
Com entrada livre, em Junho 
 

Noites de música ao vivo em destaque 

no Arena Lounge do Casino Lisboa 
 

 

O Casino Lisboa é reconhecido por oferecer aos seus visitantes um vasto programa de 

animação musical. Em Junho, sobem ao palco-multiusos do Arena Lounge, às Sextas-

Feiras, a partir das 22h45, Alexandre Casimiro, “Tributo 100 Anos de Samba”, Duo It e 

Kilôko. O Casino Lisboa propõe, ainda, aos Sábados, pelas 23h45, conhecidos DJ’s que 

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

É já na próxima Sexta-Feira, 3 de Junho, que Alexandre Casimiro regressa ao Casino 

Lisboa. Com uma atmosfera musical revivalista, o músico recria composições dos 80’s, 

viajando em versões acústicas ao sabor de melodias conhecidas. O vocalista Alexandre 

Brito será acompanhado por Pedro Brito na guitarra e Luís Runa no teclado. 

 

O Casino Lisboa reservou, para o dia 10 de Junho, “Tributo 100 Anos de Samba”. Este 

grupo de experientes músicos presta homenagem ao Samba, nomeadamente à sua história 

e aos seus compositores e intérpretes. Estarão em destaque clássicos da canção brasileira. 

Com Daniela Mendes na voz, André Marques da Silva no violão, João Fião na percussão, 

estes músicos recriam os melhores registos de Noel Rosa, Cartola, Dona Ivone Lara ou 

Martinho da Vila, entre tantos outros. 

 

Os Duo It apresentam-se, no dia 17 de Junho, no Casino Lisboa. Trata-se de um 

projecto que junta o dance, funk, o pop, o rock and rol, o blues e o disco numa linha 

musical definida, coerente, atrativa e dançante para quem toca e para quem ouve. André 

Reis (bateria e voz) e Luís Fernandes (teclado) convidam o público a viajar no tempo, 

recordando composições que marcaram diferentes épocas. 

 

Os Kilôko estarão em destaque no dia 24 de Junho. O vocalista Mick Mengucci sobe ao 

palco multiusos acompanhado por Luis Bastos no clarinete, e Ian Carlo Mendoza na 

bateria. Este trio transmite uma energia contagiante ao público, apresentando um extenso 

repertório com interpretações próprias de composições de prestigiados artistas.  

 

 

Arena Lounge - Jukebox 
O programa musical inclui, ainda, aos Sábados, pelas 23h45, diferentes Dj’s que 

seleccionam os registos adequados para uma noite plena de animação. Com entrada 

gratuita, o elenco é o seguinte: 
 

Dia 4 de Junho: DJ John Holmes 

Um dos segredos mais bem guardados de Lisboa, John Holmes explora diversos géneros 

da música de dança do Funk à House onde o Disco é o centro das atenções numa 

combinação propositadamente old school: inesperada, inspirada e dinâmica, misturada 

com perspicácia e elegância tal como as suas camisas impecavelmente engomadas. 
 

 



Dia 9 de Junho: 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 gestão de energia e dinâmica, juntamente com a sua 

sensibilidade em fundir padrões electrónicos com momentos orgânicos e a sua apurada 

técnica. Ao desafiar o publico a ser transportado numa viagem única alem fronteiras, 

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

Dia 11 de Junho: DJ 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 7 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 12 de Junho: DJ 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 atual Eletrónica, Indie Pop e Trip Hop. 

São cruzamentos sonoros que marcam épocas e estilos, celebrando a diversidade, como 

só a música sabe fazer. 
 

Dia 15 de Junho: DJ Bruno Safara 
Refugiado na música desde 2002, Bruno Safara começou a partilhar a sua paixão pela 

música por acaso. O seu trajecto artístico sofreu 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 18 de Junho: DJ Al 

Alcides, também conhecido como DJ AL, é um DJ respeitado, com seguidores fiéis que 

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

coragem de tocar) e o gosto musical livre de preconceitos de estilo. 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 em 

projetos como o Deal e Slight delay. 
 

Dia 25 de Junho: DJ 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. 
 



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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