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Nova confirmação: 

Jungle 
18 de julho, Palco Super Bock 

 

 
 
18, 19, 20 de julho 
Herdade do Cabeço da Flauta, Meco - Sesimbra 
 
 
 

Na 25ª edição, o Super Bock Super Bock está regresso a Sesimbra e ao Meco e nos 
dias 18, 19 e 20 de julho não vai faltar boa música, a prioridade do Festival mais 
autêntico do verão. Depois de Lana Del Rey, The 1975, Metronomy e Cat Power, mais 
um nome se junta ao cartaz do mesmo dia, 18 de julho. Os Jungle são os senhores que 
se seguem e vêm a Portugal para fazer a festa. 
 

 
JUNGLE 

 
 

Josh Lloyd-Watson e Tom McFarland são os amigos de infância que lideram os Jungle, 
uma banda formada em 2013 e que, desde aí, têm sido uma das referências quando se 
fala na melhor música soul dos nossos dias, recheada de elementos funk, falsetes 
irresistíveis e um gosto especial pelo palco. E como estas ideias musicais pediam mais 
do que dois homens atrás dos seus computadores portáteis, a formação cresceu – hoje 
são sete músicos em palco, a dar tudo em cada canção e a fazer uma festa capaz de 
fazer mexer até a plateia mais empedernida. E quando se diz que os Jungle são uma 
das melhores bandas do mundo ao vivo, não se está mesmo a exagerar. Nasceram em 
2013 e, no mesmo ano, logo impressionaram o público com singles tão potentes como 
“Platoon” ou “The Heat”. O álbum de estreia só poderia estar para breve e foi mesmo 
isso que aconteceu com a edição de um registo homónimo, editado em 2014. O 
público e a crítica ficaram rendidos à atmosfera proposta pelos Jungle. Dentro de uma 
ideia neo-soul e com pitadas de psicadelismo, os Jungle não negam as influências do 
melhor funk da década de 70, mas também se ouvem os ecos de bandas mais 
recentes, como os Tv On Radio ou os Gnarls Barkley. E ao som de canções como “Busy 
Earnin” ou “Time”, passamos a acreditar que o corpo humano foi feito para dançar e 
pouco mais. “For Ever”, o último álbum, saiu em setembro de 2018. Los Angeles é o 



pano de fundo para as novas canções, mas a identidade mantém-se, sem complicar 
muito – e o público adorou, claro. “Heavy, California”, "Happy Man" ou “House In L.A” 
são as melhores provas de que a festa vai continuar, com a mesma alma e uma energia 
verdadeiramente contagiante. E esse bom contágio de energia vai fazer sentir-se dia 18 
de julho, no Palco Super Bock do Super Bock Super Rock. 
 
 

Novas confirmações a anunciar brevemente. 
 
 
 

Já confirmados: 
 

18 de julho 
Palco Super Bock – Lana Del Rey, The 1975, Jungle, Cat Power 

Palco EDP – Metronomy 
 

19 de julho 
Palco Super Bock – Kaytranada 

Palco EDP – Charlotte Gainsbourg, Calexico and Iron & Wine, FKJ 
 

20 de julho 
Super Bock – Migos, Disclosure DJ Set, Profjam 

Palco EDP – Masego, Superorganism 
 

 

 

 

 


