
No Arena Lounge, a 7 de Outubro 

 

André Amaro em concerto no Casino Lisboa  

apresenta álbum de estreia “O Meu Lugar” 
 

“O Meu Lugar”, de André Amaro, será apresentado pela primeira vez ao vivo, no 

próximo dia 7 de Outubro, pelas 19h30, no Arena Lounge do Casino Lisboa. André 

Amaro irá cantar ao vivo os 10 temas do seu álbum de estreia, que já se encontra 

disponível em todas as lojas e plataformas digitais, sem deixar de lado algumas 

surpresas. 

 

Com uma linguagem Pop, encontramos neste “lugar” uma mão cheia dos melhores 

autores e compositores de Portugal: deste o próprio Diogo Piçarra, que produziu o 

álbum e assina o primeiro single extraído deste trabalho, “O Teu Lugar”, a Boss AC, 

autor do single “Deixa o Amor Vencer”, passando por Jorge Fernando, Luiz Caracol, 

Rogério Charraz, Paulo de Carvalho, Tiago Machado e José Gonçalez. André Amaro 

estreia-se também enquanto autor e compositor: os temas “Desajeitado”, “Explicar” e 

“Anjo da Guarda” são fruto de todo o seu talento musical.  

 

Em “O Meu Lugar”, a contemporaneidade da produção de Diogo Piçarra coloca-nos 

neste tempo e a envolvência da voz de André consegue transportar-nos para muitos 

lugares. Dono de uma portugalidade na voz e alma latina, André Amaro oferece-nos 

um trabalho equilibrado e adulto, onde a eletrónica se mistura com o piano e as cordas 

clássicas se cruzam com as guitarras elétricas.   

 

Com início de carreira como vocalista do grupo “Sangre Ibérico”, André Amaro está 

em busca do seu caminho, e de um “lugar” que será seu por mérito próprio. Este é o 

“lugar” de André Amaro mas passará seguramente, a partir de agora, a ser um 

bocadinho também o “nosso lugar”. Afinal, não é todos os dias que o panorama 

musical português vê chegar um álbum tão eclético e transversal.  

 

Singles: 

“Desajeitado”: https://AndreAmaroDesajeitado.lnk.to/jZ6ZYHfzPR 

“Deixa o Amor Vencer”: 
https://AndreAmaroDeixaOAmorVencer.lnk.to/j5NUPxmuPR 

“O Teu Lugar”: https://AndreAmaroOTeuLugar.lnk.to/jp1AE1AZPR 

 

Alinhamento “O Meu Lugar”: 

1. O Teu Lugar (letra e música: Diogo Piçarra) 

2. Explicar (letra e música: André Amaro) 

3. Hoje (letra: Jorge Fernando, música: Diogo Piçarra) 

4. Deixa o Amor Vencer (letra e música: Boss AC) 

5. Anjo da Guarda (letra e música: André Amaro) 

6. Tentei (letra e música: Luiz Caracol) 

7. Se Chover na Minha Terra (letra e música: Paulo de Carvalho) 

8. Desajeitado (letra: José Gonçalez, música: André Amaro) 

9. Amar Depois (letra: José Gonçalez, música: Rogério Charraz) 

10. O Mundo Inteiro (letra: José Gonçalez, música: Tiago Machado) 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fandreamarodesajeitado.lnk.to%2FjZ6ZYHfzPR&data=04%7C01%7Ctelma.nogueira%40sonymusic.com%7Cbba10fa709a44312240a08d8eaf5d432%7Cf0aff3b791a54aaeaf71c63e1dda2049%7C0%7C0%7C637517688840360761%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2%2FuGHL7eS64G8Q%2B8wfc%2B88ZNTbMtfJq4K%2F19K9lr2ts%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fandreamarodeixaoamorvencer.lnk.to%2Fj5NUPxmuPR&data=02%7C01%7Ctelma.nogueira%40sonymusic.com%7C041030b9935145aee9b008d865f94bdf%7Cf0aff3b791a54aaeaf71c63e1dda2049%7C0%7C0%7C637371468677056127&sdata=lUrOuLPS1L8jTQQHbVgATY1c6v98dcruv3hNXS2L3K8%3D&reserved=0
https://andreamarooteulugar.lnk.to/jp1AE1AZPR


Redes Sociais: 

Instagram: https://www.instagram.com/andreamarooficial 

Facebook: https://www.facebook.com/andreamarooficial/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS8g71KdgXralvngqaQze9A  

 

O Arena Lounge do Casino Lisboa acolhe, no próximo dia 7 de Outubro, pelas 

19h30, a apresentação de “O Meu Lugar”, o álbum de estreia de André Amaro. 

Sony Music, Um disco Antena 1 
 

O Casino Lisboa 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 Lisboa abre às 14h00 e encerra às 02h00. 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.  
 

Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 
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