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Rosivaldo Cordeiro

Madalena Trabuco

O Projeto 

Autora, compositora e interprete.Fortemente ligada às suas raízes Franco-

Portuguesa, a artista aborda temas tão diversos como a esperança, 

natureza e amor. Em 1998, no sul da França no grupo "Rasbaille" Madalena 

escreveu suas primeiras canções, em seguida, retorna às suas raízes dois 

anos depois no Porto, onde ela compôs com as bandas "Sativa" novas 

canções em francês, português e Inglês. Em 2008 conheceu Antoine 

Essertier que resultou na criação de um álbum. Seu primeiro single e vídeo 

"Respeite Me" foi um sucesso em canais a cabo. Warner Music France 

assinou o álbum "L'invitation au voyage" e comercializou em 2012. Em 

seguida, vem o álbum "Transição" Madalena Trabuco produziu em Paris 

com Frantz Bundle com lançamento exclusivo em Portugal em 2015. 

Multinstrumentista, compositor, arranjador e 

produtor musical brasileiro do norte do Brasil da 

cidade de Manaus/Am. Líder do grupo de Choro 

“JACOBIANDO” e REPRESENTANTE do Instituto 

Jacob do Bandolim do Rio de Janeiro no 

Amazonas e na França. Implementou no ano de 

2005 o primeiro curso público de choro do país, 

no Liceu de Artes e Oficio Claudio Santoro - Am 

onde permaneceu até o ano de 2010, mais de 

150 alunos participaram dos cursos de 

cavaquinho, violão 6 cordas, violão 7 cordas, 

pandeiro, bandolim e práticas de regional de 

grupo de choro. Fez parte da Banda “Carrapicho” 

passando uma temporada na Europa por conta 

do sucesso obtido com a música Tic-tic-tac nos 

anos 90. Atualmente trabalhando em  seu mais 

novo projeto de conexão mult cultural entre a 

Amazônia e a França, e a difusão de seu ultimo 

album intitulado “GUITARREIRO”onde faz o 

resgate dos mestres da “GUITARRADA 

AMAZONENSE”

Le Bateau des Reves (O barco dos sonhos)

Marcado pelo lirismo lusitano presente na alma artística de Madalena Trabuco, o álbum O BARCO 
DOS SONHOS é um convite aberto aos navegantes de todos os cantos do planeta para puxar a 
prancha ou içar a vela dos seus barcos e singrar as águas tranquilas das músicas que esta obra enfeixa. 
Ao ouvir Amazonas Moreno, buzina de largada dessa viagem, um misto de alegria e comoção 
tomou conta de mim e pude sentir no sotaque da língua mãe, o banzeiro macio do nosso rio 
celebrando o encontro da música ribeirinha com o fado, a canção e outros ritmos que 
subjetivamente dão lastro e leito ao repertório magistralmente composto, produzido e 
acompanhado por Rosivaldo Cordeiro, comandante dessa nau de sonhos.
As músicas, ora interpretadas em português em contraponto com as interpretadas em francês, 
deixam bem claro que as duas línguas irmãs estão alinhadas no mesmo diapasão que afina o 
encontro especial de Madalena Trabuco com Rosivaldo Cordeiro, lampejo espiritual de uma missão 
que dá o primeiro passo.
Tempo sem fim, música tema dessa trilha que reforça o verso “a nossa vida é navegar”, nos convida 
a “magicar alegria” e com ela tornar o nosso caminho mais humanizado e feliz. 
Quem não embarcar, posso assegurar que perderá uma mágica viagem. 
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