
 

Com entrada livre 
 

Noites de Verão no Casino Lisboa 

animam o público no Arena Lounge 

. Bandas tributo, actuações circenses, DJ’s e acção promocional “Blingo” 

 

Com um ambiente informal, o Casino Lisboa oferece um renovado programa de 

animação, que culmina, todas as noites, com a acção promocional “Blingo” no Arena 

Lounge. O público poderá acompanhar, às quintas-feiras, a partir das 22h30, actuações de 

várias bandas tributo; às sextas-feiras, pelas 23h25 e 00h00, performances circenses; e 

aos sábados, pelas 22h00 e 23h00, vários DJ’s sets. Os visitantes do Casino Lisboa terão, 

ainda, a oportunidade de ganhar, todas as noites, numerosos prémios. A entrada é livre. 

 

Bandas tributo no palco-multiusos do Arena Lounge 

As noites de Verão no Casino Lisboa distinguem-se, às quintas-feiras, a partir das 22h30, 

pela animação musical no Arena Lounge. O público poderá assistir às actuações de 

experientes bandas tributo. 
 

Para a noite de 28 de Julho está reservado um tributo aos Nirvana. Formados em 2014, 

para marcar os 20 anos do desaparecimento de Kurt Cobain, os Negative Creeps, 

assumem-se como o espectáculo de Tributo aos Nirvana, mais enérgico, feito em 

Portugal. Com 8 anos repletos de boas criticas, os Negative Creeps prometem recriar o 

inigualável ambiente que caracterizava os concertos dos Nirvana. Em palco estarão Alex 

VanTrue (voz/guitarra), Zé Fusco (baixo), Jorge Gonçalves (bateria/voz).  

 

Actuações circenses no palco central do Arena Lounge 

Com duas performances, na próxima sexta-feira, pelas 23h25 e 00h00, no palco central 

do Arena Lounge, o pole dance constitui outra das propostas irrecusáveis do programa de 

animação do Casino Lisboa. 
 

Sara e Raquel são duas apaixonadas por Pole Dance! Essa paixão levou a que quisessem 

experimentar algo novo e juntaram-se para através desta modalidade mostrar que é 

possível elevá-la a um patamar diferente. Com um registo muito versátil, as suas 

performances combinam a dança, as forças combinadas, a flexibilidade e a acrobacia. O 

encontro está marcado para o dia 29 de Julho.  

 

DJ sets na Jukebox do Arena Lounge 

O programa de animação musical distingue-se, ainda, pelas dinâmicas sonoridades da 

Juke Box. Com dois sets, aos Sábados, pelas 22h00 e, posteriormente, às 00h00, 

diferentes DJ’s seleccionam os temas ideais para um público predominantemente jovem.  

 

Dia 30 de Julho: DJ Nery 

Hipnótico. Futurista. Geek. Incansável. Nery sempre foi muitas coisas. Produtor, DJ, 

Radio Host e Scratch nerd: alguns dos elementos que definem a sua carreira. Os seus sets 

demonstram uma rara capacidade de gestao de energia e dinâmica, juntamente com a sua 



sensibilidade em fundir padroes electronicos com momentos orgânicos e a sua apurada 

tecnica. Ao desafiar o publico a ser transportado numa viagem unica alem fronteiras, 

Nery supera as expectativas de quem e seguro de si mesmo. 

 

Programa de animação: de Quinta-Feira a Sábado: 
 

- 28 de Julho: Banda Tributo Negative Creeps - Nirvana 

- 29 de Julho: Pole Dance - Sara e Raquel 

- 30 de Julho: DJ Nery 

 

 

Acção promocional “Blingo” 
O Casino Lisboa oferece, ainda, numerosos prémios aos seus frequentadores. Durante o 

período em que decorrer a acção promocional “Blingo”, ou seja de quinta-feira a sábado, 

até 27 de Agosto, os visitantes do Casino Lisboa que estiverem sentados numa das mesas 

do Arena Lounge podem participar e ganhar prémios como vouchers para jantar num dos 

restaurantes do Casino Lisboa, bilhetes para espectáculos no Auditório dos Oceanos, 

créditos para jogar nas máquinas automáticas do Casino Lisboa, entre outras surpresas. 
 

Em cada acção promocional será aleatoriamente extraído um conjunto de números, sendo 

os mesmos exibidos no ecrã panorâmico do Arena Lounge, que poderão constar no cartão 

de bingo existente em cada mesa. 
 

Serão contemplados os visitantes que estiverem sentados na mesa identificada com o 

cartão que seja preenchido com "Linha" e/ou “Bingo”. 

 

Os visitantes do Casino Lisboa podem ganhar os seguintes prémios: 

- Para “Linha”: São oferecidos brindes exclusivos e créditos para jogar nos espaços de 

Jogo do Casino Lisboa. 

- Para “Bingo”: São oferecidos vouchers para jantar num dos restaurantes do Casino 

Lisboa, bilhetes duplos para assistir a espectáculos no Auditório dos Oceanos, brindes 

exclusivos e créditos para jogar nas máquinas automáticas do Casino Lisboa, entre outras 

surpresas. 
 

Acção Promocional “Blingo”: 

- Quintas-feiras - 1.º momento pelas 22h00 / 2.º momento pelas 23h40 

- Sextas-feiras e Sábados - 1.º momento pelas 23h00 / 2.º momento pelas 00h15 

 

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 

Tel: 214667700 * Fax: 214667970 



Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradece-se a divulgação desta notícia 
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