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José Joaquim Leitão, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, torna público que na Reunião da Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de Almada, realizada no dia 26 de maio de 2021, a Assembleia 
Municipal aprovou o seguinte Voto de Pesar: 
 

VOTO DE PESAR 
(Pelo falecimento do Capitão de Abril 

Coronel Eduardo Diniz de Almeida) 
 

Faleceu no passado dia 16 de maio, aos 76 anos de idade, o Coronel de Artilharia Eduardo Diniz Santos 
Almeida, um dos mais destacados militares de Abril. 
 
Diniz de Almeida participou ativamente no Movimento das Forças Armadas (MFA) desde o seu início, tendo 
integrado o grupo de 136 participantes que, no dia 9 de setembro de 1973, se reuniu clandestinamente no 
Monte Sobral (Alcáçovas, Viana do Alentejo), reunião onde nasceu o “Movimento dos Capitães”, mais tarde 
conhecido como “Movimento dos Oficiais das Forças Armadas” e mais tarde ainda “Movimento das Forças 
Armadas”. 
 
Em 25 de Abril de 1974 comandou a coluna militar que saiu da Figueira da Foz com destino a Lisboa. Parte 
dessa coluna dirigiu-se para Peniche com ordens para libertar o forte de Peniche. 
 
Na tentativa golpista contrarrevolucionária de 11 de Março de 1975, Diniz de Almeida desempenhou um papel 
decisivo na contenção e derrota do golpe, resistindo e respondendo ao bombardeamento e cerco da unidade 
que comandava em Lisboa, o então Regimento de Artilharia Ligeira 1 (RAL1), posteriormente Regimento de 
Artilharia de Lisboa (RALIS), um momento crucial do processo revolucionário e de defesa da democracia que 
ficou marcado pela sua tenacidade de comando e pela forte mobilização popular. 
 
Diniz de Almeida fez parte de diversos órgãos do MFA, mantendo-se sempre leal na sua ação à defesa da 
Revolução de Abril, dos seus valores e do seu projeto.  
 
Após o seu afastamento compulsivo das forças armadas, apenas reparado em 2003 com a sua reintegração 
com a patente de Coronel de Artilharia, exerceu outras atividades profissionais, inicialmente como psicólogo e 
mais tarde como dentista, mantendo simultaneamente uma intensa atividade cívica em defesa dos valores de 
Abril. 
 
Nunca deixou de intervir na vida democrática do nosso país, tendo assumido funções autárquicas como 
Vereador na Câmara Municipal de Cascais, eleito pela CDU no mandato de 2001 a 2005. Foi ainda 
impulsionador e um dos fundadores da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. 
 
Autor de obras como “As origens e evolução do Movimento dos Capitães” (Edições Sociais, 1977) e da trilogia 
“Ascensão, apogeu e queda do MFA” (Edições Sociais, 1978), uma das mais bem documentadas obras sobre o 
processo que culminou em 25 de Novembro, foi até aos seus últimos dias um combatente pela liberdade e 
pela emancipação do seu povo. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Almada, reunida em Sessão Extraordinária a 26 de Maio de 2021, delibera 
expressar o mais profundo pesar pelo falecimento do Capitão de Abril, Coronel de Artilharia Eduardo Diniz 
Santos de Almeida, manifestando à sua Família, aos seus muitos Amigos e Camaradas de Luta, e a todos os 
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Militares de Abril, a mais profunda Amizade e Solidariedade neste momento de luto e dor, na convicção de 
que partindo o Homem Bom que foi, que é, Diniz de Almeida, restará perene entre todos nós o seu exemplo 
de abnegação e determinação na intransigente defesa da Revolução de Abril, da Liberdade e da Democracia, 
símbolos maiores da Dignidade Humana e da Paz que sempre procurou e defendeu. 

 
Por ser verdade se publica o presente edital que vai por mim assinado e irá ser afixado nos lugares de estilo 
deste Concelho. 

Almada, em 27 de maio de 2021 

 

                                                                      O Presidente da Assembleia Municipal 
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