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ESPÓLIO PINtO QlJARTil:1 

~- ~~L 

General HUMBERTO DELGADO 
Lisboa 

EJOllos. Senhores Ministros, 

A S . Exª. , o Ministro de 

Lisboa, 21 de Agosto de 1958 

Néo podem V. Exas. julgar impertinentes as considerações que 
vou permitir-me f'azer-lhes acerca do actual momento politico portu-
gu~s . Menos ainda q:ue o faça em carta aberta, porsuanto pÚblic a de-
ve ser a discussão e ntre home.J)S pÚblicos - e eu nao sei como considerar-
-me de outra forma, depois do4)'b8correu durante as eleições de Junho, 
apelidadas de far§B pela grande Imprenãa estrangeira. 

Todo o comentário ~ vida portuguesa é Útil, oportuno,  e cons-
titui direito fundamental dos cidadãos, não se compreendendo que al-
guem possl3 sentir-se lesado e à vindicta recorra, quando tal direi-
to é legitimamente extrclido. 

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 afie ialmente admitidos como tendo votado a minha ca ndida tu-
ra e os muito milhares de portugueses que manifestaram o seu apoio 
aos princ:Í.pios que formulei durante a campanha eleitoral, têm um lu-
gar de facto e de direito nos negÓcios polÍticos do Pais. 

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 pau!fico convívio social, com os perigos inerentes. 

Por isso, agrade ou não aos altos dignitários do Estado, con-
tinuarei insistindo por uma polÍtica de pacificação entre todos os 
portugueses, baseada numa legitimãdede 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 deseonhece, tão retumbante e tão afirmativa foi a 
sua projecção. 

Mais do que uma campanha constituiu um plebiscito no qual os 
Portugueses mostraram a sua ind:Pmita e invenc!vel vontade de serem 
livres e senhores exclusivos dos seus próprios ~JKYHVKMYX 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 a rti-
f1cios da força usadiDs 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 No:vo; 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 ma n i ti e ata? 

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

Porquê tanto alvoroço e ansiedade? 

Porque tinham fome e miséria, me diziam muitos deles. 

11Salve-nos, Senhor Generall11 eis o grito vibrante da sua ansia. 

Por toda a parte, agarrados ao meu carro, esse grito impressio-
nante - " Salve-nos,  Senhor General! 11 - ecoava numa manifestação de fê 
que velhos disseram nunca haverem visto.  E porqug? 

Porque tiveram o s seus maridos, os seus filhos, os seus parentes 
ou a migas , presos, deportados, maltratados, 11por não serem da situa-
ção", porque prederam os seus empregos, porque estiveram doentes e não 
puderam tratar-se . • . -diziam. P~r ~utras tantas causas, meu Deus! 

Q.ut~ntos clamores, quantas lagrimas 1 

Milhares, milhares, milhares, Senhores Ministrosl 

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 Fam!lia Nacig_: 

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 tendehciosos da Oposi-
ção. 

Eu prÓprio, ~ alheado por muito tempo da polÍtica e , 
em parte; habituado a ter das realidades o conceito oficial, ficava 
espantado ante os fac tos a que os meus olhos asa istiam, 

Tudo, porque, dias antes, eu proferira a palavra mágica que a 
maioria ambicionava ouvir e que jamais alguem, num pais sofucado pelo 
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 politico que amordaça 
a livre discussão dos problemas nacionais e para que serve a subservien 
ela,  a adulaça-o, o elogia mútuo. -

SÓ então a valiei, em todas as suas enormes dimensões, quão di-
vorciado do Povo está o Governo e quão profundo é o  abismo que r-s 
lSU sepa r a . 

~ 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 11benesses", não é o mesmo que 
deixar a cada um a liberdade de tomar posição independente em fac e da 
Administra~~õ pÚblica, nem é o mesmo  que viver a Nação na c erteza de 
que é Ela prÓpria que dirige os Seus destinos . 

Tomei contacto com o povo, ouvi- o  e estive no seu luga r . Como 
Ele sofri, fui objecto de brutalidades,  repressão e tropelias, a des~ i -
to de usar as estrelas de general e acabar de chegar da mais alta  repr e -
sentação militar no estrangeiro. 

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

Posso, portanto, em nome de centenas de milhares de portugueses, 
das suas esperanças, dos seus anseios,  e dos seus leg!tinros direitos, 
tornar-me intérprete, neste momento, junto de Vossas Excelencias do 
menos que um Povo o~rimido está em condições de pedir: conciliação, 
bom senso, atençfjo as lições de História ! 
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