
Com entrada gratuita, a 11 de Novembro 
 

Em Dia de São Martinho no Casino Estoril 

Deolinda de Jesus apresenta novo álbum 
 

Em Dia de São Martinho, a tradição do fado renova-se no Lounge D do Casino Estoril 

que acolhe um espectáculo especial protagonizado por Deolinda de Jesus. A fadista 

sobe ao palco para apresentar o seu novo álbum “Deolinda de Jesus canta Alexandrina 

Pereira”. A não perder, dia 11 de Novembro, a partir das 22 horas. A entrada é gratuita.  

 

Com um ambiente intimista, Deolinda de Jesus será acompanhada por Luís Ribeiro, na 

guitarra portuguesa, Carlos Fonseca na viola de fado e Miguel Silva na viola baixo. 

 

Após ter editado os álbuns “Estilos”, em 1998, e “Travo de Sal”, em 2018, a fadista 

lançou, recentemente, “Deolinda de Jesus canta Alexandrina Pereira”. Trata-se do seu 

terceiro trabalho discográfico que conta com 10 composições, todas com letra da poetisa 

Alexandrina Pereira, entre os quais dois originais “Cantem Um Fado Comigo” e “Num 

Sonho Que Passa”, com música de Carlos Heitor da Fonseca.  

 

O novo álbum inclui, ainda, outros oito temas: “Tenho o Mundo à Minha Espera”, 

“Encara a Vida de Frente”, “A Força Com Que Me Dei”, “Porque Me Visto de Fado”, 

“E Os Sonhos São Todos Meus”, “Sempre Será a Vida”, “Aos Poetas” e “Trago O Sol 

No Meu Peito”.  

 

Com este disco, Deolinda de Jesus presta homenagem a Alexandrina Pereira, autora de 

letras para fado cantadas por vários fadistas e musicadas por António Chaínho, Moniz 

Pereira, Carlos Heitor da Fonseca, Manuel Mendes e Eurico Machado.  

 

“Estou muito contente com este álbum. A Alexandrina Pereira escreve muito bem e eu 

interpreto temas que sempre ouvi e que tinha como objectivo cantá-los um dia”, revela a 

fadista. 

 

Deolinda de Jesus regressa, assim, em Dia de São Martinho ao Casino Estoril. Recorde-

se que, a fadista actuou, em 2001 e em 2003, no ciclo das “Quartas de Fado” do Casino 

Estoril, um emblemático evento que Carlos Zel apadrinhou e coordenou nos últimos 

anos da sua carreira. 

 

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. 
 

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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