
Nos próximos dias 21 e 22 de Maio, das 11h00 às 20h00 
 

1º Festival de Jogos de Tabuleiro para Famílias 

no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 
 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, nos próximos dias 21 e 22 de Maio, 

das 11h00 às 20h00, o 1º Festival de Jogos de Tabuleiro para Famílias. Será, 

certamente, um fim-de-semana especial para numerosos familiares e amigos que 

poderão participar neste evento lúdico e de puro lazer. 

 

Organizado pelo Instituto de Apoio à Criança - IAC, o 1º Festival de Jogos de 

Tabuleiro para Famílias é um evento inédito que conta com o apoio da Junta de 

Freguesia do Estoril e do Casino Estoril. 

 

Os jogos de tabuleiro na Europa, e mais concretamente em Portugal, têm um público 

cada vez mais interessado nos numerosos eventos que são organizados.  

 

Imagine a sua família à volta de uma mesa a jogar jogos de tabuleiro tendo como pano 

de fundo os jardins do Casino Estoril. Os jogos de tabuleiro aproximam famílias, 

contribuem para relações mais saudáveis entre todos e trazem momentos de diversão 

que ficarão nas memórias das crianças e dos adultos para sempre.  

 

Venha conhecer e experimentar uma diversidade de jogos de tabuleiro que agradarão 

a todos. Espaço e tempo para jogar em família não vão faltar! 

 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, nos próximos dias 21 e 22 de 

Maio, das 11h00 às 20h00, o 1º Festival de Jogos de Tabuleiro para Famílias. 

Preço: 1€ (entrada paga a partir dos 18 anos). 

 

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 

Estoril abre às 15h00 e encerra às 03h00. 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 

27.04.22 

http://www.ticketline.sapo.pt/

