
Tatiana do Carmo nasceu a 16 de Julho de 1982, e viveu até aos 20 anos na Fuseta, Algarve.
O percurso musical inicia-se em 1992, nas festas locais da Fuseta, pela mão de Domingos 
Caetano. 
A música passou a tornar-se rotina desde então, inicialmente de uma forma “curiosa”, 
passando por grupos de música tradicional “ Arco-da-velha”, espetáculos de Natal e outras 
festividades Locais. 
Em 1994, venceu 2 concursos locais: Festival da Cancão da Radio Atlântico e Festival da 
Canção do Sul.
Este foi o início de um ciclo musical, com apenas 12 anos Tatiana do Carmo fazia espetáculos 
um pouco por todo o Algarve. 
O Fado entra na vida de Tatiana do Carmo através de um pedido de um amigo, para participar 
num espetáculo de solidariedade. 
Eis que um novo ciclo se inicia! Numa altura em que o fado estava quase “esquecido”, Tatiana 
do Carmo encara-o com naturalidade, e procura dentro do fado sensações, verdades, 
histórias, numa procura de temas que a desenhassem enquanto fadista.
Foram muitos os concursos entre 1997 e 1999, entre eles: 
2º Ligar no concurso Fado Amador de Albufeira e 1º Lugar do concurso Fado Amador de 
Lagos.
Com 14 anos, cantava regularmente fado, em restaurantes, espetáculos e outros eventos. 
Em 1999, participa no programa “Chuva de Estrelas” tendo �cado em 3ª Lugar na Final com a 
imitação de Alanis Morissette.
Ainda durante esse ano, na sequência da anterior classi�cação, inicia uma tournée nacional 
juntamente com os outros concorrentes. 
Em 2002, Tatiana do Carmo decide abandonar as suas origens e embarcar numa nova 
aventura em Lisboa.
No ano de 2003 e 2004 fez parte do elenco principal do musical “In Love” em cena na Fábrica 
do Inglês e Teatro Tivoli.
Durante 2006 e 2007 apresentou-se diariamente como Maria Albertina, no musical de Felipe 
La Féria, “A canção de Lisboa”.
Em 2007, edita o 1º álbum Rosa Negra – Fado Ladino.
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