
 
 

No próximo dia 29 de Abril 
 

Rui Massena apresenta novas composições 
no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 

 
 
Rui Massena actua, no próximo dia 29 de Abril, às 21h30, no Salão Preto e Prata do 
Casino Estoril. O pianista, maestro e compositor irá interpretar composições que 
integram os seus novos EP e álbum, não esquecendo, ainda, outros sucessos da sua 
carreira. “Este concerto será para mim uma celebração do tão desejado regresso à 
harmonia de que todos precisamos”, revela Rui Massena. 
 
Depois de ter lançado no último ano o EP “20 Perception” e o álbum “Christmas 
Walk”, Rui Massena conta já com cinco trabalhos de referência nacional e 
internacional, dois dos quais com a etiqueta da editora alemã Deutsche Grammophon. 
Actualmente, a sua música é ouvida por milhões de pessoas, em mais de 90 países. 
 
Com este aguardado regresso ao Salão Preto e Prata, surge, agora, uma grande 
oportunidade para ouvir Rui Massena numa re-interpretação ao piano dos seus três 
álbuns de originais, e do EP – “20 Perception”, acompanhado pelo seu Ensemble, que 
certamente proporcionará uma viagem plena de tranquilidade e emoções. 
 
As canções “Estrada”, “Amanhecer”, “A Song”, “Meditação”, “aBem”, entre muitas 
outras, farão parte de um alinhamento, que inclui, ainda, a estreia de novas 
composições, embaladas com a sonoridade dos instrumentos de corda, numa espécie 
de recomposição do seu repertório. 
 
 
O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 29 de Abril, às 
21h30, Rui Massena. M/6. Preço: 25€ a 40€. 
 
https://ticketline.sapo.pt/evento/rui-massena-ensemble-61140 
 
Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 
- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 
- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 
 
A entrada no evento está sujeita à apresentação de: Certificado Digital de 
Vacinação ou de Recuperação ou Teste rápido Antigénio ou PCR com resultado 
laboratorial ou Autoteste (da responsabilidade do público) efectuado antes da 
entrada mediante a supervisão do staff do evento. Crianças com idade inferior a 
12 anos estão isentos destas condicionantes. Obrigatória a utilização 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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