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LINDA NETO é uma cantora de música ligeira portuguesa e tocadora de concertina,
desde 2007 faz animações em todo Portugal e Comunidades estrangeiras espalhadas
pelo mundo.
“Vai pro trabalho” é o nome do mais recente trabalho discográfico de Linda, editado
pela Espacial, gravado e produzido no seu próprio estúdio FBS Studio, por Fábio Silva e
com a mesma linha condutora dos anteriores, como “Mini cor-de-rosa”, ”Toda a gente
alegre” ou “Concertina do Funaná” um álbum de grande sucesso.
Salienta-se nestes 11 anos de carreira além do seu produtor Fabio Silva, a presença de
produtores internacionais como Cássio Sampaio (compositor de Gustavo Lima), Iverson
de Sousa, Gustavo Celis (compositor de Beyonce, Rick Martin, Eric Clapton e Shakira) e
em 2018 Fábio Zambrana (compositor columbiano, autor da musica BOMBA cantada
por King Africa com 65 milhões de vendas)
Linda ao longo destes anos apresenta-nos uma carreira de grande evolução ao nível
musical e espectáculo ao vivo, cada vez mais transparece muito movimento de palco,
alegria e um reportório onde foi às origens do popular português trazendo-nos medleys
de músicas muito antigas e conhecidas e outros temas que ficaram na nossa memória
como "Comment ça vá" mas com novos arranjos, nova roupagem, onde mistura os
ritmos actuais e modernos com o som antigo e tradicional da concertina.
Apresenta-se na estrada desde 2016 com uma produção própria (camião palco com
18 mts de frente, 110m2 de vídeo led e 74 mil wts de som) num show de 3 horas e meia,
que inclui o bailarico, onde a alegria é contagiante, e a animação garantida. O ritmo
agrada dos 8 aos 80, e toda a gente quer dar um pé de dança ao som da concertina.
Linda surpreende pela forma espontânea e simpática com que interpreta os seus
temas, levando ao rubro o seu público ávido de diversão.

www.linda.com.pt

E-Mail: artistalinda@gmail.com

Contactos: 00351 967 022 484

PRESS RELEASE

facebook.com/singerlinda

“VAI PRO TRABALHO” é o novo álbum de Linda lançado em finais de Novembro
de 2018, onde encontramos uma conjugação de temas que apelam à
diversão e ao baile, com músicas como "Bailarico na Aldeia", malhões caso de
"O carro à frente dos bois", marchas como "Vamos para a Cowboiada" ou
desgarradas, num novo álbum abrangente em que assina a autoria das
canções
em
parceria
com
Fábio
Silva.
Neste novo disco Linda conta, mais uma vez com a colaboração de
compositores internacionalmente consagrados como é o caso de Fábio
Zambrana, (autor do tema "Bomba" interpretado por King Africa), na música
"Mete só a Pontinha", tendo já trabalhado também em anteriores edições com
Gustavo Celis (produtor da Shakira) ou Cássio Sampaio (produtor de Gustavo
Lima).
Neste novo cd "Vai pro trabalho" de Linda podemos ainda escutar, propostas
musicais como é o caso de "Festa da alegria" canção vocacionada para
comemorações, ou "Dança do Beijo" direcionada às pistas de dança.
Com 11 anos de carreira, Linda tem evoluído musicalmente, resultado disso
mesmo é a agenda preenchida de concertos que realiza de norte a sul do país
e sendo uma das presenças mais assíduas nas comunidades lusas um pouco
por todo o mundo.
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