
No próximo dia 24 de Novembro 
 

Lenine apresenta “Rizoma” 
no Salão Preto e Prata do Casino Estoril  

 
 
Lenine estreia-se, no próximo dia 24 de Novembro, pelas 21h30, no Salão Preto e 
Prata do Casino Estoril. O artista brasileiro sobe ao palco para protagonizar o novo 
espectáculo “Rizoma”.  
 
De acordo com os filósofos pós-modernos Gilles Deleuze e Felix Guattari, “rizoma” é 

a possibilidade de abertura do pensamento, o que remete à expansão das raízes de 
uma planta. As narrativas não são cronológicas ou contínuas – elas sofrem 
interrupções e se abrem em múltiplas direções, criando novos pontos de conexão em 
uma história.  
 
Não à toa, Lenine e Bruno Giorgi (filho do cantor e compositor pernambucano e 
elogiado engenheiro de som) usaram o conceito como inspiração para baptizar a sua 
nova tour, que traz ao palco pai e filho.  
 
“Rizoma”, neste caso, o concerto, serve como uma plataforma para que o duo 
compartilhe com o público versões que ajudam a mostrar o lado artístico de ambos, 
formando uma teia diversificada de caminhos musicais. 
 
No palco, Lenine assume o microfone e o violão, enquanto Bruno se reveza entre 
baixo, bandolim, teclados, voz e sampler. O público pode esperar um apanhado 
musical da história do artista pernambucano. Estão confirmadas no alinhamento 
composições como “Castanho” (Lenine e Carlos Posada), “Martelo Bigorna” 

(Lenine), “Leve e Suave” (Lenine), “O dia em que faremos contato” (Lenine e 

Braulio Tavares), “Tubi Tupy” (Lenine e Carlos Rennó), “Jack Soul Brasileiro” 

(Lenine), “Paciência” (Lenine e Dudu Falcão), entre outras 
 
 
Lenine actua, no próximo dia 24 de Novembro, às 21h30, no Salão Preto e Prata 
do Casino Estoril. M/6. Preços: De 20€ a 25€. 
 
As reservas podem ser efectuadas: https://ticketline.sapo.pt/evento/lenine-
apresenta-rizoma-64269 
 
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.  
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