
Com entrada livre, no próximo dia 19 de Abril 
 

Casino Lisboa festeja 16º aniversário 

com concerto dos Fingertips no Arena Lounge 
 
Em ambiente de festa, o Casino Lisboa celebra o 16º aniversário, no próximo dia 19 de 

Abril, a partir das 22 horas, com um concerto dos Fingertips. Com a sua formação 

original, a banda sobe ao palco central do Arena Lounge para apresentar o novo EP 

“Dear Jean”, que tem como single de avanço “Dark Phoenix”, e para viajar pelos quase 

20 anos de uma carreira repleta de êxitos, entre os quais se destacam “Melancholic 

Ballad” e “‘Cause to Love You. A entrada é livre. Mas, para os que desejarem, 

também, existe a alternativa de concerto com jantar, mediante reserva. 

 

Tudo começou em março de 2003, quando um disco de estreia de uma, também, 

estreante banda portuguesa chegou às lojas. O disco chamava-se “All 'Bout Smoke N' 

Mirrors”. A banda, Fingertips. 

 

Os Fingertips, para além de terem feito dezenas de concertos entre 2003 e 2005, 

asseguraram a primeira parte dos The Corrs, actuaram no palco principal do festival 

Vilar de Mouros, tocaram na passagem de ano com Nelly Furtado, e foram ainda a 

banda escolhida para abrir o concerto dos lendários Queen no Estádio do Restelo. Em 

2006 foi editado o segundo álbum de nome "Catharsis" e 2007 foi outro grande ano, 

tendo sido editados mais 4 singles. Em 2009, regressaram com mais um tema original 

"Do It (Magic Colors)".  

 

Em 2010, liderados pelo seu compositor principal Rui Saraiva decidiram mudar de 

rumo e lançaram um concurso para encontrar um novo vocalista da banda. Joana Gomes 

foi a vencedora, passando a ser a voz dos Fingertips. Já tendo Joana Gomes como 

vocalista, a banda lançou 2 álbuns, “Venice”, em 2010, e “2”, em 2012. Posteriormente, 

entre 2016 e 2017 lançaram, ainda, os singles "Out of Control", "Kiss Me" e 

"Somebody New", o último tema editado com Joana Gomes.  

 

Em 2018 para a celebração dos 15 anos de carreira a banda decidiu convidar Zé Manel 

para uma tour especial. Em 2022 os Fingertips estão de volta com a sua formação 

original, trazendo também novos temas com o EP "Dear Jean". 

 

Apesar do seu ADN característico, renascem enquanto coletivo, numa sonoridade de 

vanguarda aliada à habitual densidade emocional. “Dear Jean” é uma feliz mutação de 

um dos mais emblemáticos grupos portugueses e uma carta de amor endereçada a todos 

aqueles que duvidam das suas capacidades e ainda desconhecem os limites do seu 

próprio poder. O novo EP inspira para que todos explorem as suas reais capacidades.  

 

O single de avanço para este novo EP é “Dark Phoenix”, uma tema que tem uma 

sonoridade bastante arrojada e vanguardista mas com o já habitual estilo dos Fingertips  

 

 

O Casino Lisboa celebra o seu 16º aniversário, no próximo dia 19 de Abril, a partir 

das 22 horas, com um concerto dos Fingertips. A entrada é livre. Mas, para os que 

desejarem, também, existe a alternativa de concerto com jantar, mediante reserva. 

Info/Reservas: 916 350 679 (12h00/21h00) - tanya@f4fun.pt 



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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