
Com entrada livre, no Arena Lounge 
 

Casino Lisboa aposta em Abril 

nas noites de música ao vivo 
 

Com um ambiente informal, o Casino Lisboa reservou para o mês de Abril múltiplas 

propostas de animação musical. Joana Gouveia Duo, Fado Enredo, Daniela Onis Duo, No 

Town e Trova sobem ao palco-multiusos, às sextas-feiras, pelas 22h30. O público poderá 

acompanhar, ainda, aos Sábados, pelas 23h30, experientes DJ’s que asseguram os 

melhores ritmos e sonoridades até de madrugada. A entrada é livre. 

 

É já na próxima Sexta-Feira, 1 de Abril, às 22h30, que Joana Gouveia se apresenta no 

Casino Lisboa. A leveza da bossa nova e o encanto do cancioneiro de standards 

americanos serve de mote para este encontro musical entre Joana Gouveia e João Roque. 

E porque a música também vive de nuances, alguns temas do universo pop poderão 

surgir, com uma roupagem diferente. O repertório prima pelo ecletismo, fruto das viagens 

musicais da cantora. 

 

Fado Enredo é a proposta para a noite de 8 de Abril. Fado Enredo narra a história das 

influências que o Fado chamou para si e a forma como foi contaminando os vários 

personagens com quem se cruza ao longo da trama. A saudade no Samba, na Bossa Nova, 

nos ritmos e sons de África ou na canção portuguesa compõem a intriga. Não há bom, 

mau ou vilão neste enredo, mas sim uma figura principal que detém todo o protagonismo, 

a Lusofonia. A vocalista Daniela Mendes será acompanhada por André Marques da Silva 

na guitarra. 

 

Daniela Onís e Miguel Teixeira serão os protagonistas a 15 de Abril. A versátil dupla 

sobe ao palco multiusos para privilegiar as mais diversificadas influências musicais das 

últimas décadas (do Pop/Rock à Bossa Nova e ao Blues). O diálogo intimista entre o 

piano de Miguel Teixeira e a voz de Daniela Onís revela a riqueza da simplicidade de um 

duo que apresenta uma nova estética de clássicos de Vinícius de Moraes, Etta James, 

Queen, passando por Amy Whinehouse e White Stripes entre outros, sem esquecer o 

improviso num Smooth Jazz que convida o público a viajar no tempo. 

 

 

Os No Town apresentam-se, no próximo dia 22 de Abril, no Arena Lounge. Trata-se de 

um trio composto por Diogo Caetano (voz/guitarra); Ivo Dias (voz/baixo) e Ciro Lee 

(bateria). Reuniram-se para tocar música pop/soul/funk mas não conseguem ficar só por 

aí e através das múltiplas influencias acabam por recuperar, também, samba rock, MPB, 

black music entre outros. 

 

Com um original registo musical, os Trova estarão em evidência, no próximo dia 29 de 

Abril, no Casino Lisboa. A vocalista Ana Caldeira e o pianista Paulo Loureiro trazem 

uma nova luz a temas da lusofonia, demonstrando uma cumplicidade que transparece e 

torna cada versão ainda mais especial. 

 

 



Arena Lounge - Jukebox 
O programa musical inclui, também, aos Sábados, pelas 23h30, diferentes Dj’s que 

seleccionam os registos ideais para uma noite plena de animação. Com entrada gratuita, o 

elenco é o seguinte: 

 

Dia 2 de Abril: Luis Patraquim 

Os dj sets de Luís Patraquim são viagens musicais que visitam o Rock n' Roll, Soul e 

Funk, de outros tempos, interligando-os com a actual Eletrónica, Indie Pop e Trip Hop. 

Cruzamentos sonoros que marcam épocas e estilos, celebrando a diversidade, como só a 

música sabe fazer. 

 

Dia 9 de Abril: DJ Al 

Alcides, também conhecido por DJ AL, é um DJ respeitado, com um público fiel que 

confia no seu sentido apurado (há discos que só ele tem e há discos que só ele tem 

coragem de tocar) e no seu gosto musical sem estilo preconceitos. Em actividade desde o 

início dos anos 90, Alcides passou pelo mítico movimento rave inicial e acompanhou o 

nascimento e crescimento da cena clubbing portuguesa. Alcides também é produtor de 

projetos como Deal e Slight delay. 

 

Dia 16 de Abril: Pan Sorbe 

Viveu toda a agitação dos anos 2000 no Bairro Alto, onde tocou nos lugares mais 

emblemáticos como o Frémitus, Capela, Purex, Frágil, Clube da Esquina, Bicaense e 

ZDB. Foi residente no Lux durante sete anos com a noite mensal Fiasco. Destacam-se 

também outros clubes onde foi residente de norte a sul do país: Musicbox, Europa, 

Lounge, Alcantâra-Club, Maus Hábitos, Indústria, Plano B, Pitch. Passou por alguns dos 

principais festivais nacionais: Boom Festival, Super Bock Super Rock, Sudoeste, Sagres 

Surf Fest e Cosmopolis. 

 

Dia 23 de Abril: Yugo Dee 

Dedica-se ao djying desde 2008 e rapidamente se tornou num dos nomes indissociáveis 

da “cena” lounge de Lisboa. Com a sua seleção musical abrangente, gosta de criar 

ambientes descontraídos e charmosos, onde o groove é uma nação. Os seus sets alcançam 

os mais variados ouvidos, fundindo o passado com o presente, jogando com o clássico e o 

alternativo. 

 

Dia 24 de Abril: Nery 

Hipnótico. Futurista. Geek. Incansável. Nery sempre foi muitas coisas. Produtor, DJ, 

Radio Host e Scratch nerd: alguns dos elementos que definem a sua carreira. Os seus sets 

demonstram uma rara capacidade de gestao de energia e dinâmica, juntamente com a sua 

sensibilidade em fundir padroes electronicos com momentos orgânicos e a sua apurada 

tecnica. Ao desafiar o publico a ser transportado numa viagem unica alem fronteiras, 

Nery supera as expectativas de quem e seguro de si mesmo.   

 

Dia 30 de Abril: Pelota 

O que procuramos quando saímos para dançar? Seja qual for o momento, seja qual for a 

forma, o mais certo é que Señor Pelota tenha encontrado, coleccionado e preparado o 

disco certo para o momento certo. Para a felicidade certa. Porque ele sabe-a toda. O 



percurso de André Soares, aka Señor Pelota, começou em 1998, formado em pleno 

período dourado de raves e de festas ilegais que ele próprio ajudou a organizar, marcando 

logo aí a marca que todos lhe reconhecem: ele é um DJ que é também um anfitrião. 
Adicto do vinil, dono de uma colecção impressionante – e invejável – que abrange 

territórios verdadeiramente ecléticos, o que o levou a ser responsável pela loja Bloop 

Vinyl Shop. Podemos esperar sets intensos que viajam sem vergonha pelas diferentes 

temperaturas rítmicas do House, do Techno, do Funk ou do Disco.  
 

Distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, o Casino 

Lisboa abre, de Domingo a Quinta-Feira, das 15h00 às 03h00; e às Sextas-Feiras, 

Sábados e vésperas de Feriados, das 16h00 às 04h00. 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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