


Amanda Amado é uma cantora popular e compositora nascida em
1993 na cidade de Macaé (RJ). Samba, MPB e Black Music são os
principais estilos que compõem seu repertório. Participou da 2ª
temporada do reality da TV Globo "The Voice Brasil", onde esteve
entre as melhores vozes do programa. Em 2012, lançou seu o disco
“Amanda Amado”, com produção de Leandro Sapucahy. O single "Era
Amor", música de sua composição, produzida por Wilson Prateado, foi
lançada em 2017. Em 2018, será lançado o EP intitulado "Rara", que
contará com 6 faixas, duas compostas em parceria. Entre elas está
"Juro que tentei mudar", sua nova música de trabalho.





Participou da segunda edição do The Voice Brasil, programa da
Rede Globo de Televisão, tendo ganhado visibilidade nacional e
internacional ao ficar entre as oito melhores vozes selecionadas
num total de 48 participantes. Na primeira etapa do programa,
pôde escolher a cantora Cláudia Leitte como técnica, tendo sido
pleiteada também por Daniel e Carlinhos Brown. Num segundo
momento do programa escolheu Lulu Santos como seu técnico.
A batalha com a carioca Gabby Moura, foi uma das mais
marcantes do programa. “Resposta ao tempo” foi a música
interpretada pelas cantoras e seu vídeo tem mais de 300 mil
visualizações.







Amanda já esteve na Europa duas vezes: em 2007 na Suécia, num
conceituado evento(WCPRC)que acontece no castelo da Rainha em
defesa aos direitos das crianças e adolescentes, onde esteve com sua
antiga banda ART.1 para apresentações musicais por toda a Suécia, se
apresentando em teatros e espaços públicos; em 2008 em Barcelona,
na Espanha, no festival Dies de Dansa. Teve passagem em sua carreira
pelas casas de shows mais badaladas do Rio de Janeiro. Esteve em
diversas regiões como: ES, MG, CE, GO, PA, RN, TO, SP levando o
suingue da Música Popular Brasileira e do seu Samba para outros
estados.









Primeiro CD digital solo, produzido por
Leandro Sapucahy; com arranjos de Jota
Moraes, Boris e Wilson Prateado. Composto
de 14 músicas, o CD homônimo apresenta
composições de Arlindo Cruz, Leci Brandão,
Carlinhos Brown, Serginho Meriti dentre
outros.

Clique	na	imagem	para	ouvir	o	álbum

https://open.spotify.com/album/6R9hyoV5cGMA17yxlHFVWD?si=alBCGl8ZSF6NiDWisGcYNw


Clique	na	imagem	para	ouvir	o	single
“Era	Amor”

Clique	na	imagem	para	ouvir	o	single
“Juro	Que	Tentei	Mudar”

https://open.spotify.com/album/3CgAWlcdTxhqiysvkF5hxi?si=2sBi08qXQUmqeVW5nUco1A
https://open.spotify.com/album/1QlGPUKpp7KJcemX3Xkbhj?si=8LWDYt0DSKOxqcrKexd_Vw


O EP ‘RARA’, contará apenas com músicas autorais
e está sendo gravado em Campos dos Goytacazes
no HB Estúdio, do amigo e parceiro musical
Anderson Honório, que abraçou o trabalho junto
com o produtor musical de Amanda, Ton Oliveira.
Ambos estão responsáveis pelos arranjos das
canções e pela produção de todo EP, contando
com a ajuda de Amanda. O lançamento está
previsto para Outubro de 2018.



www.lepmanager.com.br/
(11)95875-9290

amado.s.amanda@gmail.com

https://www.instagram.com/amandamado/
https://www.instagram.com/amandamado/
https://www.youtube.com/user/Amandasoaresamado
https://open.spotify.com/artist/5XxWSpbD4LTTKYnKxJVZPD
https://lepmanager.com.br/

