
 
 

19 de outubro: um dia de festa em família na Tapada das Necessidades em Lisboa 

 
April Ivy e Tainá juntam-se a Carolina Deslandes no 

concerto solidário “We Go Together”  
 

Metade das receitas de bilheteira revertem para a Make-A-Wish, com o objetivo de 
realizar o desejo de crianças que sofrem de doenças graves. 

 
Dois nomes da nova geração de talentos musicais, April Ivy e Tainá, juntam-se à cabeça de cartaz 

Carolina Deslandes e Irma Dali no concerto solidário “We Go Together” 

(https://youtu.be/rwef9LMEd0E) de apoio à Fundação Make-A-Wish. O concerto promovido pela 

ZIPPY realiza-se no dia 19 de outubro (sábado), das 17h às 24h, na Tapada das Necessidades em 

Lisboa, e os bilhetes já se encontram à venda na Ticketline.  

Solidariedade é a palavra de destaque nesta iniciativa da ZIPPY, que das 17h às 24h quer garantir 

um momento de descontração em família e marcar a diferença. 50% das receitas de bilheteira 

revertem para a Make-A-Wish, fundação que tem como missão tornar realidade o desejo de crianças 

que sofrem de doenças graves.  

Além das presenças já confirmadas de Carolina Deslandes, vencedora do Globo de Ouro na 

categoria Melhor Música com “A Vida Toda”, e de Irma Dali, que lançou o single “Da Mesma Pele”, 

juntam-se agora outras duas artistas em ascensão: April Ivy e Tainá.  

 

April Ivy, nome emergente da música pop nacional, lançou 

este ano o seu primeiro disco, “game.of.love”, que reúne vários 

singles de sucesso. Um dos maiores talentos da nova geração 

da música portuguesa, com apenas 20 anos, já obteve 

nomeações para os MTV Music Awards e para os Globos de 

Ouro, e já atuou em palcos como o do festival Meo Sudoeste 

ou do Sumol Summer Fest, na Ericeira. 

 

Tainá nasceu no Brasil e vive em Portugal. Com 22 anos, fixou-se em Lisboa onde, ao passear pelas 

ruas se juntou espontaneamente a uma jam de um grupo de músicos e foi desafiada a cantar 

“Corcovado”, de Tom Jobim. No final soube que se tratava da 

banda de Erlend Øye, dos noruegueses Kings of Convenience, 

que no dia seguinte atuava a solo no Capitólio. Convidada a 

assistir a este concerto, Tainá cantava à porta da sala quando 

Erlend Øye a ouviu e se lhe juntou, convidando-a depois a 

atuar na primeira parte dos seus dois concertos seguintes em 

Portugal. Este novo talento musical que une os dois lados do 

Atlântico acaba de lançar o seu álbum de estreia homónimo 

(“Tainá”) depois do êxito do seu primeiro single “Sonhos”. 

https://youtu.be/rwef9LMEd0E
https://ticketline.sapo.pt/evento/we-go-together-concerto-solidario-45167
https://youtu.be/aVZAcdERoS0
https://youtu.be/o1pPxhonjAo


 
 
Os bilhetes para o concerto “We Go Togheter” estão disponíveis em 

https://ticketline.sapo.pt/evento/we-go-together-concerto-solidario-45167 e locais habituais, com 

preços desde os 10€ aos 15€. A ZIPPY disponibiliza ainda um pack especial de 4 bilhetes (2 adultos 

e 2 crianças) a 40€. Quem não puder estar presente, mas quiser ajudar a Make-a-Wish, pode comprar 

o bilhete especial donativo no valor de 5€. 

O evento solidário “We Go Together” reforça os valores da ZIPPY como marca com um ADN otimista 

e descontraído, parceira dos pais em todas as fases da vida das crianças, e que procura descomplicar 

e trazer mais significado ao dia-a-dia das famílias. A relação com a Fundação Make-a-Wish surge de 

forma natural e, juntas, pretendem mostrar, a todas as crianças, que independentemente do dia de 

hoje o amanhã está repleto de possibilidades, realizações e sonhos. 

 

Esta iniciativa conta o apoio da Luso Fruta Kids, Mitsubishi e Altano, que ajudarão a tornar este final 

de dia descontraído e com muitas surpresas.  

 

 

Programa:  

17h00: Abertura de portas 

17h30: Concerto “Eu e os Outros” 

18h30: Concerto Carolina Deslandes e Convidados 

21h00: DJ Session 

Duração do Concerto Carolina Deslandes - 75 min. 

 

Onde: Tapada das Necessidades, em Lisboa  

Datas: Sábado, 19 de outubro, das 17h às 00h 

Preço dos bilhetes: 10€ para crianças dos 3-13 anos e seniores (a partir dos 65 anos) 

15€ para jovens e adultos (>13 anos) 

40€ pack especial 4 bilhetes (2 adultos e 2 crianças) 

Crianças dos 0-3 anos: 0€ 

Lotação máxima: 3.500 pessoas  

 

Mais informações em: http://www.zippywegotogether.com/ | 

https://ticketline.sapo.pt/evento/we-go-together-concerto-solidario-45167 

Vídeo promocional: https://youtu.be/rwef9LMEd0E 

 

 

 

https://ticketline.sapo.pt/evento/we-go-together-concerto-solidario-45167
http://www.zippywegotogether.com/
https://ticketline.sapo.pt/evento/we-go-together-concerto-solidario-45167
https://youtu.be/rwef9LMEd0E


 
 
 

Este evento conta com o apoio de: 

 

Patrocinadores: 

 

 

 

 

 

Media Partner: 

 

 

 

Promotor:  Apoio Institucional: 

 

 

 

 

   

  

Para mais informações contactar: 

BA&N Communications Consultancy 

Gonçalo Nobre | gn@ban.pt | Tim: 93 740 51 04  


