
Com entrada livre, na próxima Segunda-Feira, 28 de Fevereiro 

Noite de Carnaval no Casino Lisboa  
com a banda “Tributo 100 Anos de Samba” e Dj Nery 

O Casino Lisboa oferece aos seus visitantes um festivo programa de Carnaval, que terá 
como protagonistas a banda “Tributo 100 Anos de Samba” e DJ Nery. Com um 
ambiente informal, o Arena Lounge constitui o cenário ideal para uma noite repleta de 
animação musical. O convite está agendado para a próxima Segunda-Feira, 28 de 
Fevereiro, às 22h30. A entrada é livre. 

Animação musical com os  “Tributo 100 Anos de Samba” 
Os “Tributo 100 Anos de Samba” abrem, logo pelas 22h30, o programa de animação no 
Casino Lisboa. O grupo sobe ao palco multiusos do Arena Lounge para prestar 
homenagem ao Samba, nomeadamente à sua história e aos seus compositores e 
intérpretes. Estarão em destaque clássicos da canção brasileira. 

O “Tributo 100 Anos de Samba” é uma homenagem à sua história e aos seus 
compositores e intérpretes. Com Daniela Mendes na voz, André Marques da Silva no 
violão, João Fião na percussão e Márcio Dhiniz na bateria, este quarteto propõe-se 
recriar os melhores registos de Noel Rosa, Cartola, Dona Ivone Lara ou Martinho da 
Vila, entre tantos outros. 

Símbolo maior da alegria e da tristeza, do amor e da dor, da festa e da luta, que se sente, 
canta e dança, mas não se explica, o Samba festeja 100 anos sobre o seu primeiro 
registo fonográfico, O Telefone. 

O Samba nasceu na Baía, cresceu no Rio de Janeiro e contaminou o mundo de paixão e, 
hoje, é celebrado por músicos que apesar de não serem brasileiros, vivem no seu 
balanço e no seu cantar. “Eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim!” 

Animação musical com Dj Nery 
DJ Nery estará em evidência, a partir das 00h10, no Arena Lounge. 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 público a ser transportado numa viagem única além 
fronteiras, Nery supera as expectativas de quem é seguro de si mesmo.   

Programa de Carnaval do Casino Lisboa - Segunda-Feira, 28 de Fevereiro: 
- 22h30 - Animação musical com a banda “Tributo 100 Anos de Samba” 
- 00h10 - Animação musical com Dj Nery 

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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