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s~NHOR MINISTRO DA PRESIDÊNCIA 

EXCELÊNCIA 

h assados \'à.o cinquenta dias sobre as ~lelções r-arn n Presidénda da República c .allldil s~ !nll.li• 
f têm yrcsos :tlguns colaboradorl!'s da mwha.Can?id::tura. . .. 
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os portugueses. 
Não poderia proccd~r de outra mat;eira uma \'CZ que, tendo ~of1 ido cvmo Cnndicl:lto os maio· 

rcs vexames e dolêncms, dur:!.nte a campanha eldtcral, me encontro em po~ição de sentir, como 
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Faltaria ao dc\·er de Homem e de Mtlitar e ir:mia ;;s r~pon5:~billdades que tontrai como Can-
didato, se não cstivtsse abertamente no primeiro lugar dos cidac!:los qt:e protestam contra as pri-
soes que se seguiram a um ~c:to eleitoraL E são tr.nto mais para csp:;.htar tais perseguições e re-
pres<"i!ias quanto é certo h;wercm cs eleitci'es c cs detidos ptrticipado nas eleições co!n elevado e 
patriótico civismo. 
O período da propng<.ndn elciton;l fd fec:hncio com dura rcrressão c a Naçao flcoli nc\'amcnte 

reduzida ao silêr.cio forç11do. Nenhuma tiisct1!>são cu _ccment~rio é rer!11itiJo a um aconte~in~ento 
que, pela sua transcendência e pcl11s tristes e lamentl!-vcis conciições cm que decorreu, mmto lt.r:l 
que ser discutido, até porc:ue os 236.057 eleitores CJficlalmentc r_t!c.onhecidos q~:e s~ pronuhcianun 
a b\'Or' da minha Candidatura, nno podem aceitar que eu seja privado de continuar a usar {lS 
r.rcios de contactar com o Povo c a Noçno, que, como é do conhecimento geral, me r.clamnram no 
mais grandioso c elequentc dcs plebh Cites públicos reali;mdo~. 
À sombra desse silêncio e da ::-ua conscqueme impunidade, estão a funclbnar as forças repressi· 

\':J.S da Siluação, atrn.vés de uma onda de enearcer:1.mento e intimid:J.çOes, desencadeada contra os 
meus amigos, colaboradores e simpatizantes. . 
Como é óbvio, a minha honra de Português e de Militar nlio se p.::dl<). calar por mais tempo e, 
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colaboradores e simpatizantes. 
Na semana anterior às eleições f~r~m presos, ehtre muitas outras r-essoas, os seguintes mem-

bros da minha Candidatura:-Prof. Vteira de Almeida { 9 tllas), Dr. TeófiloCan·alho Santos ( 1 dia), 
.\rq Cassiano Branco(t3 dias),de Usbo11. -Arq.Artm: llnctrade (t8dias),Dr. ).ntónio Maee_do 
{ preso), Dr. Carlos Cal Brandao ( J.>reso) e ArtUr Mirandela .( 48 dias) do Porto.-:-Dr. Oliveira 
Braga ( 17 dias), Dr. L ui~ Caseiro (preso), Dr. Francisco Carneiro ( 17 dias), Dr. Júho Montalvão 
Machado { 17 dias), Dr. Brazão Antumes ( 17 dias), Dn Costa Gomes ( 17 dias) de Chaves.-Ante-

~~) CJ~avp~r~~0~1 JZ~é a}~:q~tin\da#;g;~od~a:~· d1:s~0d~s~\fa ~!J:rr~i~-A~t~~~oM~~i~ef~l (B;~'ll:S:s\(f.!~~ 
nando Correia Simões ( 20 dias) de Bragn. '---Eng. Hdder Rochn ( 17 dias) de Ouimaraes.-Df'. 
Francisco Sampaio de Faria ( 20 dins) da Póyoa de Lanhoso. -'--Artur da Cunha Coelho (20 dias) 
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~ 17 dias),joaquim Alves da Costa ( 17 ciias) de Guimarães. . 
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Desta acçno ilegal c violenta, contra a qual .tem prot{•stal1o lhiltilmentc a br:rlem dos Advoga-
dos, do Porto e de Lisboa, resultou mnis a pn~no dos Drs. ,lono Nc\·cs, AntóniO Ce>rtes:to, Artur 
Santos Silva e Adao e Silva, 1 resos portanlo h~ 42 tlias, t:lt~m cliente que ali se enccntra\·a aci· 
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escritório dos colegas {40 dias). 
Da Comiss.io de Beja estno presos o Dr. Melo Borges ( 3o dias) c de Almada o Dr. Henrique 

Barbeitos ( 5•1 ciias ). -De Vila Franca o Dr. Armando Nuno Diogo ( 40 dias). 
Encontram-se ainda 11resus clesdc a ofen~i\·a gorernamental, propositadamehtc rcaiir.ada para 

difknltar a ;:,c!ividade eldtvral da oposiçilo em geral, entre nn:itas ou1ras pessoas n:cnos conhecidas 

~~ ~:i~Jb~~~.J~o R~~~~~~'":l;i~~n~~:i:~~c~~~;~~~~t~!~lid~, x~~~~~;~gd~a~S~fg~ct: p~~~~ J~cB:-~g~~l~~~: 
Qt:e crime praticaram esses portugueses? 
Nenhum, todos o sabem. 

Pela minha parte r osso garan!ir públi:<t e soknemelllc, como Homem, Portugh\!s e Militar que 
upenas npoiantm,em termos estritamente !~g11i$;U m!nha Canditlulttrn,de :nja::-cohties<•cs,a maior. 
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parle eram componentes. 
Sem àtívida me compete l~terc!sar pela. si~ua{ão. daque\e!1 cttja prisão ameaça prolongar-se. 

rom grave prejuízo para a v1cia proflcJonal C~ cada um e doloroso sofrimento para as lami\i~s 
atingidas, ate p.orque çenso que nno tenho o direito de estar em Jiterdade, enquanto os meus leaJs 
colaboradores e exemplares cidadães, continuam na cadeia. 
Tal como cs signatãrios do Telegrnma entregue a V. Exce.lência, ~erlaro solenemente que se a 

su:l conduta se ]~Ode con~iderar criminosa, cu também a seglll e pratiquei, em termos exactamente 

igu~i~o~t~~~ ~~~1~~it~~~ea ~~~;s ~~~r~~:ci~~d~~a~~i-soes em massa por todo o País, sobre po ulares, 
cujos nomes n/!o me é possfvel, de momento, mencionar, que se têm manifestado por diferentes 
processos contra as fraudes e indignidades eleitorais usadas contra o minha Candidatura. 
O Governo nllo quere compre~ndcr que essas manifestações traduzem a indignaçao e c. protes-

to de um Povo, contra a forma como decc.rrcu o acto eleitoral, cujo resultado está longe de exprimir 
a vontade da Nação e nenhum carácter tem de sedicioso ou anti-nacional. Sô o Governo é verda-
deirarnente respon~ável por esses :1.contecimento~ na medida em que impediu a livre e expontânea 
afirmação da \·ontade nacional. 
Re;;lizaram-se eleições e prometeram-nas !iHes. Porque rstra:~har a indignaçao pública ant~ 

o medo escandaloso como essas eleições decorreram? 
Protestando contra uma tal !erma de provocar no P:tís, si!uaçoes que tornam possíveis os pre· 

textos para efectuar prisões madç:t!', e que a tantos lares le".'aram a angústia, as lágrimas, a desor-
gan!zaçno c a fome. ~u julgo exprimir o patriótico desejo da 1me11SJ maioril dos portugneses, cujo!!' 
bons sentimentos c JUStos anseios os dirigentes se mostram cada vez mai!õ ln c:~ pazes de compreen-
der, reclamando do Governo n imediata !ibertJçll.o de todos os presos, a fim de que regressem ;1os 
la;es, retomem o trabalho c possam sentir-se o mais possível felizes. na sua própria P-átria. 
É fácil aos governantes publicar leis de repressão e castigo, mas sempre os governados as de-

saprovara o quando elas atentam e ofendem a sua dignidade1 os seus !~gílimos direitos e interesses. 
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se encontram potencialmente os gérmens duma desintegração que pode alastr3r aos mais distantes 
lugares d3 imensa unidade territorial pátrb.. 
C3be aos portu~ne~es, no actual momento histórico da civilização Ocidental, uma !Jr~fa que os 1 

1:cde leVar aos ma1s altos ê:xitcs e destinos no conjunto das Nações Cristãs e não lhes faltam para 
Isso ns condiç(.oes e os dons. Podemo-la re::tlizar, com novo entusiasmo e nO\':l.S forças morais e espi· 
ri1uals, se os olhos que andam como cegos se abrirem para as realidades e uma concepçao demo-
crática da vida c dos direitos hum:mos foi' cnqrada corajosam~nte. 
Mas podemos sucumbir e permanecer irre_mediàvelmente â margem do progesso do Mundo, se! 

continuarmGs ag:~rrados a fórmulas nnacrónkas, às desmedidas ambições pessoais, ao desvairo do 
pod\"!r e ao monopolismo politico. . · 
Quem assume perante a história e as gerações \"!ndoras as responsabilidades-do que está a 
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gnra!Jiins individuais e legitimar-se o poder através da livre consulta à opin1ão pUblica. 
Somos parte in;pcrtante no Mundo Ocidental, devemos integrar-nos urgentemente em toda a 

sua estrutura. 
Insistir na rolhica de rep1e5são é reincidir num erro que, e:tercido há 32 anos,jâ custou aO 

P:~í,; muitos sacrifícios, grande désprEI~tigi':l e atraso geral. Além de que sendo Portugal uma Naçrw 
es~tndalmente católica,esses métodos 1·epugnam à consci~nda dos portugueses. 
H:i que rever profundamente, como a Naç!lo intei~a reconheceu, grande parte da estrutum 

ético·polltica actuJ\. E, para com-:çar, renuncie-se desde J:Í.:.. toda a forma de violênciao;:, de crucl-
rlade e vindita. · 
Mantendo-me fiel aos objectivos dumJ Candidatura, com a qual se substanciou todo um forte 

sentimento da Naç:to, enquanto me for permitido, aconselharei reconciliaçao, se~nrança c sossegll 
pnra todos os portugueses e q11e nln~ uém possa ser perseguido pelas suas opmiões de natureza 
r:ntriótlca. 
Não fomento 6dto. Comb:~to- o. 

Nao preconizo a intoleràncía, mas a compreensão. 
Nno quero dh-idir os portugueses. Quero uni-los e libertá-los. 
Quantos em Portng~l anseiam por uma vida livre e fundamentada nas respeitos humanos ::: 
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:~.e~~~ ~n~~~~i~i~~~~-simpatia e so_li9ariedade, não ~e _parecendo que 
algu;ru \"ez se/a de:mk so!Jci"!ar pa-a ela~ a co:~s:d!raç:lo do3 dJngcntcs rcsponsavets. 
Nessa cou omJidade; me dirüo a V. E{a; c:n-qaem outras :tltas individnalidado::s estão rt!p:-es en" 

tadas, certo d~ que ao t!s;unto di;p~u~arâ. ::t melhor atençtlo. 

Li,.b_oa, 30 cie Julho _?e 19.58; A BEM DA NA(:ÃO 

HUMBERTO DELGADO-General 
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_ J.isboa, 12-7-1958 

SENHOR MINISTRO !lO INTERIOR 

EXCELÊNCIA 

ASSUNTO: BRUTALIDADES OA POlfCIA. 

f~ÇO PROVIDÊNCIA§ 

l4 de Julho de 1958 

A B~M DA NAÇÃO 

HUMBERTO PfLG!l-J>O -Gen~r ol 

Exmo SENHOR CARO~.<)~ PATRIARCI\ De ~ISBOA 

EMINÊNCIA 

A ~;~~~~nd~~~;n;ctl~;t~:r~sà:o~r~f~~!~ ~s~~~~o\ pi~~-~;~ac~~~~o~~~xd~c;:;~~ ~~~~t~~~~u~:~flc}~~~~~ 
descritos em publicações cstmng,.iras. 
Pela cópia junta da carta enviada ao Minhtro do Interior, Vossa Eminência ;vcriilcnrá que já 

tratei da matéria junto do Governo. 
Sucede que por causas clcscon}leq.Gas, e sem e:.plic;~.ções, a P.J.D.E. continua abarrotando a 

~~i~~: J~~~ho.indivfduos de w,.ias .ô>S classes, mormcpte pouco :mtes1 durante e depois das cleiçõc: 

Por outro lado, Vo:>.'l:l Eminência bem conhecerá \1 forma como Henrique G~lvao há longo tem~ 
po anda pelas prisCes1 acab:n~do por ver-lhe aplicada umn pcn~ de r6 anos, <)upla da que nos lri-
â~~~~~~11~o~~~~~~~~1~~s da Jugosl:\vw. se atribui a um inimigo de Tito por crime semelhante, se é que 

'Será a inda do conhecimento de Vos:a EminCncia o cst:tdo de sentimentos neg.ativos qnc invado' 
o povo português com base nos facto~ acima cxpo-.;tos c otttros ie natureza poHtiCJ.. 
A avaliar pelo qnc cst:l correndo c pelas promassas dos di~cnrsos do~ ll)CIIJ.bro~ do Governo, 

o povo em vc?: de c:>rtdli,t ;lo só c;pcr.t m:tiô violê:nciJs. 
~lgttnp.s pessoas me lcmb;am s.:: procd.t a um apelo para Sttl Santidade o P.tpl, no scnt id~ 

de, dado que Portug-al é um Pats fttndamenl:tlmcntc católic'l. se obter um pedido d~ clemência q11~ 
interfira nzste estndo de espírito e tendente a diminuir ou findar com as brllla!idndes dn policia c 
nntr.ts violências d~ ord;:m espiritual. Entendi, porêm, <ptc d,•veri,l dirigir tal ap!lo a Vou1 Em i· 
nêncin, como mais alt3 f1gura que é dn Igreja em Pvrtng:~t, ap~lo que se esten4q !l'l p~dido de unn 
a~nnbtia geral plra prejOS politt<:os. 

Apresento ô\ V o.,,~ Emjnenci~ Q:; prote;tos d~ miQha alt01 cor~sidera~ao e r1Bpeito: 

HUMBERTO DElGADO -General 


