo pelas 20 horas. O público poderá assistir a um 

arraial bem típico desta quadra festiva, assim como à actuação da banda “Só Dois” que 

privilegia a música popular portuguesa e acompanhar, ainda, as melhores sonoridades do 

Dj Nuno Costa. 

 

Concerto de Joaquim Cabral and the Soul Squad - 17 de Junho 

Joaquim Cabral and the Soul Squad serão os protagonistas no próximo dia 17 de Junho, 

no Lounge D do Casino Estoril. A banda reúne, em palco, vocalista, baixo, guitarra, 

bateria e sopros, prometendo novidades para a sua estreia no Casino Estoril. Será um 

concerto dedicado à fusão de música Soul, Funk e R&B.  
 

 
 

 

 



Concerto de Tammy Weis - 18 de Junho 

Tammy Weis “Sings the Great American Songbook” é a sugestão para o dia 18 de Junho. 

Cantora anglo-canadense, Tammy Weis e o seu quarteto apresentam uma seleção de 

alguns dos mais importantes clássicos do cancioneiro americano, revisitando, com uma 

abordagem pessoal, compositores como George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, 

Jerome Kern, Harold Arlen, Johnny Mercer, Richard Rodgers, entre outros. 

 

Concerto de Claudio Cristelo - 24 de Junho 

Claudio Cristelo distingue-se pelo seu estilo único, tocando em pé e trazendo o piano a 

cena, tornando-o protagonista de socos, cabeçadas e carícias nas teclas. Mexe com a 

imaginação do público que é unânime ao afirmar que o piano é uma extensão do pianista. 

Músico e compositor, Claudio Cristelo, que aparece com o seu piano no meio do deserto 

do Atacama nos anúncios publicitários do Rock in Rio 2022, tem no currículo 

espectáculos no Brasil e um pouco por tudo o mundo. É o pianista que anima as áreas 

VIP do Rock in Rio Brasil e Portugal, desde há 7 edições. O concerto “piano rock” está 

marcado para o dia 24 de Junho. 
 

DJ Fernando - 25 de Junho 

Com um extenso percurso musical, DJ Fernando regressa, no próximo dia 25 de Junho, 

pelas 22h30, ao Lounge D. DJ desde 1993, Fernando adapta-se a todos os géneros 

músicas, sendo a sua preferência os sons baseados em Deep House e House de hits dos 

80’s. 
 

Programação em Junho 

- Dia 3: DJ Phil Costa 

- Dia 4: DJ S-Mix 

- Dia 10: Concerto de Jorge Vadio and the Starmen - David Bowie Night 

- Dia 11: Arraial de Santos Populares, Só Dois em Tributo à Música Portuguesa e 

DJ Nuno Costa 

- Dia 17: Concerto de Joaquim Cabral and the Soul Squad 

- Dia 18: Concerto de Tammy Weis 

- Dia 24: Concerto de Cláudio Cristelo 

- Dia 25: DJ Fernando 

 

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.  
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