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Nascida em Lisboa a 29 de Maio de 1974, 

Rolanda Semedo cresceu a ouvir música. 
No seu imaginário repleto com alegria, 
humor e criatividade aliada sempre à 
composição de letras sempre ambicionou 
abraçar o mundo da música e desenvolver 
um estilo único e singular. 

 

Como a maioria da sua geração, cresceu a 

ouvir música anglo-saxónica, africana 
proveniente de Cabo Verde de onde é a sua 
origem, Moçambique, Angola e Zaire. Da 
música portuguesa, Jafumefa, Mler Ifle 
Dada, Sétima Legião, Clã, Rui Veloso, 
Sérgio Godinho. Música proveniente da 
Espanha, França e Itália. 

 

Admiradora ferverosa de Jazz em todas as 

suas vertentes, estilos e interpretações 
singulares tais como Ella Fitzgerald, Chet 
Baker, Al Jarreau, Kurt Elling, Nat King 
Cole, Nina Simone, Sarah Vaughan, Natalie 
Cole, Frank Sinatra, Tony Bennet, Harry 
Connick Jr., Diana Krall, Dionne Warwick, 
Michael Bublé, Kate Bush, Sting, Annie 
Lennox, Seal, Pink Floyd, Prefab Sprout, 
entre outros. 

 

 

Música africana: Kassav (Martinica). 

Liviti, Nancy Vieira, Paulinho Vieira, Sara 
Tavares, Tubarões, Ildo Lobo e tantos 
outros. 

 

Foi membro integrante de uma banda de 

rock em 1994 e vocalista da banda de fusão, 
os "Imaginarium", com algumas gravações 
em estúdio e atuações a vivo (B'Leza) e 
outras salas de espetáculo. 

 

Participou em programas e concursos de 

música tais como o “Chuva de Estrelas” 
com a interpretação de "Sleeping Satellite" 
de Tasmin Archer, “Cantigas da Rua” com 
"Every breath you take" dos The Police e 
back vocal no programa "A Última 
Chance" apresentado por Joaquim 
Monchique, em 1998. 

 

Experiências com bandas formam muito 

felizes no que toca ao amadurecimento 
musical enquanto  cantora. 

A composição  de músicas desde 

adolescente, 13 anos de idade, tem sido 
algo muito enriquecedor enquanto letrista, 
criativa e intérprete mais perto da música, 
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dos        sentidos        das       palavras. 

A música é o seu primeiro amor. 

Estreia-se em 2015 com VIDA, álbum 

multifacetado de matriz alegre, melodiosa 
que reencontra em onze temas originais de 
jazz, pop, fusão, bossa nova, blues e pop, 
soul, gospel e R&B temas que lhe são caros 
tais como a auto-estima, auto-cura, alegria 
de viver, o amor e suas expectativas, os 
desamores, reencontros e  despedidas. 

 

O timbre quente e grave da sua voz 

imprime-lhe singularidade pela forma 
alegre , profunda mas também descontraída 
com que aborda tais temas. 

 
São de sua autoria “Meu espaço”, o swing 
que fala sobre independência e força 
feminina. “Vida” que dá título ao álbum 
celebra a própria vida humana com a 
vontade e alegria de viver edificado em 
gospel. 

 
“Renovado Coração” tema profundo e 
sensível que aborda o renascimento de si 
mesmo, e o encontro de almas gémeas em 
“Boomerang”. Produzidos por Ernesto 
Leite. Tem como participações especiais, 
Kris Kopke na composição de “Longe do 
Olhos (Mar)” e do cantor de jazz, Kiko 
Pereira em dueto bossa nova “Espero 
Agora”. 

Ano: 2014 

 
Estilo: Originais. Jazz. Pop. Dance. African 
Music. MPB. Bossa Nova. Blues. Funk. Sul. 
R&B. Musical. 

 
Produção: Vida TOUR 2015 

Línguas: Português 

País: Portugal 

 
Membros: Rolanda (voz), Vasco Sousa 
(baixo elétrico e contrabaixo ), Nando Frias 
(teclados), Leandro Tuche (guitarra), 
Henry Sousa (bateria). 

 
Território: Mundo 

 
Álbum VIDA (11 temas -integral):  
 
http://palcoprincipal.com/rolanda/musicas  

 
Videoclipe “Corda Bamba” 

https://youtu.be/yaXmAyIQ 

Canal youtube: 

http://www.youtube/user/rolandasemedo1   
 
 
 

INFO 
 
Site Oficial: http://groupartistas.wix.com/projetos  

E-mail: booking@artistas.com.pt   

Telemóvel: +351 91 470 60 47 
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