
Com entrada livre, até 27 de Agosto 
 

Noites de Verão no Casino Lisboa 

conquistam o público no Arena Lounge 

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

 

Com uma assinalável afluência de público, as noites de Verão no Casino Lisboa 

distinguem-se pelo extenso programa de animação, que inclui, de quinta-feira a sábado, 

pelas 22h00, a acção promocional “Blingo” no Arena Lounge. O público poderá 

acompanhar dinâmicas actuações de várias bandas tributo, performances de Novo Circo, 

espectáculos de flamenco e vários DJ’s sets. Os visitantes do Casino Lisboa terão, ainda, 

a oportunidade de ganhar, todas as noites, numerosos prémios. Com entrada livre, até 27 

de Agosto. 
 

Bandas tributo no palco-multiusos do Arena Lounge 

A animação musical renova-se, às quintas-feiras, a partir das 22h30, no palco-multiusos 

do Arena Lounge. O público poderá assistir às actuações de experientes bandas tributo. 

 

O Casino Lisboa recebe, esta Quinta-Feira, dia 18 de Agosto, um concerto revivalista 

protagonizado pela banda de tributo The Fly que presta homenagem aos famosos U2. 

Os The Fly reproduzem versões do grupo de Dublin e apresentam-se em palco com a 

presença vocal e física de Tiago “Bono” Barbosa, com o inquietante Tiago “The Edge” 

Pimentel, o intrépido André “Mullen Jr” Santos o inconfundível Ricardo “Clayton” 

Ramos. 

 

Já no dia 25 de Agosto, a banda tributo The Great Gig sobe ao palco para assumir o 

desafio que recriar o espírito e o indelével legado dos Pink Floyd. The Great Gig reúne 

oito assumidos fãs dos Pink Floyd que fazem por interpretar, de forma fiel, parte 

relevante do repertório da banda de Cambridge (Inglaterra). Na set list estão peças como 

Brain Damage, Time, Shine on You Crazy Diamond, Comfortably Numb, Coming Back 

to Life e até o recente Louder Than Words, tema de lançamento do trabalho dos Floyd 

colocado no mercado. 

 

Actuações circeses no palco central do Arena Lounge 

Com duas performances, às Sextas-Feiras, pelas 23h25 e 00h40, no palco central do 

Arena Lounge, as exibições circenses constituem outra das propostas irrecusáveis do 

programa de animação do Casino Lisboa. 
 

Roller Skating é a proposta do Duo Opa para, esta Sexta-Feira, 19 de Agosto, no Arena 

Lounge. Dima e Giulana a dupla de patins extremamente habilidosa, desafia a gravidade 

com os seus incríveis giros e saltos. Este número arrojado é uma demonstração de 

equilíbrio, força e flexibilidade sobre-humanos.  

 

 

 

 



Flamenco no palco central do Arena Lounge 

Em estreia absoluta no Casino Lisboa, Rafael Campallo protagoniza, nos dias 26 e 27 

de Agosto, a partir das 22h30, dois espectáculos de flamenco no palco central do Arena 

Lounge.  
 

Nascido em Sevilha, em 1974, Rafael Campallo iniciou, aos 11 anos, os estudos de dança 

flamenca com o professor José Galván (pai de Israel e Pastora Galván). Ampliou a sua 

formação com Manolo Marín, período em que já irradiava um grande fluxo de talento 

para a dança flamenca, sendo reivindicado em 1992 pela prestigiada bailaora e coreógrafa 

María Pagés para sua companhia.  
 

Em 1996, consagrou-se definitivamente quando foi chamado por Manolo Soler e 

Manuela Carrasco por suas respectivas companhias, entrando nesse mesmo ano para 

formar parte também da Companhia de Dança Andaluza, dirigida pelo lendário Mario 

Maya. Em 1999, ganhou o Prémio Desplante no Festival Internacional de Cante de las 

Minas, e começou a colaborar com Vicente Amigo. Seguiu-se uma importante carreira 

solo nos mais famosos ciclos e festivais de flamenco em Espanha e pelo mundo, 

combinando com o seu trabalho docente na Fundação Cristina Heeren, em Sevilha. 

 

DJ sets na Jukebox do Arena Lounge 

O cartaz de animação musical propõe, ainda, os imperdíveis ritmos e 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 20 de Agosto: Luis Patraquim 

Os dj sets de Luís Patraquim são viagens musicais que visitam o Rock n' Roll, Soul e 

Funk, de outros tempos, interligando-os com a atual Eletrónica, Indie Pop e Trip Hop. 

Cruzamentos sonoros que marcam épocas e estilos, celebrando a diversidade, como só a 

música sabe fazer. 

 

Dia 27 de Agosto: 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: 
 

- 18 de Agosto: Banda The Fly- Tributo U2 

- 19 de Agosto: Actuações Circenses - Roller Skating - Duo Opa 

- 20 de Agosto: DJ Luis Patraquim 
 

- 25 de Agosto: Banda The Great Gig - Tributo Pink Floyd 

- 26 de Agosto: Flamenco - Rafael Campallo 

- 27 de Agosto: Flamenco - Rafael Campallo e, posteriormente, 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 “Blingo”: 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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