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VOTO DE-CONGRATULA<;AO 

No passado mes de maio, realizou-se a setima edi~ao dos Premios 

lnternacionais de Musica Portuguesa .(IPMA), que distinguiram m(Jsicos 

portugueses, lusodescendentes e de paises lus6fonos, com a presen~a de 

artistas internacionais e urn publico de cerca de mil pessoas. 

Os IPMA come~am pela candidatura 'online' de artistas lusodescendentes ou de 

paises lus6fonos,·que passam a estar nomeados nas categorias se forem urn dos 

. quatro mais votados pelo publico. Hoje, os IPMA sao ja urn evento anual e 

conhecido da cidade de New Bedford, nos Estados Unidos, uma localidade 

portuaria onde viveril muitos imigrantes portugueses e lusodescendentes, · 

prin_cipalmente dos A~ores. 

Os galardoes encontram-se divididos em varias categorias, nomeadamente 

"Video do ana", "Music& popular", "Instrumental", "Fado", "Pop", de entre 

outras, sendo os seus nomeados avaliados par urn juri composto par 

especialistas da area da musica, com exce~ao da categoria "People's Choice 

Award", cujo vencedor e escolhido pelo publico, que este ana recebeu mais de 

85 mil votos de 1 01· paises. 

0 grupo musical da ilha de Santa Maria, Ronda da Madrugada, foi o unico a 

subir ao palco par duas vezes, para receber os premios na categori.a de "Musica 

popular" e "People's Choice Award". 

Os Ronda da Madrugada sao uma banda da ilha de Santa Maria, fundada em 

1998, com a sua formac;:ao atual composta par. Roberto Freitas, Ernesto Sousa, 

Carlos Sousa, Lerieo Andrade, Roberto Furtado, fundadores, e Pedro Machado.· 

·Nos seus 20 an_os de existencia, persistencia e de muito talento, tern refinado 

a linha musical do folk/ro~k, em Portugal, promovendo a fusao da 

. tradicionalidade da musica mariense e dos A~ores, com OS sons do mundo. 
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Gabfriete da JJC~!staenc~ta 

Nos seus quatro:albuns de autor, ja edt'tados (Rondas, 1999, Longa Viagem, 

2003, Hoje, 2011, e Vintena, 2018), deve ser ressaltada a sua fideliza~ao a 
lingua portuguesa, sendo sempre marcante nos seus temas urn cunho mariense 

e a~6rico, integrados em composi~oes e sonoridades de grande originalidade 

criativa. 

Atraves da sua musica e dos concertos ao vivo realizados por este mundo fora, · 

os Ronda da Madrugada tern sido dignissimos embaixadores da cultura 
. . 

a~oriana, seja nos EUA e Canada, Cabo Verde, Marrocos, Tunisia e Espanha. A 

nivel nacional, contam ja com· varies concertos, nomeadamente nos printipais 

festivais de musica folk/c~lta. Ca nos-A~ores, destacam-se as participa~oes de 

topo nos graildes eventos musicais, tais como, no Festival Mare de Agosto, 

Monte Verde, Festas da Praia, Sanjoaninas, entre outros. 

Os Ronda· da Madrugada sao, assim, urn dos muitos embaixadores da lingua 

portuguesa e da cultura a~oriana na nossa diaspora, tendo-se distinguido neste 

certame, que, com certeza, conStituiu uma forma de reconhecer a presen~a 

portuguesa no exterior, destacando a oriunda do arquipelago dos A~ores, sendo 

uma oportunidade de se conhecer melhor os valores musicais da nossa Regiao 
\ 

e das nossas Comunidades, o que tern suscitado o apoio do Governo dos A~ores 

a este projeto iniciado ha sete anos. 

Assim, nos termos regimentais e estatutarios aplicaveis, a Assembleia 

Legislativa da Regiao Aut6noma dos A~ores. aprova um Voto de Congratula~ao 

aos Ronda da Madrugada pelo destaque internacional obtido na 7.a edi~ao dos 

Premios lnternacionais da. Musica Portuguesa (International Portuguese Music 

Awards), ocorr:ida no pa.ssado · dia 19 de .maio de 2019, na cidade norte

americana de New Bedford, _tendo s.ido a _grande vencedora dos_premios das 

categorias "Musica popular" e ''People's Choice Award". 



. . ... . . . . . 

Aprovado, per unanimidade, pela Assembleia Legislativa da Regiao Aut6norrm . . . . . 

des Ac;ores, na Horta, em 4 de j ulho de 2019. 

A Presid~nte da Assembleia Legislativa 
da Regiao Aut6npma des Ac;or~s 
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