
Com entrada livre, no Arena Lounge 
 

Casino Lisboa renova em Maio 

as noites de música ao vivo 
 

O Casino Lisboa propõe, em Maio, um novo programa de animação musical. No Arena 

Lounge, sobem ao palco-multiusos, às Sextas-Feiras, pelas 22h30, Beatriz Portugal Duo, 

Frederico BC, MaPa Trio e Maria Anadon Duo. Com um cartaz a não perder, o Casino 

Lisboa recebe, ainda, aos Sábados, a partir das 23h30, conhecidos DJ’s que proporcionam 

um ambiente festivo até de madrugada. A entrada é livre. 

 

É já na próxima Sexta-Feira, 6 de Maio, que Beatriz Portugal se estreia no Casino 

Lisboa. Numa atmosfera musical intimista, Beatriz Portugal (voz) e João Roque 

(guitarra), interpretam temas clássicos do jazz e da música pop. Os músicos procuraram 

um universo musical comum construindo um repertório que tem merecido as melhores e 

mais calorosas reações do público. 

 

Frederico BC será o protagonista a 13 de Maio. O músico assegura a interpretação de 

alguns dos sucessos da sua carreira e dos seus últimos três álbuns. Com um percurso em 

ascensão, onde constam os estudos musicais em Londres e os 3 álbuns editados, 

Frederico BC foi um dos nomes que pegou de estaca no panorama da música nacional. O 

músico apresenta-se num formato intimista, acompanhado, apenas, ao piano por Nuno 

Tavares. Muitas surpresas estão reservadas para uma actuação que será, certamente, 

especial e que promete aliar a qualidade musical ao já conhecido lado de entertainer deste 

artista português. 

 

MaPa Trio estará em destaque a 20 de Maio. Paulo Loureiro, ao piano, e Ana Caldeira 

na voz, voltam a trazer uma nova luz a temas em português, inglês e quem sabe noutras 

línguas. Mas, desta vez, com a magia do violino de Malú Garcia, completando este trio 

que volta a trazer "uma cumplicidade que transparece e torna cada versão ainda mais 

especial." 

 

Maria Anadon Duo apresenta-se, no dia 27 de Maio, no Casino Lisboa. Acompanhada 

por Michele Ribeiro, ao piano, Maria Anadon concilia, de forma original, os melhores 

registos de Jazz Standards e de Bossa Nova com elegância e sofisticação numa 

abordagem clássica. 

 

Arena Lounge - Jukebox 
O programa de animação musical sugere, ainda, aos Sábados, pelas 23h30, diferentes 

Dj’s que escolhem os ritmos ideais para um serão pleno de animação no Arena Lounge. 

A entrada é livre.  

 

Dia 7 de Maio: DJ 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 14 de Maio: Bruno Safara 

"Refugiado na música desde 2002, Bruno Safara começou a partilhar a sua paixão pela 

música por acaso. O seu trajecto artístico tem sofrido muitas influências musicais, fruto 

da sua procura incessante de novas correntes musicais assim como a redescoberta de 

temas mais antigos, tendo passado como DJ residente por alguns bares emblemáticos da 

noite lisboeta como o Estado Liquido, em Santos, e Frágil no Bairro Alto. Durante este 

período, aliou o seu gosto pelos discos, a paixão pela rádio, passando a partilhar a sua 

música no programa "Outra Estação". Nos seus sets poderá ouvir-se as influências rock, 

funk, disco, house e tecnho, procurando sempre fazer pontes musicais entre o passado e o 

presente, sempre com os olhos postos no futuro." 

 

Dia 21 de Maio: João Afonso 

João Afonso, colecionador aficionado do vinyl, desde cedo mostrou a sua paixão pelos 

discos que ia ouvindo por casa. Dedicado e atento a tudo o que de bom se faz neste 

mundo, vai partilhando por várias cabines a sua cultura musical. Apresenta-se com um 

estilo actual no qual circula agilmente nos contextos mais underground, do House ao 

Techno numa linha bem definida conseguindo assim transmitir toda a emoção 

contextualizada em sonoridades quentes e rítmicas. 

 

Dia 28 de Maio: Luis Leite 
É um dos DJ’s que mais contribuiu para a evolução da dance scene em Portugal. Ao seu 

lado estiveram nomes como Underworld, Danny Tenaglia DJ, Roger Sanchez, Deep 

Dish, FranÁois K, Carl Cox, Jeff Mills, Dave Clark, Groove Armada, entre tantos outros. 

Mas mais que os nomes que o acompanharam foram os seus feitos que o destacam 

perante todos. Com início de carreira nos anos 80 com residência no Plateau (Oficial) e 

progressão para o mítico Alcântara-Mar" acabou por dar vida ao primeiro álbum a ser 

gravado por um club em Portugal: “The House of Rhythm”. Foi com este disco que 

conseguiu o que nunca antes havia sido conquistado, o primeiro disco de ouro na música 

electrónica nacional. A este, juntam-se inúmeros marcos alguns associados a diferentes 

projectos, como é o caso dos, Delicado, Crystal Symphony, LL Project e 

DarkMountainGroup, um co-projecto com Alex Santos e cujo primeiro single, “Lose 

Control”, alcançou o número 1 da revista britânica DJ Magazine. 

 

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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