
Com entrada gratuita 
 

Casino Lisboa inaugura a 21 de Setembro 

exposição da Harley-Davidson Lisboa  
 

O Casino Lisboa inaugura, no próximo dia 21 de Setembro, às 19h30, uma exposição 

da Harley-Davidson Lisboa. Em evidência na Galeria de Arte, a exposição tem como 

objetivo apresentar a nova Harley-Davidson Sportster S, bem como exibir alguns dos 

modelos marcantes dos 65 anos da família Sportster, com destaque para a Sportster 

XL de 1958 e a Sportster 1200C 50th Anniversary de 2007. Com entrada gratuita, a 

não perder, até 3 de Outubro. 
 

A Harley-Davidson Sportster S é uma sport custom totalmente nova projectada para 

oferecer uma experiência de condução emocionante e iniciar uma nova era de 

performance Sportster. Um motor Revolution® Max 1250T V-Twin de 122 cavalos 

coloca o condutor da Sportster S aos comandos de um grande binário. Um chassis 

leve e uma suspensão premium oferecem uma condução responsiva e intuitiva. De 

semáforo a semáforo e de curva a curva, a Sportster S oferece aos condutores uma 

potência e performance extraordinários.  
 

Todos os interessados poderão reservar um test ride com a Sportster S no local da 

exposição no Casino Lisboa. 

 

Sobre a Harley-Davidson  

A Harley-Davidson, Inc. é a parent company da Harley-Davidson Motor Company e 

da Harley-Davidson Financial Services. A nossa visão: Construir a nossa lenda e 

liderar a nossa indústria por meio da inovação, evolução e emoção. A nossa missão: 

Mais do que construir máquinas, defendemos a busca intemporal pela aventura. 

Liberdade para a alma. Desde 1903 que a Harley-Davidson define a cultura do 

motociclismo com uma gama de motos de vanguarda, distintas e customizáveis, além 

de experiências de condução e acessórios excecionais para motos, roupas e 

equipamentos de condução. A Harley-Davidson Financial Services fornece 

financiamento, seguros e outros programas para ajudar a colocar os condutores da 

Harley-Davidson na estrada. Mais em www.harley-davidson.com  

 

A Galeria de Arte do Casino Lisboa acolhe, de 21 de Setembro a 3 de Outubro, 

uma exposição da Harley-Davidson Lisboa. A entrada é gratuita. 
 

O Casino Lisboa foi distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de 

Portugal e aderiu ao serviço COVID OUT, Selo de Confiança, Clean Surfaces 

Safe Places, emitido pelo ISQ. 
 

O Casino Lisboa abre às 14h00 e encerra às 02h00. 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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