
MADALENA TRABUCO 

Madalena TRABUCO é uma autora compositora intérprete com origens franco-

portuguesas. A artista vai buscar a sua inspiração na musica pop world reggae. 

Em 1998, ela escreve as suas primeiras canções no sul da França. Depois viaja até ao 

Porto onde saborea as suas origens e percorre os palcos da terra dos seus 

antepassados... 

A artista convida-nos a descobrir o seu universo... Um verdadeiro convite a viagem! 



Biografia 

Madalena Trabuco compõe as suas primeiras canções em português em 1998. Na mesma 

altura começou a cantar no coro do grupo "Rasbaille".Em 2002 encontra-se no Porto,na 

terra das suas origens, onde canta com o grupo Sativa e compõe novas canções em três 

línguas : francês, português e inglês. Tem a oportunidade de fazer a primeira parte da 

lenda jamaicana Lee « Scratch » Perry no teatro Sá da Bandeira no Porto. De regresso 

em França Madalena Trabuco amplia o seu repertório na companhia do compositor 

Laurent La Rocca passando da canção à bossa nova. 

  Madalena Trabuco depois passa dum palco para o outro no sul da França com o grupo 

Daïpivo. Em 2008 o encontro com Antoine Essertier tem como resultado um projeto de 

álbum : o primeiro single e o clip " Respectez-moi"(Respeitar a Terra); tiveram nos canais 

do cabo um grande êxito. A Warner Music em França  editam o álbum "L’invitation au 

voyage" (O convite à viagem) que ficou à venda em 2012. Neste primeiro opus pode ouvir 

um dueto notável  "Porto em setembro" com Maria de Medeiros. 

A artista, ligada com carinho às suas raizes  lusófonas  aborda vários temas como a 

emoção, a esperança, a natureza e o amor. Tudo isso melodicamente ritmado por cordas, 

percussões e acordeão dando às suas canções uma fisionomia fascinante e animada. 

Destacou-se no palco na primeira parte em Paris da Anggun no Trianon. Participou num 

dueto com Tony Carreira para a festa dos Santos Populares da Radio Alfa (Paris). 

Salientou-se também no Festival des Concerts Sauvages em Avoriaz, no « Wall For 

Projection 2012 » em Cassis (França). 

Em Outubro de 2013 recebe no âmbito da Gala de Comemoração da República 

Portuguesa na Câmara de Paris  um prémio pelo o seu empenho na promoção cultural 

lusófona.No dia 8 de Março de 2014, a Artista é convidada por Tozé Santos (vocalista 

dos Per7ume) para interpretar "Coração de filigrana" no Festival da canção 2014 em 

direto na RTP. 

Em 2015, a Clave de Soft Lisboa convidou  Madalena Trabuco para ser a embaixadora em 

Paris do projeto "Cantar Portugal" com o objetivo de criar um DVD de 20 canções 

tradicionais portuguesas.  

O novo album da Madalena Trabuco estreaia em 2015. 



MADALENA TRABUCO em concerto 

* 25 de abril, Gala ao Casino de Dinard para as crianças abandonadas, doentas 

* 8 de Novembro 2014 "Les talents ont du coeur", Saint Malo, França 

* 14 de junho 2014 no Festival Les pieds dans le Do, Villebarou, França 

*  8 de mars de 2014 no Festival da canção 2014 em Lisboa, convidada por Tozé Santos 
(vocalista Per7ume) para interpretar  "Coração de filigrana" 

*  11 de janeiro de 2014 no Espaço Beaujon (Paris) em primeira parte de José Cruz 
(Humorista) 

*  19 de outubro de 2013 na Câmara municipal de Paris, Gala de comemoração da república 
portuguesa, dueto Madalena Trabuco & Zantar Reggae  

 
*  20 de  junho de 2013 em Montlhéry (91), no Centro Cultural Michel Spiral,  

Madalena em concerto 
* 30 de outubro de 2012 no CHINA (Paris), Madalena em concerto  

 
* 30 de junho de 2012 no " Wall for projection", Madalena em concerto em CASSIS (13) 

 
*  17 de  junho de 2012  em Dueto com Tony Carreira, Festa dos Santos populares da Radio 

Alfa em Créteil (94) 
* 13 de junho de 2012  primeira parte da Anggun no Trianon em Paris. 

 
* 22 & 29 de maio de 2012 no CHINA (Paris), Madalena em concerto com a participação de 

Maria de Medeiros  
 

* Outubro 2011 no Alhambra (Paris) em primeira parte de Boulevards des airs 

* 21 de julho de 2011 Festival no Hippodrome de Deauville  
 

*  9 de abril de 2011 ao  Festival dos concertos salvagems em Avoriaz  

* de 2005 até 2006 Madalena & Daïpivo, Grenoble,  Marselha... 

* de 2002 até 2004 Vocalista dos Sativa (Porto-Portugal) 
* de 1998 até 2000 Vocalista dos Rasbaille (Marselha-França) 



Difusão de "Coração de filigrana" nas radios 
Autor/compositor : Tozé Santos. Intérprete : Madalena Trabuco 

 

 
 

 
 

 
 



Difusão do album « L’invitation au voyage »  
( O convite à viagem) nas radios : 

 

   	      	 	  

	 	  
 

	 	 	  

	  

  
 



Difusão dos videos clipes « Respectez-
moi » (Respeitar a terra) e « L’invitation au 

voyage » (O convite à viagem) 
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Imprensa  



Links 

Todas as informações  : 

http://madalena-trabuco.com/ 

Ouvir a sua música : 

http://www.deezer.com/fr/album/2737961 

Ver todos os videos clipes : 

https://www.youtube.com/user/MadalenaTV 

http://m.youtube.com/user/madalenatrabucotv 

Redes sociais 

https://www.facebook.com/madalenatrabuco 

https://twitter.com/MadalenaMusic 

http://madalena-trabuco.com/
http://www.deezer.com/fr/album/2737961
https://www.youtube.com/user/madalenatv
http://m.youtube.com/user/madalenatrabucotv
https://www.facebook.com/madalenatrabuco
https://twitter.com/madalenamusic


Contactos 

Artista :  Madalena TRABUCO 

trabucomadalena@gmail.com 

+33 6.61.02.79.77 
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