
 

Espectáculo da Artfeist Produções Artísticas 

 

Auditório do Casino Estoril  

propõe “White Christmas”  
 
 

O Auditório do Casino Estoril propõe, a partir do próximo dia 25 de Novembro, às 21 

horas, o musical “White Christmas”. Trata-se de uma produção da Artfeist, que promete 

conquistar diferentes gerações de espectadores. O ciclo de representações renova-se, de 

Quinta-Feira a Domingo. 

 

Inspirado na quadra natalícia, o Casino Estoril acolhe, assim, uma curta temporada de 

representações de um musical idealizado para os espectadores partilharem momentos 

único com familiares e amigos.  

 

Com uma matriz intimista, “White Christmas” convida o público a reflectir sobre várias 

questões relacionadas com o Natal. Sabia que a canção "Jingle Bells" nem sequer foi 

escrita a pensar no Natal, mas sim nas célebres corridas de trenós do séc. XIX, em 

Massachussets e que ainda hoje existem? Ou que a canção "Stille Nacht" (Noite feliz), 

parou a 1ª Guerra Mundial? 

 

“White Christmas” é o espectáculo ideal para o público conhecer estas e outras histórias 

sobre o Natal e recordar as mais belas melodias desta quadra que teima em vir todos os 

anos. Neste espectáculo será difícil não cantar tantas memoráveis composições que 

recordam o que de mais belo o Natal pode ter! 

 

 

Ficha Artística:  

Autor e encenador Henrique Feist | Direcção Musical Nuno Feist | Interpretação 

Mariana Pacheco, Diogo Leite; Daniel Galvão e Valter Mira | Participação Especial 

Henrique Feist | Direcção Musical Nuno Feist 

 

O Auditório do Casino Estoril acolhe o ciclo de representações de “White 

Christmas”, de Quinta-Feira a Sábado, a partir das 21h00. Aos Domingos, os 

espectáculos estão agendados para as 17h00. M/12 

 

Reservas e informações: 

https://ticketline.sapo.pt/evento/white-christmas-de-henrique-feist-57892 

Bilhete com Preço único: €15 

 

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. 

 

https://ticketline.sapo.pt/evento/white-christmas-de-henrique-feist-57892


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. 
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