
No próximo dia 26 de Agosto, pelas 22 horas 

 

Natiruts apresentam "Good Vibration" 

no Salão Preto e Prata do Casino Estoril 
 

 

Os Natiruts estreiam-se, no próximo dia 26 de Agosto, pelas 22 horas, no Casino 

Estoril. A lendária banda brasileira de reggae sobe ao palco do Salão Preto e Prata 

para apresentar o novo álbum “Good Vibration” e recuperar outros sucessos que 

marcaram diferentes épocas da sua carreira. 

 

Êxitos bem conhecidos do público, como, por exemplo, “Sorri, Sou Rei”, “Quero Ser 

Feliz Também” ou “Liberdade Pra Dentro da Cabeça” estarão em destaque no Casino 

Estoril. 

 

Foi em 2021 que os Natiruts celebraram o seu 25º aniversário com o lançamento do 

álbum "Good Vibration - Vol 1". Com mais de um bilião de visualizações nos seus 

vídeos e duas nomeações para Grammys Latinos, a banda lança, este ano, o Vol.2 de 

"Good Vibration" e um documentário com toda a sua trajectória latina. 

 

Fundada em 1996, a banda lançou nove álbuns, três DVD's e percorreu o mundo 

encabeçando festivais de música e atuando pela América do Sul, Espanha, França, 

Alemanha, Portugal, Cabo Verde, Austrália e Nova Zelândia. 

 

Depois de, em 2018, terem esgotado várias salas de espectáculos nacionais, os 

Natiruts regressam a Portugal, estreando-se, desta vez, no Salão Preto e Prata do 

Casino Estoril.  

 

 

Os Natiruts apresentam-se, no próximo dia 26 de Agosto, a partir das 22h00, no 

Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Preços: De 35€ a 45€ 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/Natiruts-62038 
 

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.  
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