
 

Salão Preto e Prata do Casino Estoril  

com um notável cartaz reservado para Abril 
 

O Casino Estoril reservou uma notável programação de índole cultural para o Salão 

Preto e Prata. Em Abril, estarão em destaque os espectáculos Pasión Flamenca, do 

Ballet Español de Murcia, os Monólogos da Vagina, da Yellow Star Company, assim 

como os concertos de Paula Fernandes e de Rui Massena. 

 

Espectáculo Pasión Flamenca 

O Ballet Español de Murcia apresenta-se, este sábado, 2 de Abril, às 22 horas, no 

Salão Preto e Prata do Casino Estoril. A prestigiada companhia protagoniza Pasión 

Flamenca, um espectáculo que propõe ao público uma viagem a “lugar nenhum”, 

onde os bailarinos procuram a conexão com a realidade através da música. 
 

Em noite dedicada ao flamenco, o Ballet Español de Murcia sobe ao palco com 12 

virtuosos artistas. A percussão e o vestuário são apresentados como meio para a 

evolução do movimento e dos ritmos da dança. 
 

Em Pasión Flamenca, os instrumentos e a voz juntam-se nesta viagem, com vários 

encontros representados pelos diferentes estilos de flamenco. Um baile onde tudo é 

possível, até atingir a força da paixão e a partilha desse grande sentimento com o 

público. 
 

Fundada em 1985 por Carmen Rubio e actualmente dirigida com Matilde Rubio, 

durante a sua carreira artística, o Ballet Español de Murcia tem actuado em inúmeros 

teatros e participado em festivais nacionais e internacionais, sendo desde a sua criação 

uma companhia com uma história contínua e cheia de sucessos de 35 anos. 
 

O Ballet Español de Murcia apresenta, no próximo sábado, 2 de Abril, às 22 

horas o espectáculo Pasión Flamenca no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. 

M/6. Preço: 25€ a 40€. 
 

https://ticketline.sapo.pt/evento/passion-flamenca-le-ballet-espagnol-de-mur-

61406 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

 

Espectáculo Monólogos da Vagina 

A Yellow Star Company apresenta, no próximo dia 20 de Abril, às 21 horas, o 

espectáculo Monólogos da Vagina no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Com 

encenação de Paulo Sousa Costa, a peça reúne em palco Marta Andrino, Melânia 

Gomes e Teresa Guilherme. 
 

Monólogos da Vagina são compostos por vários pequenos textos/monólogos. Cada 

um deles lida com a experiência feminina, abordando assuntos como sexo, 

prostituição, imagem corporal, amor, violação, menstruação, mutilação genital 

feminina, masturbação, nascimento, orgasmo, os vários nomes comuns para a vagina 

ou simplesmente como uma parte física do corpo feminino. Um tema recorrente em 

toda a peça é a vagina como uma ferramenta de capacitação feminina e a 

personificação máxima da individualidade. 

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


 

Escrita em 1996 por Eve Ensler, Monólogos da Vagina é uma peça de sucesso 

mundial, com apresentações em mais de uma centena de países e traduzida em mais 

de 45 línguas.  
 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 20 de Abril, às 21 

horas, a peça Monólogo da Vagina. M/16. Preço: 15€ a 2 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

https://ticketline.sapo.pt/pt/evento/monologos-da-vagina-62730 

 

 

Concerto de Paula Fernandes 

Com a sua voz inconfundível, Paula Fernandes regressa, no próximo dia 22 de Abril, 

pelas 22 horas, ao Casino Estoril. A artista brasileira sobe ao palco do Salão Preto e 

Prata para apresentar “Origens 2.0” e recuperar outros êxitos da sua carreira.  
 

Carisma, presença em palco e interatividade com os espectadores são, apenas, 

algumas das características de Paula Fernandes que, após esgotar, em 2018, o Salão 

Preto e Prata promete conquistar, de novo, o público no Casino Estoril.  
 

“Origens 2.0” é o mais recente projecto discográfico de Paula Fernandes que dá, 

igualmente, nome ao novo espectáculo da artist 

Cantora, compositora e instrumentista, Paula Fernandes, apresenta um reportório 

tocante e animado. Além de alguns temas inéditos, a cantora propõe releituras dos 

seus grandes sucessos e revela-se mais solta e confiante. 

 

Será um espectáculo que assegura uma atmosfera plena de sensações, emoções e 

muita vibração, também do público, que sentirá, decerto, o pulsar de toda uma 

linguagem que recria as origens da artista, que se tornou uma referência dentro do 

segmento “sertanejo” e uma das principais artistas brasileiras da actualidade. 

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril recebe, no próximo dia 22 de Abril, às 

22 horas, Paula Fernandes. M/6. Preço: 30€ a 85€. 

 

Blueticket - As reservas podem ser efectuadas: 

https://blueticket.meo.pt/Event/4911/ 

 

 

Concerto de Rui Massena 

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. 

 

http://www.ticketline.sapo.pt/
https://ticketline.sapo.pt/pt/evento/monologos-da-vagina-62730
https://www.facebook.com/OficialPaulaFernandes?__cft__%5b0%5d=AZXgeP6tP0rXubrjloRLWJW1WECoAdkHcgjm7SV2A7a7lGqdyaDeE6FcyWpw4NOfI3Td0c3hNHlvJyEiotAR7nrskRGpt13TPJ2Ol-9lZdewkHP90s5ksz7zmqDA5SqHgxSluS0tvjBYJXoQ7KWy2P_B&__tn__=-%5dK-R
https://blueticket.meo.pt/Event/4911/


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€. 

 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

https://ticketline.sapo.pt/evento/rui-massena-ensemble-61140 
 

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 

01.04.22 

http://www.ticketline.sapo.pt/
https://ticketline.sapo.pt/evento/rui-massena-ensemble-61140
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