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(Voto de Pesar pelo falecimento de José Adelino Tacanho) 
 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

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

de 2004, realizada no dia 29 de Setembro de 2004, a Assembleia Municipal de Almada 

aprovou o seguinte Voto de Pesar: 

 

VOTO DE PESAR 

Faleceu subitamente no dia 16 de Setembro, JOSÉ ADELINO TACANHO, responsável 

durante 21 anos pela concepção e coordenação do Festival dos Capuchos, realização anual 

no Convento dos Capuchos na Caparica, que muito dignificou o panorama musical e 

cultural municipal e nacional. 

Homem de rara sensibilidade humana, estética e musical, foi um excelente professor de 

Ciências Físico-Químicas, atento ao desenvolvimento pessoal e social dos seus alunos, 

empenhado na relação pedagógica e na formação cívica e ecológica dos jovens que com ele 

partilharam percursos educativos. 

Nascido em Manteigas em 1946, licenciou-se em Físico-Química e cedo se apaixonou pela 

música medieval e erudita, tendo frequentado um curso na Academia de Amadores de 

Música, desenvolvido itinerários de auto-formação musical e acompanhado a evolução 

musical dos intérpretes de referência nacional e internacional, o que viria a ser um precioso 

recurso para garantir um elevado nível de qualidade na programação do festival musical, 

que teve o Convento dos Capuchos por referência e se alargou a outros espaços culturais 

regionais. 
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Infelizmente o Festival dos Capuchos foi suspenso em 202, mas Adelino Tacanho mantinha 

o senho de poder vir a ter condições favoráveis para a reedição de um programa que 

reuniu a “tradição da originalidade” e trouxe a Almada notáveis intérpretes da sublime 

arte musical. 

Sonho interrompido não só pela incompreensão de alguns, mas sobretudo porque o seu 

coração parou inesperadamente, retirando Adelino Tacanho do nosso convívio, tornando 

mais pobre o panorama cultural no nosso concelho. 

Adelino Tacanho foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e viu reconhecido o mérito 

do Festival dos Capuchos pelo público que o acarinhou e pela comunicação social que foi 

fértil em elogios, mas também com a atribuição de medalha de ouro pela Secretaria de 

Estado da Cultura em 1990 e de medalha de ouro pela Câmara Municipal de Almada em 

1994. 

A Assembleia Municipal de Almada, curva-se perante a memória deste cidadão almadense, 

lamenta o seu precoce desaparecimento e apresenta à sua família as mais sentidas 

condolências. 

 

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 30 de Setembro de 2004 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
                (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


