
Com entrada livre, até 27 de Agosto 
 

Noites festivas no Casino Lisboa 

com muita animação no Arena Lounge 

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

 

Com um ambiente informal, o Casino Lisboa oferece, até 27 de Agosto, um diversificado 

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. A entrada é livre. 
 

Bandas tributo no palco-multiusos do Arena Lounge 

Prossegue a animação musical, às quintas-feiras, a partir das 22h30, no palco-multiusos 

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

É já no próximo dia 4 de Agosto que os Reckless prestam um tributo a Bryan Adams. 

Consagrado pelas suas melodias e voz rouca, Bryan Adams tem um set list de luxo. 

“Summer of 69”, “Somebody”, “Heaven”, “Run to You”, “Straight from The Heart”, 

“Everything” “I Do I Do It For You”, “One Night Love Affair”, “Please Forgive Me”, 

“Tonight, It´s Only Love”, são, apenas, alguns sucessos de Bryan Adams interpretados 

nos espectáculos dos Reckless. 

 

Por sua vez, a banda Simply The Best apresenta-se, a 11 de Agosto, para homenagear 

Tina Turner. Depois de ser a sua grande influência musical e, alguns anos mais tarde, 

depois de se sagrar vencedora do XFactor 2° edição Portugal, a vocalista Kika Cardoso 

decidiu criar um Tributo á sua Diva, Miss Tina Turner Hot Legs. O Simply The Best-

Tributo Tina Turner promete ser um espectáculo musical fiel ao original, cheio de energia 

e boa disposição. Kika Cardoso partilha o palco com Pedro Ricardo na guitarra, 

Francisco Madeira nas teclas, Vitor Machado no baixo e David Sequeira na bateria. 

 

O Casino Lisboa recebe, no 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. 

 

Segue-se, no dia 25 de Agosto, a banda tributo The Great Gig que 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. 
 

Com exigentes performances em lolipop, Jocka Carvalho regressa, no próximo dia 5 de 

Agosto, ao Arena Lounge. O artista sublinha: “Sabemos que somo seres capazes do 

melhor e é nessa convicção que nos baseamos, procurando entender como alcançar um 

equilíbrio emocional connosco próprios, com os nossos pares, os outros, a natureza e a 

realidade humana em toda a sua extensão e complexidade”. 
 

Mónica Alves e Miguel Tira-Picos regressam, no dia 12 de Agosto, em forças 

combinadas ao Arena Lounge. A dupla protagoniza um exigente exercício que promete 

surpreender o público. (Re)criamos o mundo à nossa maneira. De sexos igualados, 

fazemos do equilíbrio parte integrante da nossa força. A construção de cada imagem, o 

arrasto de cada movimento, mostram a beleza estética de dois corpos que se encontram 

em pura cumplicidade. Mostramos a capacidade técnica num momento em que nenhum 

dos sexos é Rei. 
 

Roller Skating é a proposta do Duo Opa para, o dia 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 6 de Agosto: Yugo Dee 

Dedica-se ao djying desde 2008 e rapidamente se tornou num dos nomes indissociáveis 

da “cena” lounge de Lisboa. Com a sua seleção musical abrangente, gosta de criar 

ambientes descontraídos e charmosos, onde o groove é uma nação. Os seus sets alcançam 

os mais variados ouvidos, fundindo o passado com o presente, jogando com o clássico e o 

alternativo. 
 

Dia 13 de Agosto: DJ Bruno Safara 

"Refugiado na música desde 2002, Bruno Safara começou a partilhar a sua paixão pela 

música por acaso. O seu trajeto musical tem sofrido muitas influências musicais, fruto da 

sua procura incessante de novas correntes musicais assim como a redescoberta de temas 

mais antigos, tendo passado como dj residente por alguns bares emblemáticos da noite 

lisboeta como o Estado Liquido em Santos e Frágil no Bairro Alto. Durante este período, 

aliou o seu gosto pelos discos à paixão pela rádio, passando a partilhar a sua música no 

programa "Outra Estação". Nos seus sets poderá ouvir-se as influências rock, funk, disco, 

house e tecno, procurando sempre fazer pontes musicais entre o passado e o presente, 

sempre com os olhos postos no futuro." 

 

Dia 14 de Agosto: DJ Al 

Alcides, also known as DJ AL, is a respected DJ, with faithful followers who rely on his 

digger nose (there are records only he has and there are records that only he has the 

courage to play) and the musical taste free of style prejudices. Active since early 90, 

Alcides went through the mythical early rave movement and followed the birth and 

growth of the Portuguese clubbing scene.Alcides is also a producer in projects as the 

Deal and Slight delay. 
 

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: 
- 04 de Agosto: Banda Reckless - Tributo Bryan Adams 

- 05 de Agosto: Actuações Circenses - Lolipop - Jocka Carvalho 

- 06 de Agosto: DJ Yugo Dee 
 

- 11 de Agosto: Banda Simply the Best – Tributo Tina Turner 

- 12 de Agosto: Actuações Circenses - Forças Combinadas com Mónica Alves e Miguel 

Tira-Picos 



- 13 de Agosto: DJ Bruno Safara 

- 14 de Agosto: DJ Al 
 

- 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 
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