
Em Agosto, às sextas-feiras e aos sábados 
 

Musical “Oiçam Oitentamente” 

em destaque no Casino Estoril 
 

O espectáculo “Oiçam Oitentamente” continua em destaque no Auditório do Casino 

Estoril. Com um ambiente revivalista, o musical, de Henrique Feist, convida o público a 

recordar composições que marcaram, precisamente, a década de 80 do século XX. Em 

Agosto, o ciclo de representações prossegue, às sextas-feiras e aos sábados, às 21 horas. 
 

Os êxitos musicais da década de 80 e alguns dos mais importantes momentos históricos 

que marcaram Portugal e o Mundo são revistos neste espectáculo que conta com 

interpretações musicais de Henrique Feist, Diogo Leite, Mariana Pacheco e Valter Mira. 

Junta-se, ainda, Nuno Feist que está encarregue da direcção musical desta produção que 

segue toda uma linha montada há alguns anos pela Artfeist para conquistar o público. A 

coreografia é de Ricardo Morujo e a direcção técnica de Paulo Santos. 
 

A base são as épocas e temas musicais, depois é baralhar, trabalhar, encontrar as vozes e 

voltar a surpreender com um espectáculo que convida a assistência a viajar para épocas 

anteriores e onde vários são os sons que se tornaram eternos. 
 

Quem viu e gostou dos espectáculos anteriores apresentados pela ArtFeist, vai querer ver 

este “Oiçam Oitentamente”, onde o elenco já é conhecido, os temas são para ser 

cantarolados também na plateia e os aplausos fazem-se ouvir ao longo de vários momentos 

nas quase duas horas de sessão. 

 

Em Agosto, o Auditório do Casino Estoril recebe, às sextas-feiras e aos sábados, pelas 

21 horas, o musical “Oiçam Oitentamente”. M/12. Preço: 15€. 
 

As actuações estão agendadas para os dias: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de Agosto. 
 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

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

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 
 

Bilhetes à venda em: https://ticketline.sapo.pt/evento/oicam-oitentamente-de-henrique-

feist-55341 
 

Cumprindo as orientações emitidas pela Direcção-Geral da Saúde, será obrigatória 

utilização de máscara bem como a compra de lugares individuais, assegurando o 

distanciamento social. 
 

É de salientar que, 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. 

 

Gabinete de Imprensa 

Tel: 214667791 * Fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradece-se a divulgação desta notícia 
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