
Com entrada livre, em Julho 
 

Noites de Verão no Casino Estoril  

com um renovado cartaz de música ao vivo 
 

O Casino Estoril oferece, em Julho, um novo programa de animação musical no Lounge 

D. Com um extenso cartaz, o público poderá acompanhar, às Sextas-Feiras e aos 

Sábados, a partir das 22h30, diferentes actuações de artistas que privilegiam a música 

portuguesa, o rock, pop, soul e, ainda, vários DJ sets. O ambiente festivo prolonga-se até 

de madrugada. A entrada é livre. 
 

DJ Phil Kosta - 1 de Julho 

É já na próxima Sexta-Feira, dia 1 de Julho, que Phil Kosta assegura a animação musical 

no Lounge D. Filipe Ramos, também, conhecido como Dj Phill Vibe, 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. 
 

Ciclo de DJ sets de Nuno Costa - 2, 16 e 22 de Julho 

O DJ Nuno Costa reencontra-se, em Julho, 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, 16 e 22, a partir das 22h30.  
 

Concerto de Zara Tejo - 8 de Julho 

Zara Tejo apresenta, no próximo dia 8 de Julho, pelas 22h30, o seu novo álbum “Quando 

penso em ti meu fado” no Casino Estoril. “É um disco "cantador" de momentos especiais 

como se de um livro se tratasse. Uma viagem musical profunda, verdadeira e plena, um 

convite ao sentimento e à verdade do coração, esse que tem sempre a razão”, sublinha 

Zara Tejo. “Quando penso em ti meu fado” é o quarto álbum de Zara Tejo e reflecte a sua 

grande paixão pela música. A “pausa” pandémica contribuiu para a criatividade e a 

musicalidade que este “Quando penso em ti meu fado” nos oferece.  
 

Concerto de Nuno Gonçalo de Matos - 9 de Julho 
Nuno Gonçalo de Matos, a voz masculina dos Jazzway, trio que marca habitualmente 

presença no palco do Lounge D, apresenta-se agora a solo, acompanhado ao piano, no 

próximo dia 9 de Julho. 
 

Concerto de State of Mind - 15 de Julho 

Os State of Mind apresentam-se, no dia 15 de Julho, 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. 

 

 



DJ Fernando - 23 de Julho 

Com um extenso percurso musical, DJ Fernando regressa, no próximo dia 23 de Julho, 

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. 
 

Concerto Go Johnny - 29 de Julho 

O Casino Estoril propõe, no próximo dia 29 de Julho, pelas 22h30, Go Johnny. Em duo, 

Joao Reis Pedreira, na voz e guitarra ritmo, sobe ao palco secundado por João Serra 

Fernandes, na guitarra solo e back vocals. Nascido no seio de uma família de músicos, 

Joao Reis Pedreira vive em Sintra e ficou conhecido por participar com o seu pai Paulo 

Pedreira, num Programa de TV na SIC - Família Superstar. Gravou, desde então, 2 discos 

e participou em vários projetos, como os Coral Tattoo ou os Kilindu que contou com o 

grande produtor americano Robert Cutarella. Concorreu, em 2010, ao Festival RTP da 

canção com o tema “Destino Qualquer”. Integra, actualmente, o projecto Go Johnny que 

criou com outros músicos em homenagem a Chuck Berry e em tributo a música dos anos 

60 e 70. 
 

Concerto dos LDMJ - 30 de Julho 

O Casino Estoril recebe, a 30 de Julho, pelas 22h30, os LDMJ. Em formato acústico, a 

banda apresenta um reportório muito dinâmico, repleto de sucessos intemporais de 

diversos estilos musicais. A vocalista Luísa Águas será acompanhada por Diogo Águas 

na viola, Miguel Roquette nas percussões e João Novais nas teclas. 

 

Programação em Julho 

- Dia 1: DJ Phil Kosta 

- Dias 2, 16 e 22 - Ciclo de DJ sets de Nuno Costa 

- Dia 8: Concerto de Zara Tejo 

- Dia 9: Concerto de Nuno Gonçalo de Matos 

- Dia 15: Concerto de State of Mind 

- Dia 23: DJ Fernando 

- Dia 29: Concerto Go Johnny 

- Dia 30: Concerto dos LDMJ 
 

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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