Grupo Parlamentar

VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº43/XIV
Pelo Grammy latino por excelência musical recebido por José Cid

A 22 de agosto do presente ano a Academia Latina da Gravação anunciou que José Cid iria ser
galardoado com o Prêmio à Excelência Musical de 2019.

José Cid, nome artístico de José Albano Salter Cid Ferreira Tavares, que nasceu na Chamusca, a
4 de fevereiro de 1942, não é só umas das principais referências da música portuguesa,
reconhecida nacionalmente, como é, igualmente, reconhecido internacionalmente

Conforme a própria Academia Latina da Gravação refere no sítio de internet “José Cid adaptou
sem esforço a influência da música popular anglo ao estilo original do pop-rock português. Em
1956, (…) Os Babies marcou um momento de “antes e depois” para o pop-rock em Portugal. O
(…) Quarteto 1111, criou as bases do rock português, com (…) lançamentos inovadores, como o
enorme sucesso de 1967 "A Lenda De El-Rei D. Sebastião". (…) como artista solo, em 1978
lançou 10000 Anos Depois Entre Vénus e Marte, considerado uma obra prima do rock
progressivo. Ao atingir um novo estágio de maturidade musical nos anos 1980, Cid transformou
seu songbook (…) das raízes de Portugal no maravilhoso Fado de Sempre. Com dezenas de
sucessos, ele continua a ser uma grande atração em concertos em Portugal, lançando novas
músicas (…).”

Acresce também as diversas participações no Festival RTP da Canção, destacando-se a vitória
em 1980 com a canção “Um grande, grande amor", uma das participações nacionais mais votada
no Festival da Eurovisão.

Assim, o Parlamento não pode ficar indiferente a este prémio recebido por José Cid, que
homenageia uma carreira de décadas e reconfirma o seu reconhecimento internacional.

Pelo exposto a Assembleia da República decide:

1. Congratular José Cid pelo Grammy recebido no passado dia 13 de novembro;
2. Louvar o cantor pela sua carreira de mais de meio século de sucessos e de marcas
ímpares para a história da música portuguesa;

Assembleia da República, 19 de novembro de 2019
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