
No próximo dia 7 de Julho, no Salão Preto e Prata 
 

Daniela Mercury regressa ao Casino Estoril 

com “Perfume” e outros êxitos da sua carreira 
 

 

Estrela da música brasileira, Daniela Mercury regressa, no próximo dia 7 de Julho, 

pelas 22 horas, ao Casino Estoril. A “rainha do axé” sobe ao palco do Salão Preto e 

Prata para apresentar o mais recente álbum "Perfume" e revisitar os principais 

sucessos da sua carreira. 

 

Lançado, no início de 2020, "Perfume" conta com as participações especiais, entre 

outras, de Caetano Veloso e Carlinhos Brown. Este registo discográfico assinalou os 35 

anos da axé music, género afro-pop-baiano que, em 1985, irrompeu em São Salvador e 

conquistou o Brasil. 

 

Daniela Mercury define este álbum como: “… Perfume é uma bênção, uma 

declaração de amor ao povo brasileiro. É como se eu, com este álbum, fosse uma 

benzedeira e estivesse trazendo alfazema para garantir energia boa e lembrar que 

somos fortes e capazes de confrontar os atrasos e aquilo que não é positivo para o 

Brasil…. “ 

 

Aguardada com natural expectativa, a cantora e compositora baiana, de São Salvador, 

promete um espectáculo repleto de energia, cor, dança e muita alegria. Nos seus 

concertos, estão habitualmente em destaque numerosos êxitos que marcaram 

diferentes épocas do seu percurso musical, como, por exemplo, “À Primeira Vista” 

“Nobre Vagabundo”, “Rapunzel”, “O Canto da Cidade” ou “Pérola Negra”. 

 

 

Daniela Mercury regressa, no próximo dia 7 de Julho, a partir das 22h00, ao 

Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Preços: De 30€ a 100€ por pessoa. M/6. 
 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

https://ticketline.sapo.pt/evento/daniela-mercury-tour-perfume-48892 
 

Distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, o Casino 

Estoril abre às 15h00 e encerra às 03h00. 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.  
 

Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 
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