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ESPÓLIO PINTO OOAP.Ti~ 

~L ~JJ.9 

General HUMBERTO DELGADO 
Lisboa 

E.xmos. Senhores Ministros, 

A S . Exª., o  Ministro de 

Lisboa, 21 de Agosto de 1958 

Não podem V. Exas. julgar impertinentes as considerações que 
vou permitir-me fazer-lhes acerca do actual momento politico portu-
guêS. Menos ainda que o faça em carta aberta, porsuanto pÚblica de-
ve ser a discussão entre homens pÚblicos - e eu nao sei como considerar-
-me de outra forma, depois doq)h6correu durante as eleiçÕes de Junho, 
apelidadas de far§a pela grande Impremle estrangeira. 

Todo o comentário é vida portuguesa é Útil, oportuno, e cons-
titui direito fundamental dos cidadãos, não se compreendendo que al-
guem possa sentir-se lesado e à vindicta recorra, quando tal direi-
to é legitimamente exércdldo. 

Quer sejam apreciadas honestamente as minhas atitudes e consi-
derações, de patriÓticos objectivos, quer sejam deliberadamente des-
virtuadas e por elas venha a sofrer, como já está sucedendo, continuarei 
dando cumprimento ao imperativo que me impoe a consciencia de cidadão 
e ao mandato que penso ter recebido de centenas de milhares de portugue 
ses para reintegrar a Pátria na sua completa constitucionalidade, que-
o mesmo é dizer em toda a pureza das suas instituiçÕes republicanas. 

Para tanto, há que recomeçar por reconhecer que os 236.000 
ele i tores oficialmente admitidos como tendo vota do a minha c a ndida tu-
ra e os muito milhares de portugueses que manifestaram o seu apoio 
aos princÍpios que formulei durante a campanha eleitoral, t~m um lu-
gar de facto e de direito nos negÓcios politicas do País. 

Querer ignorá-lo, ou querer recusá-lo, é trabalhar para exer-
cebar Ódios e fomentar contradições que afectam a unidade da Nação e 
são inimigos dum panifico convfvio social, com os perigos i nerentes. 

Por isso, agrade ou não aos altos dignitários do Estado, con-
tinuarei insistindo por uma polÍtica de pacificação entre todos os 
portugueses, baseada numa legitimàdade real, insosfim.mda e sÓlida do 
Poder, garantida pela honesta escolha dos seus representantes. 

Faço-o na certeza de que sirvo os mais sagrados interesses da 
Pátria e exprimo o desejo da imensa maioria da Nação. 

A maneira como o Povo expontâneamente recebeu uma candidatura 
presidencial que traduzia as suas mais vivas aspirações, ninguem pode 
hoje dizer que a dessonhece, tão retumbante e tão afirmativa foi a 
sua projecção. 

Mais do que uma campanha constituiu um plebiscito no qual os 
Portugueses mostraram a sua indPmita e invencível vontade de serem 
livres e senhores exclusivos dos seus prÓprios H"'lf?t\96]flOBrx destinos. 

Fui beijado, abraçado, aclamado delirantemente por novos, por 
velhos, gente de todas as classes, homens e mulheres, nas cidades, 
nas aldeias, nas estradas, apesar das muitas dificuldades e dos arti-
fÍcios da força usaddls para o impedir. Recebi milhares de cartas, te-
legramas, telefonemas, homenageando-me, incutindo-me ânimo. Não quere 
esse Povo, como eu não quero, e poucos serão os que querem, embora a 
propaganda do Estado Novo queira fazer crer que estamos em face de um 
tal perigo,  a subversão social,  a destruição dos altos valores morais 
e espirituais humanos. Uma juventude, apesar de educada segundo as 
doutrinas do Estado Novo;  a classe média representante dos bons costu-
mes portugueses; camponeses e operários tementes a Deus; toda essa 
gente,  o grosso das multidÕes que, mesmo em risco de serem espancados 
ou mortos, me aplaudiram. 
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E porquê o Povo se mani.tlesta? 

Porquê tantos choraram ao abraçar-me e outros me agarravam, me 
tacteavarh com místico fervor? 

Porquê tanto alvoroço e ansiedade? 

Porque tinham fome e miséria, me diziam muitos deles. 
11Salve-nos, Senhor General!11 eis o grito vibrante da sua ansi a . 

Por toda a parte, agarrados ao meu carro, esse grit o impressio-
nante -nsalve-nos, Senhor General111 - ecoava numa manif'estação de ré 
que velhos disseram nunca haverem v isto.  E porqug? 

Porque tiveram os seus maridos, os seus filhos ,  os seus pa rentes 
ou a migas, presos, deportados, maltratados, 11por nã o serem da situa -
ção11, porque prederam os seus empregos, porque estive ram doentes e não 
puderam tratar-se •.• -diziam. Por outras tantas causas, meu Deus! 

Q,uantos clamores, quanta; lágrimas! 

Milhares, milhares, milhares, Senhores Ministros L 

E não era a mim, modesto e ignorado candidato que as manifesta-
ções se dirigiam. Era às ideias e esperanças que no memento encarnava, 
como escolhido para cúpula do movimento de conciliação da FamÍlia Nacio. 

na 
1
• Quando fui recebido no Porto de modo triunfal por uma multidão-

avaliada por estrangeiros em 150 ou 200 mil pessoas,  o meu nome mal era 
conhecido dos portugueses. Pouco tinha ainda exposto do meu pensamento, 
estava a ser atacado violentamente por elementos tendenciosos da Oposi-
ção. 

Eu próprio, .ii.:taxxxR±KX.J: alheado por muito tempo da polÍtica e , 
em parte, habituado a ter das realidades o conceito oficial, ficava 
espantado ante os factos a que os meus olhos assistiam. 

Tudo, porque, dias antes, eu proferira a palavra m'gica que a 
maioria ambicionava ouvir e que jamais alguem,  num pa{s s ofucado pel o 
medo, se atrevera tão claramente a pronunciar:  Demissão!  Demissão! 

Qualquer outro homem honesto ba minha posição que o tivesse 
feito obteria, provavelmente,  o mesmo êxito e , portanto, refiro- o sem 
vaidade -aliaz aqui descabida. 

SÓ então, verdadeiramente, compreendi o que faz um regime de 
força 32 anos no Poder, a  o que conduz um estado polÍtico que amordaça 
a livre discussão dos problemas nacionais e para que serve a subservien 
ela,  a adulaça-o,  o elogia mútuo. -

SÓ então avaliei, em todas as suas enormes dimensões, quão di-
vorciado do Povo está o Governo e quão profundo é o abismo que "S 
:IDa separa. 

:g que estar em Lisboa, de cátedra,  como grandes senhores,  -
-magister dixit -a ditar ordens e leis para o Pa!s, querer conduzir 
um Povo segundo uma opinião pessoal; desejar impor um figurino e tudo 
pretender submeter à sua imagem e semelhança, por muitos que tenham 
sido os melhoramentos, as reformas e as "benesses", nã o é o mesmo que 
deixar a cada um a liberdade de tomar posição independente em face da 
Administra~9 Õ pÚblica, nem é o mesmo que viver a Nação na certeza de 
que é Ela prÓpria que dirige os Seus destinos. 

Tomei contacto com o Povo, ouvi- o  e estive no seu lugar.  Como 
Ele sofri, fui objecto de brutalidades, repressão e  t ropelias,  a desr;:e i -
to de usar as estrelas de general e acabar de chegar da mais a lta repr e -
sentação militar no estrangeiro. 

SÓ agora, verdadeiramente, sinto até onde chega a sua razão. 

Posso, portanto, em nome de centenas de milhares de portugueses, 
da s suas esperanças, dos seus anseios, e dos seus leg!timos direitos, 
tornar-me intérprete, neste momento, junto de Vossas E.xcelencias do 
menos que um Povo oerimido está em condiçÕes de pedir: conciliação, 
bom senso, atenç§o as lições de História! 
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Ao menos isto, meus Senhà>res, para não falar do que seria de 
esperar de um GovE:-rno que apregoa basea r -se na Moral e na Religião, em 
benefÍcios dos presos submetidos a torturas medievais e das suas famí-
lias que, passando negra miséria, me procuram para lhes conseguir pÔr 
os maridos em liberdade e obter-lh6s pão. 

Todos somos portugueses. Todos temos direitos ... um deles o não 
estar preso, indefinidamente, sem causa palpável. 

Senhores Ministros: 

Vão Vossas Excelencias iniciar um novo Governo e já os orgãos 
informativos oficiosos, na ansia de salvaguardar um falso conceito de 
prestl~io , se apressam a destacar, numa congrangedora cegueira, que a 
polÍtica será a mesma e nada substancialmente se modificará. 

A quem tenha p resenciado serenamente e com eap!rito observa-
dor os acontecimentos da recente campanha, a quem t;nha em ~ente ser-
v;r leal e dignamente os elevados interess~s da Naçao -e so a Naçáo -
há-de, por certo, parecer que q politica nao pode de modo algum conti-
nuar a ser a mesma e muito de substancial há que modificar. 

A Nação está débil, subdesenvolvida, atingida pelo desemprego, 
e e'"nesse estado que vai enfrentar as consequencias que até nós chega-
rão da nova organização europeia do mercado comum e integração eco-
nÓmica - a despeito do que se vai dizendo em sent!hdo contrário. 

A Nação está socialmente distanciada de quase todos os paises 
civilizados, os indices gerais da viàa sãodos mais baixos do mundo,  e 
é nesse estado que se propõe manter e aumentar as suas despesas com 
organismos e uma burocracia que paises de complexas e enormes activi-
dades, de imensa população, não t~m . Até a grande Impren$9., bem liga-
da ao Governo, como é notório, ao caso se referiu, tão clara é a 
exploração do pobre Povo porruguês. 

A Nação foi arrastada para profundos diferendos polÍticos, não 
possui uma verdadeira Representação Nacional, não dislfruta as garantias 
e liberdades essenciais e e'"nesse estado que faz parte da comunidade 
livre ocidental,  a fim de, paradoxalmente, ajudar a levantar uma bar-
reire aos inimigos externos da liberdade. 

O descontentamento politico arrastou às nossas mais importantes 
provfncia s ultramarinas, onde o eco da minha candidatura repercutiu 
triunfalmente,  e e'" nesse estado q ue a Nação defrrmta o novo naciona-
lismo afro-asiático e os ataques da Comiss ... ao de Curadorias da ONU. 

A Nação, de formação moral estruturalmente catÓlica, está 
perfeitamente apta a possuir um Governo Livremente Eleito, de uma fei-
ção provavelmente Cristã-Demourática, como na Alemanha, na França, na 
Itália e tantas outr,s Nações, garantindo assim a inteira inviolabili-
dade dos mais altos valores da Pátria. Ora é em estado d  e escravidão 
que se mantem a Pátria, para vergonha dum Governo imposto há 32 anos, 
com o inerente ~desprestÍgio de POrtugal. 

Confundir estes e outros problemas, que devem ser resolvidos 
de harmon!a com o conser;so geral e por quem a Na ~ ão livrement~ eleJa, 
com questoes de ordem publica , como sucedeu nas ultimas eleiçoes,  e 
umA. mistificação e um maquiavelismo que a grande maioria dos portugue-
ses reprova.  E bem o mostrou. 

T~ mbem sou defensor da ordem e da segurança nacional . Mostrei- o , 
m~is de uma vez, aoc ponto de ser ferido a tiro, em condições que ul-
trapassaram o meu dever. 

Mas a ordem pÚblica é um meio, não um fim. Com e l a se assegura 
o coexistencia das liberdades e se garante aos indiv!duos o livre exercí-
cio dos direitos constitucionais.  A ordem defende a Legalidade ao res-
peito pela Constituição. Impede os abusos,  o arbÍtrio e  a provocação. 
Precisamente o ma is necessário em eleições. 

Ore , so contrário, usou-se a forçe contra os meus colaborado-
res e contra mim, na recente época  e l eitora l , com abuso, com arbitrio 
e com provocação. 
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Vão Vossas Excelencias iniciar o novo per:1odo governamental. 

As responsabilld!àdes que receiem sobre Vossas EXcelencias sãe 
agora maiores, porquanto é licito julgar que este Governo constitui o 
Úl t<hmo do regime, inexoràvelmente entregue às leis naturais da fadiga 
e da auto-destruição. 

Por tal razão, neste momento grave pare os Portugueses, ,ou, ao 
contrário do que s  e anuncfua, formulo os votos de que seja outro o ru-
mo politico da Nação; que mui to de profundo seja remodelado,  e que o 
Pais reencontre na ConcÓrdia , bo Progresso e na Liberdade os seus hist 
tÔricos destino. 

Como Vossas Excelencias, os meus colaboradores e eu não deseje-
mos que se reincida nos erros dum passado long!quo de que os homens da 
Situação tanto falam, apesar de tantos anos passadoso Mas tambem não 
queremos que se reincida nos erros e desmandos da actual situaçaõ. 

De novo em nome de quantos apoiaram a minha ôandida tura eu re-
cla m  o • a publicag,áo urgente de medidas tendentes â pacificação na-
cional; a restituiçao da confiança entre compatriotas; ao combate do 
medo; so rigoroso cumprimento do Artigo 8º.  'da Cos.stltuição, à elevação 
do nível geral de vida do Povo Português; ~ moralização dos costumes 
pol!tiuos e económicos; a uma ampla amnistia a todos os presos e exi-
lados por delitos chamados pol!ticos . 

Premito-me ilustrar a minha carta apenas com três imagens da 
minha chegada ao Porto no dia 14 de Maio. 

Em duas delas, para vergonha dos nossos costumes polÍticos, 
eliminadas pela Comissão de Censura à Imprensa, verão Vossas Excelen-
cia s parte da multidão que na estação de S . Bento esperava um candi-
dato que nada mais prometia ao Povo do que os votos a cima descrlmiba-
dos e já formulados na minha proclamação ao PaiS. 

E este êxito obtem-se sem fundos do Estado, sem circulares a 
recomendarem as célebres "manifestações expontâneas11 {destas dá bem 
ideia a ciroular'cuja cÓpia se junta), sem arrebanhar indiv{duos em 
camionetas a 200 quilÓmetros 'do$' distancia, sem elemet\tos da Legião a 
deslocarem-se com sal~rios, transportes e a limentaçio pagos pel o 
contribuinte. 

Noutra, referente à aglomeração na praça de Carlos Alberto, 
poderão Vossas Excelencias ver para que tem servido nas escolas a pro-
paganda e a educação do Estado Novo durante 32 anos,  e por quem a ver-
dadeira mocidad~ portugue~a se inclina a simpatizar, como o prÓprio 
"Diário da Manha" ainda ha pouco, alarmado, redonheceu. 

Senhores Ministros: 

As lições da História clamam inexoravelmebte ao recitarem o 
que sucede a quem pretende governar contra a vonta de  de um Povo I 

Q,ue Vossas Excelencias as recordem nesta hora séria da Naciona-
lidade, facilmente transí'orimÍvel, por Vossas Excelencias, na Hora 
Redentoala da Conciliação, são os votos que a Vossas Excelencias 
apresento. 

A bem da Nação 

a) Humberto Delgado 
General 
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