
 
No próximo dia 14 de Fevereiro, no Lounge D 

 
Rui Faria e Sandra Gonçalves no Casino Estoril 

em “Valentine's Day: Love is in the air!“ 
 
 
Em plena noite de São Valentim, o Casino Estoril privilegia a animação musical com 
“Valentine’s Day: Love is in the air!”. Com um registo intimista, Rui Faria e Sandra 
Gonçalves sobem ao palco do Lounge D, pelas 22h30, para recriarem êxitos intemporais 
que marcaram diferentes gerações. O convite está marcado para 14 de Fevereiro, a partir 
das 22h30. A entrada é gratuita. 
 
Com uma carreira de mais de 30 anos, Rui Faria e Sandra Gonçalves realizaram, 
participaram e partilharam vários espectáculos por todo o país, tendo trabalhado com 
inúmeros artistas relevantes da música e da televisão portuguesa como, por exemplo, 
Delfins, Anjos, Rui Veloso, Paulo Gonzo e Mickael Carreira. 
 
A experiente dupla especializou-se no pop e no rock, distinguindo-se pelos grandes hits 
das décadas de 70, 80 e 90. Mas, privilegiam, também, o Blues, Jazz e o Soul em cada 
pedacinho que partilham com o público... a sua energia! 
 
Recorde-se que, Rui Faria e Sandra Gonçalves participaram, em dueto, em 2016, no 
concurso televisivo "The Voice", tendo atingido as Galas ao vivo do programa, da RTP, 
integrando a equipa de Mickael Carreira. 
 
A dupla percorreu, ainda, várias salas de espectáculo e locais de diversão como músicos 
convidados e residentes. 
 
 
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. 
 
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.  
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