
Os não simão escrevem canções em português. 
Canções que se passeiam entre o intimismo e o optimismo.

Afirmam-se pela negação do enfado, do prosaico, do previsível, 
com músicas descomprometidamente sérias, resultantes de um 

quinteto heterogéneo que viaja entre a música
de cancioneiro, o rock alternativo, ou o jazz.

APRESENTAÇÃO





BIOGRAFIA

Juntos desde 2013, passaram já por inúmeras salas 
e festivais nacionais. Fazem parte da colectânea Novos Talentos Fnac 2015.

Em residência artística durante o ano de 2017 no Irreal, em Lisboa, convidaram 
para colaborações músicos como Manuel João Vieira, Carlos Barretto, Marta 

Miranda (OqueStrada), Madalena Palmeirim, João Berhan, entre outros. 

As suas músicas dão grande importância à palavra escrita
e cantada, em português. A riqueza musical vai da canção intimista

à pop, passando pelo rock ou o desafio para dançar um ska bem humorado.
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Catarse ao mar
faixa do EP “Se houvesse vida aqui, 2017

VIDEOS

Numitércia
faixa do EP “Se houvesse vida aqui, 2017

Estrutura Óssea
Teatro do Bairro, 2017, com Carlos Barretto

e Madalena Palmeirim

InstruMental Portuguesa
(live take, 2018)

Se eu tivesse os dedos todos
Ovar, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=cG0AaWW-5Gs
https://www.youtube.com/watch?v=95vDSilLMFE
https://www.youtube.com/watch?v=ZXSZxEbgA7A
https://www.youtube.com/watch?v=VFj5TJL0nqE
https://www.youtube.com/watch?v=66thkeb6Jhg


O tema “Sendo Dados” foi seleccionado para a ediçãodos Novos Talentos FNAC 2015.

Em 2017 surge o primeiro trabalho discográfico de NÃO SIMÃO.
“Se houvesse vida aqui”, contou com os apoios da SPA e

Gerador e foi apreseentado no Teatro do Bairro em Lisboa. 
O disco conta com a colaboração de uma das maiores referências

do jazz nacional, Carlos Barretto (Lokomotiv), que participou no lançamento,
bem como a multi-instrumentista Madalena Palmeirim (L-Mantra).

Foi já apresentado por várias salas do país e continua
a passar em rádios nacionais.

links:

naosimao@gmail.com
booking@seivabruta.org, 918200080

www.seivabruta.org

DISCOGRAFIA

https://naosimao.bandcamp.com/releases
https://naosimao.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/naosimao/
https://www.youtube.com/channel/UC2fynvws1zqyfvIU2YELH7Q
https://www.seivabruta.org/artistas-da-seiva-bruta/nao-simao
https://www.seivabruta.org/artistas-da-seiva-bruta/nao-simao

