
Noites de música ao vivo em Março 
no Arena Lounge do Casino Lisboa 

 
O Casino Lisboa oferece um extenso programa de animação musical. Em Março, no 
Arena Lounge, sobem ao palco-multiusos, às Sextas-Feiras, a partir das 22h30, Michel 
William, Félix e Renew. Com um cartaz diversificado, o Casino Lisboa recebe, ainda, aos 
Sábados, pelas 23h30, conhecidos DJ’s que asseguram os melhores ritmos e sonoridades 
até de madrugada. A entrada é livre. 
 
É já na próxima Sexta-Feira, 11 de Março, às 22h30, que Michel William se reencontra 
com os visitantes do Casino Lisboa. Com uma versatilidade assinalável, o artista 
apresenta-se como vocalista, guitarrista, compositor e produtor, conciliando uma fusão 
entre reggae, ska, funk, jazz e afro. Estará ao seu lado David Campos na bateria. 
 
Michel William, natural de Moçambique com raízes portuguesas, é desde criança 
apaixonado pela música. Começou por tocar temas de artistas como Michael Jackson, R. 
Kelly, James Blunt, Marron 5, Tracy Chapman, Djavan, Caetano Veloso, Bob Marley, 
entre outros. Até descobrir a guitarra aos 16 anos tocava piano mas o instrumento das seis 
cordas emergiu a sua inspiração para novas composições. Começou, desde essa altura, a 
apreciar artistas como Tom Jobim, João Gilberto, George Benson, Nat King Kole, Ray 
Charles entre outras figuras que constituem a sua lista de ídolos. 
 
 
Com um vasto repertório de covers, Félix é a proposta do Casino Lisboa para a noite de 
dia 18 de Março no Arena Lounge. Trata-se de um projecto musical composto pelas 
cantoras Teresa e Matilde Félix acompanhadas pelo guitarrista Vasco Barreiros. Esta 
banda dá uma nova roupagem acústica e envolvência a temas conhecidos do pop, jazz e 
indie, criando uma atmosfera intimista. 
 
 
Por sua vez, os Renew apresentam-se, no dia 25 de Março, no Arena Lounge. A 
vocalista Cláudia Soares será acompanhada por Flávio Neves na guitarra. O duo sobe ao 
palco-multiusos para recriar composições das décadas e 80 e 90 do século XX, 
emprestando arranjos que tocam o smooth jazz e criam um ambiente intimista.  
 
 
Arena Lounge – Jukebox 
O programa musical inclui, ainda, aos Sábados, pelas 23h30, diferentes Dj’s que 
seleccionam os registos adequados para uma noite plena de animação. Com entrada 
gratuita, o elenco é o seguinte: 
 
Dia 12 de Março: 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 19 de Março: Luis Leite 
Sem sombra de dúvida, 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, ele próprio, 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. 
 
Dia 26 de Março: 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." 
 
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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