Projeto de Voto n.º 255/XIV
De saudação pelos 50 anos de carreira do cantor Clemente
Nascido no bairro do Troino, em Setúbal, no dia 25 de maio de 1955, o cantor Clemente
comemora no ano de 2020 cinquenta anos de carreira e de dedicação à música
portuguesa.
Começou por fazer parte do grupo de baile "Os Pumas", mais tarde denominado
“Antecipação”. O seu primeiro disco a solo foi lançado em 1973, e entre esse ano e 1979
editou anualmente um disco, geralmente com versões, incluindo a versão portuguesa
das canções vencedoras do Festival da Eurovisão, tendo feito a primeira incursão pela
música tradicional portuguesa em 1978 com "Cantigas Que o Povo Fez". Em 1980 obtém
um dos seus maiores sucessos com "Vais Partir", alcançando Discos de Prata, Ouro e
Platina.
Os sucessos prosseguem com "Canção dos Teus Cabelos" e "Balada dos Caçadores", com
que participou no Festival da Canção da Rádio Comercial. Em 1983 edita um single para
com a canção "Amore Mio", recebendo novo Disco de Ouro, feito que renovaria ao longo
da década de 90, com inúmeros sucessos junto do público, com novos Discos de Ouro
("Romântico" em 1995) e, em 1996, com o grande impacto do álbum "Pelo Meu
Caminho" onde é apresentado pela primeira vez a canção "Colmeia do Amor", os duetos
"Tu Só Tu", com Alexandra, e "Toureiro", com Neno, para além do tema de homenagem
à diáspora açoriana "Nove Ilhas, Dez Amores".
No plano internacional, participa em 1984 no Golden Orpheus Festival, em Slanchev
Briag (Bulgária), e no Yamaha Song Festival, em Tóquio, e no Festival Internacional de la
canción y de la voz em Porto Rico, competindo em 1985 no Canzoneta Malteza, em
Malta, e em 1989 (Turquia) e 1990 (Israel), no Festival do Mediterrâneo, onde recebe
vários prémios, nomeadamente de interpretação.
Clemente é há vários anos presença assídua em diversos programas de canais da
televisão portuguesa e internacionais. Em 2015 fez mesmo uma participação especial na
representação, integrando o elenco da série da RTP "Bem-Vindos a Beirais". Tendo
conquistado vários Discos de Prata, Ouro e Platina durante uma longa carreira, recheada
de inúmeros sucessos, Clemente tornou-se num dos nomes mais respeitados e
aplaudidos do panorama musical português, acarinhado por um público vasto em
muitos cantos do País e junto das comunidades portuguesas da Diáspora.

Assim, a Assembleia da República, por ocasião da comemoração dos seus 50 anos de
atividade e percurso na área da cultura, saúda e felicita o cantor Clemente pela sua
carreira de sucessos junto do público e pelo seu impacto na música popular portuguesa
contemporânea.
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