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EDITAL 
Nº 28/VIII/2004 

(Moção/Deliberação de Homenagem ao Capitão Salgueiro Maia) 
 

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 Abril de 

2004, realizada no dia 27 de Abril de 2004, a Assembleia Municipal de Almada aprovou 

a seguinte Moção: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

Falar de Salgueiro Maia é falar de Liberdade, de Democracia; de honestidade, de 

coragem e de lealdade. 

Alentejano de Castelo de Vide, foram a sua capacidade de comando e oportuno bem 

senso, determinantes no vingar da revolução dos cravos, que viria a consolidar os ideais 

democráticos do 25 de Abril. 

Regressou ao quartel com a mesma dignidade e determinação com que de lá havia saído, 

recusando honrarias, recusando cargos, recusando vaidades. 

Foi sempre um homem de esperança, de convicções, acreditando que o 25 de Abril o 

será para sempre, senhor de enorme humildade, nunca se lhe ouviu palavras de revolta 

ou de insatisfação, por continuar no seu quartel de sempre e no seu posto de quase 

sempre, sem passar de capitão, ao contrário de outros que através da vaidade e 

presunção tão alto chegaram. 

Militar de carreira, morreu, como no dia em que saiu de Santarém determinado a 

entregar nas mãos do povo a liberdade desejada, morreu como capitão, morreu como 

um verdadeiro capitão de Abril. 
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Ao Senhor Capitão Fernando José Salgueiro Maia, temos que lhe deixar uma mensagem 

de tranquilidade, que cada um de nós irá fazer para que no futuro a democracia seja 

cada vez mais sólida e íntegra. 

Por último, que se transmita aos jovens deste concelho, os valores porque sempre se 

norteou este cabo de guerra, mostrando-o como exemplo de homem, de militar e 

patriota. 

Obrigado Capitão Salgueiro Maia. 

A Assembleia Municipal de Almada reunida em 27 de Abril de 2004, presta sentido 

homenagem a um dos maiores baluartes das liberdades do 25 de Abril e propõe à 

Câmara Municipal de Almada, nas comemorações da passagem dos 30 anos do 25 de 

Abril (Revolução dos Cravos), a atribuição a título póstumo da Medalha de Ouro da 

Cidade ao Senhor Capitão Fernando José Salgueiro Maia. 

 

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 28 de Abril de 2004 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
            (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


