
 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 
Nº 08/VIII/2004 

(Voto de Pesar pelo falecimento de Maria Helena de Freitas) 
 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de 

Fevereiro de 2004, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2004, a Assembleia 

Municipal de Almada aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

 

VOTO DE PESAR 

Maria Helena de Freitas faleceu em Lisboa, no sábado passado. 

Tendo a sua actividade sido fundamentalmente a de crítica musical e incidindo 

essa crítica especialmente na área do canto, poder-se-ia pensar que o seu trabalho 

se circunscrevia aos limites dum restrito núcleo de eruditos e de especialistas. 

Porém, com Maria Helena de Freitas passava-se exactamente o contrário ( e daí o 

seu encanto e a sua grandeza): a sua sensibilidade, o seu saber, o seu brilhante 

discurso e um inato sentido pedagógico desenvolviam o interesse dos seus leitores e 

dos seus ouvintes, só assim se podendo explicar o sucesso do seu programa “O 

Canto e os seus Intérpretes” que foi o programa de maior longevidade da ex-

Emissora Nacional/Radiodifusão Portuguesa – Antena 2, emitindo semanalmente 

durante mais de 40 anos. 

Com os seu desaparecimento fica mais pobre o panorama musical português onde 

ela brilhou e fica mais pobre o grande público que foi o interlocutor que ela 

sempre pretendeu atingir. 

 

 



 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 
Nº 08/VIII/2004 (Continuação) /2 

 

A Assembleia Municipal de Almada, na sua sessão ordinária de 27 de Fevereiro de 

2004, presta homenagem ao grande vulto nacional que foi Maria Helena de Freitas 

e manifesta profundo pesar por tão enorme perda. 

 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR 

MIM ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE 

CONCELHO. 

 
Almada, em 01 de Março de 2004 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


