
 

Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa  

aposta em concerto “Tábua Rasa” 
 

 

Com um conceito original, “Tábua Rasa” é a nova sugestão do Casino Lisboa. Trata-

se de um concerto encenado que apresenta 11 pequenas histórias cantadas criadas a 

partir de uma “folha em branco”. A não perder, dia 25 de Maio, pelas 21h30, no 

Auditório dos Oceanos.  

 

Encenado por Claudio Hochman e interpretado pela actriz e cantora Fernanda Paulo, 

este espectáculo leva-nos para ambientes de múltiplas influências musicais, 

destacando-se o fado como a mais forte. 

 

Num ambiente de storytelling, onde a figura feminina assume o papel central, 

abordam-se vários assuntos ligados à nossa existência: a forte personalidade de uma 

mulher de extremos, a mãe que é sempre uma “trapezista”, as relações amorosas que 

começam, que acabam ou que nunca chegam a acontecer, a dificuldade em dizer não, 

a influência da família na nossa personalidade, entre outros. 

 

“Tábua Rasa” surge na sequência do caminho trilhado pela artista Fernanda Paulo que 

tem vindo a explorar de uma forma original a ligação da música e do teatro nos seus 

espectáculos. 

 

O Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa acolhe, no próximo dia 25 de Maio, 

pelas 21h30, o concerto “Tábua Rasa”. M/6. Preço: 12,5€. 

 

https://ticketline.sapo.pt/evento/o-credito-63140 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

 

Distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, o Casino 

Lisboa abre, de Domingo a Quinta-Feira, das 15h00 às 03h00; e às Sextas-Feiras, 

Sábados e vésperas de Feriados, das 16h00 às 04h00. 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 

11.05.22 
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