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LOUIS SIMÃO 
 

WINNER OF 
 

SONG OF THE YEAR 
  

INTERNATIONAL 

PORTUGUESE 

MUSIC AWARDS 
 

 

 
 

TORONTO – FRIDAY, APRIL 28, 2017 –  Toronto-born and of Portuguese descent, multi-
instrumentalist and composer Louis Simão  was awarded SONG OF THE YEAR at the 
INTERNATIONAL PORTUGUESE MUSIC AWARDS (IPMA) with the original composition “Três 
Anos” (Simão/Petrilli), found on Simão’s debut CD, “A Luz”. The ceremony occurred on Saturday, 
April 22, 2017 at the Zeiterion Theatre in New Bedford, Massachusetts. 
 
 
Wrapped in the imagery of shipwrecks, sobbing sailors and ethereal quays, "Três Anos (Three 
Years)"  highlights gorgeous strings (by the Aleksandar Gajic String Quartet) that move sadly and 
sweetly throughout this heartfelt ballad lamenting the loss of Simão’s father, co-written with Brazilian 
composer Wagner Petrilli. 
 
 
Louis Simão  has been composing, performing and recording as a multi-instrumentalist in a variety of 
genres for 20 years. Known for his accompaniment on many other musicians’ recordings, with his 
proficiency on accordion, bass and more, here he does it all on his own recording entitled “A Luz”, 
taking the listener on a journey through the sounds of the Portuguese-speaking world, as experienced 
through the life of this first-generation Canadian son of Portuguese immigrants.  
 
The album is centred upon the theme of duality – light and dark, life and death, and in particular, the 
passing of Simão's father and the birth of his daughter.  
 
 



                                                                     
                                                                          
 
 
 

FOR MORE INFORMATION ABOUT 

  LOUIS SIMÃO 
 

PLEASE VISIT 
 

www.simaomusic.com  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Artist Links:   
Media Listen/Download: http://www.simaomusic.com/music-musique Password:  aluz 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QcSg_kHyC0c 
Twitter:  @louis_simao 
 
For more information, photos, mp3s, WAV files, inte rviews, please contact:  
 
MEDIA CONTACT:  
Louis Simão  
louispsimao@gmail.com | 416-532-8209 
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LOUIS SIMÃO 
 

VENCEDOR DE 
 

CANÇÃO DO ANO  
 

PRÊMIO 

INTERNACIONAL 

DA MÚSICA 

PORTUGUESA 
 

 
 

TORONTO – sexta-feira, ABRIL 28, 2017 –  Nascido em Toronto e de descendência portuguesa, 
multi-instrumentista e compositor Louis Simão  foi premiado com a CANÇÃO DO ANO  nos 
PRÊMIOS INTERNACIONAIS DA MÚSICA PORTUGUESA (IPMA) com a sua composição original 
“Três Anos” (Simão/Petrilli), do seu CD de estreia, “A Luz”. A cerimônia de premiação ocorreu no 
sábado, 22 de abril no Zeiterion Theatre em New Bedford, Massachusetts. 
 
 
Embrulhado nas imagens de naufrágios, marinheiros soluçantes e cais etéreos, "Três Anos"  
destaca cordas lindas (pelo Quarteto de Cordas Aleksandar Gajic) que se movem com tristeza e 
doçura ao longo deste balada sincera que lamenta a perda do pai do Simão, escrito em parceria com 
o compositor brasileiro Wagner Petrilli. 
 
 
Louis Simão  tem estado a compor, tocar e gravar como um multi-instrumentista em uma variedade 
de gêneros para 20 anos. Conhecido por seu acompanhamento em gravações de muitos outros 
artistas, com sua proficiência no acordeão, baixo e muito mais, aqui ele faz tudo na sua própria 
gravação intitulado “A Luz”, levando o ouvinte numa viagem através dos sons do mundo de língua 
portuguêsa, vivida desta primeira geração filho canadiano de imigrantes portugueses.  
 
O álbum está focada sobre o tema da dualidade - claridade e escuridão, a vida e a morte e, em 
particular, o falecimento do seu pai e do nascimento de sua filha. 
 
 



                                                                     
                                                                          
 
 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 

  LOUIS SIMÃO 
 

POR FAVOR VISITE 
 

www.simaomusic.com  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ligações de artista: 
Mídia Ouvir/Baixar: http://www.simaomusic.com/music-musique Senha:  aluz 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QcSg_kHyC0c 
Twitter:  @louis_simao 
 
Para mais informações, fotos, mp3, arquivos WAV, en trevistas, por favor de contatar:  
 
CONTATO PARA A MÍDIA:  
Louis Simão  
louispsimao@gmail.com | 416-532-8209 
 


