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DELIBERAÇÃO 
Nº 34/2016 

 
Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 28 de abril de 2016 
 
 

VOTO DE PESAR 

JOSÉ ALBERTO BELO CUNHA 
 

No passado dia 21 de março faleceu o Maestro José Alberto Belo Cunha que 
marcou a vida cultural do concelho do Barreiro nas últimas décadas. 

José Alberto Belo Cunha aprendeu música com sua mãe, avô e tio, tendo 
integrado muito cedo a Banda da sua terra natal, Reguengos de Monsaraz. 

Aos 18 anos, iniciou a sua vida militar como aprendiz de música na então 
Banda do Batalhão de Caçadores nº 5 e, simultaneamente, frequentou o 
Conservatório Nacional de Música de Lisboa de onde viria a diplomar-se no 
Curso Superior de Composição. 

Como instrumentista, fez parte de várias orquestras e conjuntos a nível 
amador. Como profissional, participou em inúmeras orquestras de teatro, rádio 
e televisão onde trabalhou com vários maestros portugueses e estrangeiros. 

Em Abril de 1990, prestou provas públicas e concluiu com aproveitamento o 
curso para Oficial Chefe de Banda de Música da Força Aérea Portuguesa 
passando a integrar a Banda de Música da Força Aérea, onde exerceu para 
além de executante, as funções de professor. Em Março de 2001, passou à 
situação de reserva. 

Dirigiu artisticamente as bandas da Sociedade Filarmónica União Artística 
Piedense, Sociedade Filarmónica Capricho Moitense e Sociedade Filarmónica 
Recreio Alverquense. Desde Janeiro de 1988 que passou a dirigir a Banda 
Municipal do Barreiro e desde 1990 a Orquestra Ligeira do Barreiro. 

Em Junho de 2010, deixou de dirigir a Banda Municipal do Barreiro, por 
motivos de saúde, contudo, manteve sempre uma grande ligação de 
proximidade e de grande amizade pelos elementos do grupo. 
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Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida a 28 de abril, envia à sua 
família as mais sentidas condolências e presta a José Alberto Belo Cunha a 
homenagem que o seu exemplo de vida merece. 

 
Aprovado por unanimidade.  
 

Barreiro, 28 de abril de 2016 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 
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