
Com entrada livre, no próximo dia 7 de Novembro 

Os Quatro e Meia estreiam-se no Casino Lisboa 
em noite de “Concerto Arena Live 2022” 

Os Quatro e Meia serão, no próximo dia 7 de Novembro, pelas 22 horas, os protagonistas 
do ciclo de “Concertos Arena Live 2022” no Casino Lisboa. A banda sobe ao palco 
central do Arena Lounge para interpretar os melhores êxitos dos álbuns de originais 
“Pontos nos Is” e “O Tempo Vai Esperar”. A entrada é livre. 

Com base na ideia de que "todos os dias são dias bons, simplesmente, uns dão mais 
trabalho para o ser do que outros", a banda apropriou-se de uma expressão recorrente do 
nosso quotidiano, “P'ra Frente é Que É Lisboa”, para criar a sua primeira composição, e 
assim batizar o seu single de apresentação. O álbum de estreia – “Pontos nos Is” – foi 
editado em 2017, com o selo da Sony Music Portugal, e entrou diretamente para o 
primeiro lugar do top nacional de vendas.  

Já em 2020, os Quatro e Meia regressaram com o segundo longa-duração de originais “O 
Tempo Vai Esperar”. O álbum é composto por 11 faixas e foi editado em setembro, com 
produção de João Só. Os singles “A Terra Gira”, “Canção do Metro” e o mais recente 
“Bom Rapaz” que conta com a participação especial do músico Carlão são alguns dos 
temas incluídos no álbum que, tal como “Pontos nos Is”, conquistou o primeiro lugar no 
top nacional de vendas na semana em que foi editado. 

Com um notável percurso, Os Quatro e Meia integram seis elementos: João Cristóvão 
Rodrigues (violino e bandolim), Mário Ferreira (acordeão e voz), Pedro Figueiredo 
(Percussão), Ricardo Liz Almeida (guitarra e voz), Rui Marques (contrabaixo) e Tiago 
Nogueira (guitarra e voz).  

Ciclo de “Concertos “Arena Live 2022” 
- 07 de Novembro: Os Quatro e Meia 
- 05 de Dezembro: Dino d’Santiago 
- 25 de Dezembro: Gospel Collective (Dia de Natal) 
- 31 de Dezembro: Agir (Réveillon) 

O Arena Lounge do Casino Lisboa acolhe, até ao final do ano, o ciclo de “Concertos 
Arena Live 2022”. A não perder, nas Segundas-Feiras, 7 de Novembro e 5 de 
Dezembro, pelas 22h00, e ainda, no Dia de Natal, às 22 horas, e na noite de Reveillon 
(horário por definir). A entrada é livre. 

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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