
Concerto agendado para 11 de Março 
 

ABBA Gold revivem êxitos mundiais 
no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 

 
Com um ambiente revivalista, os ABBA Gold apresentam-se, no próximo dia 11 de 
Março, pelas 22 horas, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. O concerto será 
protagonizado por uma das mais prestigiadas bandas de tributo ao famoso quarteto 
sueco que conquistou, entre 1972 e 1983, milhões de fãs por todo o mundo. 
 
“Mamma Mia”, “Chiquitita”, “Waterloo”, “Fernando”, “One of Us”, “Voulez-vous”, 
“I Have a Dream”, “Thank You For The Music” ou “Dancing Queen” são, apenas, 
alguns dos êxitos interpretados pelos ABBA Gold, sempre entusiasticamente 
recebidos por onde passam, formando uma gigantesca onda que remete o público para 
outros tempos. 
 
Os ABBA Gold são um grupo musical britânico que, há mais de 20 anos, interpreta os 
grandes clássicos da icónica banda sueca, uma referência a nível mundial que vendeu 
mais de 500 milhões de discos. 
 
Com uma notável produção, tudo é concebido ao mínimo detalhe, mas o que, decerto, 
fará as delícias dos espectadores, será reviver ao vivo todos os clássicos que 
marcaram o panorama da música internacional.  
 
Após terem esgotado, por diversas ocasiões, o Salão Preto e Prata, os ABBA Gold 
reencontram-se, uma vez mais, com os visitantes do Casino Estoril. Uma noite 
inesquecível e obrigatória para qualquer fã dos ABBA e para todos aqueles que 
querem conhecer melhor a sua carreira. 
 
O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 11 de Março, às 
22 horas, os ABBA Gold. M/6. Preço: 30€ a 70€. 
 
https://ticketline.sapo.pt/evento/abba-gold-59998 
 
Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 
- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 
- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 
 
Cumprindo a última resolução do Conselho de Ministros é necessário o 
Certificado Digital da União Europeia ou teste negativo para o Covid-19, válidos, 
para assistir a este evento. É obrigatório o uso de máscara. 
 
O Casino Estoril 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. 
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