
Alceu Valença - Solo em destaque 
no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 

 

. Mari Segura será a convidada especial na primeira parte do concerto 
 
Referência da música brasileira, Alceu Valença actua, no próximo dia 29 de Janeiro, 
às 22 horas, no Casino Estoril. O compositor e intérprete pernambucano sobe ao palco 
do Salão Preto e Prata para apresentar o seu novo concerto, em voz e violão, 
intitulado “Alceu Valença Solo”. O público poderá recordar uma série de álbuns 
acústicos de Alceu Valença. A jovem Mari Segura será a convidada especial na 
primeira parte do concerto. 
 
Aguardado com natural expectativa, Alceu Valença confere, em palco, novos timbres 
a sucessos como “Belle de Jour”, “Anunciação”, “Tropicana”, “Táxi Lunar” ou 
“Coração Bobo”. Recria joias diversas de seu repertório – “Marim dos Caetés”, 
“Ladeiras”, “Papagaio do Futuro” - e duas músicas inéditas de sua autoria: “Era 
Verão” e “Sem Pensar no Amanhã”. Interpreta, também, temas de Luiz Gonzaga, 
como “Pau-de-Arara”, “Sala de Reboco” e “Sabiá”. 
 
Assim como nos álbuns, o espectáculo traça o que Alceu Valença chama de “roteiro 
cinematográfico”, onde o artista trafega pelo solo sempre fértil de suas criações. 
Como não há vírus capaz de deter a poesia, as canções se entrelaçam numa viagem 
conceitual e geográfica através da música e da identidade do cantor e compositor: de 
Recife a Olinda, do agreste ao sertão, passando por Rio, São Paulo, Minas, Brasília e 
Lisboa, entre outras cidades que servem como inspiração permanente para a arte de 
Alceu Valença. 
 
A cantora e compositora Mari Segura será a convidada especial na primeira parte do 
concerto. Residente em Lisboa, a jovem colombiana, participou, em 2020, no 
concurso da RTP, “The Voice Portugal”. 
 
O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 29 de Janeiro, às 
22 horas, Alceu Valença. M/6. Preço: 20€ a 25€. 
 
https://ticketline.sapo.pt/evento/alceu-valenca-solo-59204 
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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