
No próximo dia 26 de Outubro 
 

Monatik traz a música pop ucraniana 
ao Salão Preto e Prata do Casino Estoril 

 
Com uma assinalável experiência musical, Dmytro Monatik actua, no próximo dia 26 
de Outubro, pelas 20 horas, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. O artista 
ucraniano é o primeiro artista pop do seu país que conquistou o NSC Olimpiyskiy. 
Obteve dezenas de vitórias e de prémios de Melhor Artista de música influente. É 
cantor, dançarino, coreografo, compositor e letrista, sendo reconhecida a sua 
influência no desenvolvimento da indústria criativa e musical. É o criador do projecto 
Voz del País e autor do projecto de defesa ART. 
 
Os seus espectáculos atingem sempre um nível muito elevado do show business. São 
sempre os mais brilhantes, os mais profissionais quando se trata de música e 
coreografia.  No entanto, no passado dia 24 de fevereiro, começou a invasão em larga 
escala pelas tropas russas e a dança do corpo tornou-se uma dança da alma e as 
músicas abriram novos significados. 
 
Só com o tempo, ganhando força e animo, o artista prepara-se para um passo muito 
importante: começa um passeio super desafiador, moralmente para ele e 
extremamente importante para o seu país, para a Europa.  Durante sua tournée 
europeia, Monatik não só obtém fundos para o exército e povo ucraniano, mas 
também granjeia muitos fãs em todo o mundo que condenam as terríveis tragédias que 
acontecem no seu país.  
 
Para cada nação, a música é um espelho da sua alma e dos seus valores. As palavras 
são o poder e a arma da ART Defense, capaz de curar uns e motivar outros e 
encontrar fé onde parece não haver fé, enquanto alguns são directamente repreendidos 
e chamados à reflexão.  Defesa MONATIK ART é nossa primeira linha criativa. 
 
São as novas músicas do ART Defense que atingem a alma.  Estes são os sucessos 
lendários do artista, cantados em uníssono nas Tournée anteriores à guerra, que nos 
remetem a tempos mais felizes.  
 
 
O Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, no próximo dia 26 de Outubro, a 
partir das 20 horas, Dmytro Monatik. M/6. Preços: De 49€ a 149€. 
 
As reservas podem ser efectuadas: 
https://entradas.bravo.vip/event/11  
 
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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