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De Pesar pelo falecimento da actriz Eunice Muñoz

Não há palavras que descrevam na plenitude o valor e a importância de Eunice Muñoz nas 
artes performativas e na cultura de Portugal. Da mesma forma, não há homenagem que 
faça justiça ao seu talento e à marca que deixou no nosso país.

Eunice Muñoz faleceu aos 93 anos de uma vida plena, recheada de sucessos, com uma 
carreira de 80 anos, completados em novembro passado, onde fez teatro, televisão, 
cinema. Estreou-se em 1941, com apenas 13 anos, no Teatro Nacional D. Maria II, com a 
Companhia Rey Colaço/Robles Monteiro, de outro dos enormes vultos da nossa cultura, a 
Senhora D. Amélia Rey Colaço. Estreou-se no cinema em 1946 com o filme de Leitão de 
Barros, “Camões”.

Nasceu na Amareleja, Moura, no distrito de Beja, participou em dezenas de peças de 
teatro, filmes, programas de televisão, telenovelas, venceu inúmeros prémios e foi 
agraciada com várias distinções. Em 2021, o foi condecorada com a Grã-Cruz da Ordem 
de Santiago da Espada.

Mãe de seis filhos, com vários netos e bisnetos, retirou-se da vida artística em 2021, com 
a peça “A Margem do Tempo”, na companhia de uma neta, Lídia Muñoz.

Esta figura maior da cultura portuguesa, deixou-nos a 15 de abril de 2022, mas a sua 
carreira, o seu talento e a sua pessoas jamais serão esquecidos.

Assim, e pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa
o seu profundo pesar pelo falecimento de Eunice Muñoz, apresentando sentidos pêsames 
à sua família, amigos, colegas e a todos os portugueses, porque é de uma figura 
incontornável da cultura portuguesa que nos estamos hoje a despedir.

São Bento, 15 de abril de 2022



Os Deputados do partido CHEGA,

André Ventura

Bruno Nunes

Diogo Pacheco de Amorim

Filipe Melo

Gabriel Mithá Ribeiro

Jorge Galveias

Pedro Frazão

Pedro Pessanha

Pedro Pinto

Rita Matias

Rui Afonso

Rui Paulo Sousa


