Caros Artistas, Parceiros e Profissionais da Comunicação Social,
A Comissão Organizadora dos Angola Music Awards vem, por esta via, expressar os mais
profundos agradecimentos a todos os artistas que puderam prestigiar a 6ª edição deste
evento, com a sua presença no Pavilhão Helmarc Arena do Kilamba. Aos músicos que
não puderam estar presentes, vimos agradecer igualmente por terem feito parte dos
nomeados da 6ª edição dos AMA 2018.
Aproveitamos a oportunidade para parabenizar todos os artistas vencedores, desejando
que continuem a apresentar boas obras, de modo que o público continue a apreciar o
vosso trabalho e o talento do qual são dotados.
Aos artistas que não foram galardoados nesta edição, vimos, igualmente, parabenizalos pelas nomeações e desejar que continuem a trabalhar com o afinco que caracteriza
os profissionais da música, pois o vosso talento foi aferido ao serem selecionados para
concorrer, obrigado pela confiança.
Agradecemos de igual modo a todos os profissionais dos órgãos da imprensa nacional e
internacional, que com a sua dedicação e amor pela profissão têm apoiado os AMA de
forma incondicional, divulgando o evento a nível das Conferências de Imprensa e
fazendo a devida cobertura da Gala de premiação. O nosso muito obrigado!
Perante os acontecimentos menos agradáveis, vimos pedir desculpas por todo e
qualquer constrangimento causado a todos que se deslocaram para presenciar o
evento, relembrando que todo o esforço foi levado a cabo pelo Comité Organizador do
AMA para o sucesso do mesmo fosse uma realidade, e especialmente pela Produção
que esteve a cargo da ZAP, para que todos se sentissem acolhidos e bem-vindos a 6ª
edição.
A Organização dos AMA agradece de forma especial a Presidência da República por nos
terem honrado com a presença de Sua Excelência Ministro de Estado e Chefe da Casa
Civil do PR, o Senhor Frederico Manuel dos Santos e Silva Cardoso e do Excelentíssimo
Secretário para os Assuntos de Comunicação Institucional e de Imprensa do PR, Luís
Fernando, por prestigiarem esta iniciativa cultural.
Aproveitamos esta oportunidade para agradecer todos os nossos Patrocinadores e
Parceiros, que dentro das suas respetivas disponibilidades não mediram esforços no seu
contributo para tornar este grande evento numa realidade. Agradecemos igualmente
aos membros do Comité de Seleção que trabalharam para termos os nomeados da 6ª
edição dos AMA, bem como os membros do Corpo de Jurados que tiveram a nobre e
difícil missão de certificar todos os votos para apurar os vencedores do AMA 2018.

A ZAP pela parceria e a toda equipa de produção, assim como os colaboradores que
prestaram serviços para a organização desta festa da música, o nosso muito obrigado!
Temos plena consciência de que o evento foi um sucesso para a maioria das pessoas,
pois apesar de terem ocorrido certos constrangimentos, facto que não anula o sucesso
da 6ª Edição dos AMA, nem os bons momentos vividos por todos aqueles que se
dedicam a fazer música, que têm Angola no coração e que afirmam em alta voz que
"UNIDOS SOMOS CAPAZES".
"O mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e correr o risco de
viver seus sonhos". Que Deus abençoe a todos e nos capacite a cultivarmos a humildade
nos nossos corações, para que possamos alcançar maiores vitórias.
Sem mais para acrescer, aproveitamos o ensejo para endereçar-vos os melhores
cumprimentos.
Pela Comissão Organizadora dos AMA
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