“SE O BAILE EM PORTUGAL TIVESSE UMA IMAGEM, ESSA IMAGEM
SERIA A LINDA NETO”
•

Alegria e Energia num Show Único

•

Mais de 100 musicas Populares e Latinas

•

Mais de 2.5 milhões de Visualizações Youtube

•

24 Pessoas, 3 Trailers, Tour 2 meses em estrada

SIM!!! Estamos a falar de uma cantora Popular Latina.
Linda Neto Com 13 anos de carreira destacam-se varios sucessos
e parcerias com autores e produtores internacionais.
Desde Professora de Concertina a Cantora do Bailarico Linda
Neto é fiel as suas raizes e tenta o transmitir nas suas musicas.

CONTATO
linda@linda.com.pt
+351 967022484
www.linda.com.pt

Fatima, PT

Cria a sua empresa em 2007 e desde então tem prezado pela
inovação e diferenciação em novas sonoridades instrumentais e
no espectáculo ao vivo.
Lança em 2009 a musica “Pega na Gaita” dedicada à concertina
que rapidamente se torna um HIT depois de Nuno Markl passar o
CD inteiro nas Manhãs da Antena 3.
Rapidamente outros humoristas como Bruno Nogueira
comecaram a passar musicas como “A Minha Pardalita” na TSF.
Linda Neto decide virar o seu estilo musical e fugir para algo mais
“AFRO BEAT”, até então ainda não explorado, nasce assim
“Concertina do Funana” uma musica que se tornou uma
referência no mundo do Baile e do Arraial Popular.

Novos temas:
transmite o
ambiente de dança no arraial
um
sonho na quarentena, onde
existe festa e animação

À procura de novas vivências e experiências lança um tema
intercontinental “Toda a gente alegre” gravado no Mexico, Escrito
no Brasil e Misturado em Miami, trabalhando assimcom
produtores de grande nome internacional como o producer
MasterCelis, vencedor de 9 Grammys.
Continua até hoje a lancar sucessos como “Mini Cor-de-Rosa”
Cria o seu próprio estúdio de gravação apoiando e ajudando
também novos talentos
Investe na sua produção e num cenário único que a identifica em
estrada, e conta hoje com 3 trailers incluindo trailer hotel

“Arraial, Alegria e muita mas muita diversão é aquilo que a
caracteriza“
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Linda Neto Cantora

