
Em concerto agendado para 2 de Dezembro 

Nena apresenta temas do seu álbum de estreia  
no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 

Em concerto inédito no Casino Estoril, Nena sobe ao palco do Salão Preto e Prata 
para partilhar com o público vários temas que farão parte do seu álbum de estreia, a 
ser editado ainda este ano. Um concerto intimista e, certamente, inesquecível que está 
agendado para o próximo dia 2 de Dezembro, às 22 horas. 

Considerada uma das revelações da música portuguesa, Nena teve como cartão de 
apresentação ao grande público o tema “Portas do Sol” e, mais recentemente, “Do 
Meu Ao Teu Correio”. 

Nena é uma cantautora natural de Lisboa que desde muito cedo sentiu uma grande 
paixão pela música, tendo escrito a primeira canção com apenas 12 anos, mas só em 
2019 se dedicou a ela profissionalmente, graças ao incentivo de apoio de João Só. 

Como influências cita nomes que vão de John Mayer a Taylor Swift, passando por 
Sara Bareilles, Dixie Chicks, ou Maro. Quando escreve os seus temas, a letra e a 
música nascem, normalmente, em simultâneo, e o amor é o mote mais recorrente nas 
suas composições. 

Nena apresenta-se, no próximo dia 2 de Dezembro, às 22h00, no Salão Preto e 
Prata do Casino Estoril. M/6. Preços: De 15€ a 22€. 

As reservas podem ser efectuadas: https://ticketline.sapo.pt/evento/nena-61560 

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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