
No próximo dia 11 de Novembro 
 

El Yiyo & Su Troupe trazem “Jubileu” 
ao Salão Preto e Prata do Casino Estoril 

 
Com um assinalável prestígio internacional, El Yiyo & Su Troupe estreiam-se no 
palco do Salão Preto e Prata para apresentar o novo espectáculo “Jubileu”. Está, 
assim, assegurada mais uma noite repleta de emoção, sentimento e alegria com 
exímios intérpretes de flamenco no Casino Estoril.  
 
El Yiyo, é um jovem bailarino, de apenas 25 anos, mas com mais de 17 anos de 
experiência. Com apenas 11 anos fez a sua primeira tournée internacional. Membro de 
uma família cigana, de Jaén, tem flamenco no sangue e é um bailaor com puro 
instinto e arte. A sua dança é elegante e selvagem e a forma como a expressa é 
impressionante. 
 
O novo espectáculo de El Yiyo, “Jubileu”, é um convite ao público para participar na 

sua festa. É um novo ressurgimento onde mostra facetas inéditas desenvolvidas em 
conjunto com a sua família (irmãos), que pela vontade de partilhar a emoção, 
transformam o espectáculo numa festa familiar, sem descurar o seu estilo pessoal. 
 
Após ter esgotado salas de espectáculos em Madrid, Barcelona, Paris, Nova Yorque e 
Roma, El Yiyo chega, agora, ao Casino Estoril com o espectáculo “Jubileu”, onde 

acompanhado pela família, promete uma verdadeira festa cigana flamenca. 
 
 
Elenco: El Yiyo, Baile | Tete, Baile | Chino, Baile | Adam Pérez, Guitarra | José 
Córdoba, Percussão | Carmen Amador, Cante.  
 
O Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, no próximo dia 11 de Novembro, 
a partir das 22h00, El Yiyo. M/6. Preços: De 25€ a 35€. 
 
As reservas podem ser efectuadas: https://ticketline.sapo.pt/evento/el-yiyo-su-
troupe-jubileu-67103 
 
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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