
Com entrada gratuita, a 29 de Julho 
 

Joana Pedro com novas composições 
no Lounge D do Casino Estoril 

 
 
Joana Pedro será a protagonista, na próxima Sexta-Feira, 29 de Julho, pelas 22h30, da 
animação musical no Lounge D do Casino Estoril. A cantora e compositora portuguesa 
sobe ao palco para apresentar alguns dos seus temas originais, bem como recriar outras 
composições da autoria de prestigiados artistas do panorama da música nacional e 
internacional. A entrada é gratuita. 
 
Joana Pedro iniciou o seu percurso artístico, logo aos 5 anos de idade, quando entrou 
para o Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras, tendo feito parte dos grupos Ministars e 
Starkids. Em 1992, ao lado de Michael Jackson cantou “Heal the World”, integrada 

num grupo de vozes convidadas para actuarem com o Rei do Pop no Estádio José 
Alvalade. Começou a estudar formação musical e guitarra clássica aos 6 anos, tendo 
frequentado o Conservatório Nacional de Lisboa, na disciplina de Guitarra dedilhada. É 
licenciada Educação Musical pelo Instituto Jean Piaget de Almada e encontra-se a 
lecionar turmas de pré-primária, 1º ciclo e 2ºciclo.  
 
Ao longo da sua carreira deu voz e fez adaptações musicais para desenhos animados tais 
como “Noddy”, “Bob, o construtor”, “Carteiro Paulo”, “Ruca”, “Bairro do Panda”, 

“Winx”, entre outros. É autora, compositora e produtora musical de canções infantis. 
Dirige, atualmente, os Pequenos Cantores, o Coral Infantil e Juvenil de Carcavelos e 
encontra-se a gravar o seu primeiro álbum de originais.  
 
 
 
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 
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