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SENHO~ MINISTRO !>A PRESIDÊNCIA. 

EXCELÊNCIA. 

Passados \":1o cinquet:la cijas sobre as ~leiçõcs r~-.ra a Prc~id~r.cia d:: Rcr úblic2 e ;dnóõt.se n:a. "' 
têm presos alguns colabor;Jdores da n~mha Cnnotdatur;~ . 

Decidi pois, nllo obs:ante \1anr quem recde seja cc>r.tmprocedcn!c toào o aptlo il. jnsttça, dtri-
gir-me a V. Ex." p!f:l solicit;tf a sua alta contribc.tção nc sentido d: passificaç:i.o e ::mizc.dc entre 
05 

1No;~uf,
1
~d:~i-a proceder de c11tra m:-.ndra uma \'CZ que, (cndo sofrido ccn:o C:u~didato cs mr.io-

rcs vexames c dolêncics, durante ii campanha eleito! ai, me encontro cm pcsiç;lo de sql!ir, ccmo 
se continuassem a ser exercidas sobre mim, as dolências e vc>:ames que foram e cst;:o sendo pra-
íicad:~s sobre destncados cle;r.entos da canciiGaturn, ledes portup1eses honrc.dos e dignrs. 
Faltaria ao dever de llomqn e de Militar e !rairia zs respons:obi!idaPes que <.omraí cerno Can-

didato, se não estivesse abertamente no primeiro lugar dos cidadãos qt!e protestil-m contra as pri· 
sões que se seguiram a 11111 acto eleitoral. E são tanto mds pnra es1::-.ntnr tpjs perseguições e re-
presálias quanto C certo haverem os el~itcres c cs dei ides rorticipado nas ekições com e!c\"aCo e 
patriótico cil'ismo. 
O período da propaganda elei!cr:~l fci _ftcj1p.do cc.m ciura rq-rcss5:o c a 1\!açr.:o ficou nov:nncnte 

reduzida ao silêncio f:lrçadc.. !'\cnhJ:ma Gi~qué~o ou C• mcnt:'.rio é i tl miliJo a t:m ncon\ecilnnto 
quc1 pela sua transcendê11cia c pcla!õ t1 istcs e lan:entáveis ccndiçêes cm que decorreu, muito krá 
que ser disculido, até porque os 236.057 eleitores oficialmente rccon~cridos que se pronuncj2pm 
n f:wor da minha Candidatura, nrw podem aceitar (!UC cu 5eja J:flvado ele continuar a u~ar us 
meios de contactar com o Povo c a N:~ç:lo, que, como é do cc.nhcdn:Cnto geral, rr.e aclan:a:-am no 
m:1is grandioso e clequente dos.plehhcitos públicos rea\i~ados. 
A sombra desse silêncio c da ::.ua conscqueme impunidade, estf:o a íuncionar as forç:ls repressi-

vas da Situação, através de uma onda de enc2rccmmtnto e inlimidaçõcs, dnet~cadeada contra os 
meus amigos, cohlboradorcs c sil!lpath~:~ntcs 
Como é óbdo, a minha honra de Pt;t·t11gués e de Militar nfm se p ~dia calar per· mais tempo e, 

nessa conformidade, associo-me subscrevendo-o como primdro signatãdo, ao telegrama que cca· 
tcnas de portugueses dirigem neste men:ento a V. Ex a acerc:1 das pt i~ôcs qnc se manten: de meus 
col:!boradorcs e simpatizantes. 
Na semana anterior ~s eleições for~m presos, entoe muit::s outr:;.s p::sso~s, os .seguintes mem-

j)ros da minha Candidatura:-Prof. Vieira de /\\me ida ( 9 dias), Dr. TeóhtoCar\"alho Santos ( 1 dia), 
;\rq Ca~siano Branco ( 13 dlns),de Lisboa.  -A:·q. Artur Andrade f 18 di~s), Dr. António Macedo 
(preso), Dr. Carlos Cal Brandl!o ( J.oreso) c Artur Mir:mdel.1 ( 48 di:ts) do Perto. -Dr. Oliveira 
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nando Correia Slmõcs ( 2o dias) de Brnga. -Eng. Hetder Rocha ( 17 dias) de Gu!marlles.-DF. 
Francisco Sampaio de faria (:;:o dias) da Póyoa de Lanhoso. -Artur da Cunj1a Coelho {20 di.-1s) 
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ra de Lima ( 18 dia~), Dr. Alexandre Córdo\·a ( 17 dias) de Santo Tirso.-· f!ern:mdo Lopes ( l7 
dtas) de Barcel0s. -Dr. Aristides Couto ( 17 dias) de Vila Vcrde . .- Manucll~..:rnandcs Polkarpo 
( 17 dias), Joaquim Al\'CS da Costa ( 17 dbs) de Gulmar:ics. 
Em 21 de Julho-13 dias apôs as eleições, foi as~altado, no Porto, por ngcntes da P.l.D.E. os es· 

critórios dos ~dvogados Dr~. Mário Cn\Brandão, Carlus Cal Urandno, António M~cedo e \.UI!! Caseiro. 
Desta acçllo ile~al e violenta, contm a qual tem protestndo lniltilmcntc a Ordem dos Advoga· 

dos, do Porto c de Lisbon, resultou m3is a pri~l\o dos Drs . .Jollo Neves, Au!ónio Cortcs.'ío, Artur 
Santos Sil\"a e Adllo c Silva, 1 re~cs p-rtanto h~ 42 dias, dum cliente que ati se encontrava aci· 
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escritório dos colegas  ( 40 dias). 
Da Comiss.'ío de Bej.t estilo pre~os o Dr. Melo BOTJ!Cl! ( 3o dbs) e de Ahr:nda o Dt·. Her,rique 

Barbei tos (54 dias). -De Vila Francn o Dr. Armando Nuno Diogo ( 40 dias). • 
Encontram-se ainda presus desde a ofcnsi\·a governamental, propositadamente realiz:~da para 

dificultar a actividade clcitural da opctiç:io em geral, entre muitas outras pessoas menos conhecidas 
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Mo~i~\gdt~a~S~f~;~ l?~b~~~~efl:.~g;:~~~~~ 
Que crime praticaram esses p::ortugueses? 
Nenhum, lodos o s~bcm. 

Pela minha pnrte posso garantir pública c solenementr, como Homem, Português c Militar ~ne 

11pcnas apoiamm,cm termos cstritamcute legais, n minha Candidatura, ds ~ujR!i comissões, a maior 
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parte eram componentes. 
Sem dúvida me compete intcre$:tl'-pelo situação daqueles, cuja prislo amcaç:~. prolongar-se 

cc,m gra,-e prejuízo para a vida f.roficwr.a! de c::da t:m c d9klrcso sofTimento r,ara as l:tmilhs 
atingidas, a té porque renso GUC 11!l.D tcnbo o c'.ireito de cstr..r cm !itcrG::ck, ~r.quanto os n:c1:s leais 
colaboradores e enmplans ndndi!.cs, co1Úim:am na cade::ia. 
Tal e<: mo os signatários do Teleg_rama entrt'gue a V. E~celência, declaro solenemente que se a 

sua conduta se ]:ode con~idcrnr cfimmosa, en também a segui e pratiquei, cm termos exactamente 
iguais e q11c respdlam a mais rigorosa legalidade. 
Acontece ainda qt:e têm sido eh~çtuadas prisões em massa por tcdo o Pais, sobre populares, 

cujos nomes n:l.o me ê pcssível, de momento, mencionar, que se h~m mnnifest;~do por diferentes 
]:recessos contra as fraudes e indignidades eleitorais usadas contra ~ minha Candidatura. 
O Governo nno quere compre~nfler que essas manifestações traduzem a indi!);IHIÇ!Io c o protes-

to de um Pov(), contr:~. a forma c::~mo de;vrreu o.a,ctoeleitoral, cujo rl!s:lltado cslá longe de exprimir 
a \'Ontade da Nação e nenhum car:!cter tem de s.edicioso ou anti-nacional. Só o Oo\·erno é verd:t· 
deiramente responsável por esses acontecimento~ na medida em que impediu a livre e expontànea 
afirmação da vontade Hacionnl. 
Re.;lizarnm-se elciçCes c prometeram-nas liHes. Porque r:;trauhar a indignaçllo pública :mtc 

o modo escandaloso como essas ck'içoes decorreram? 
Protestando contra uma 1:\\ tonna de provocar no Pais, situações que tornam passiveis os pr<:· 

textos para efectuar prisões maciça~, e que a t:mtos lares levaram a rwgt'1.c;tia, as lágrimas, a dcsor-
g:miznçno c a fome. Eu julgo exprin:ir o patriótico desejo do. imensa maioria dos portugueses, cujos 

~~~:s r~~7~~:~~:~~sd; g~~~~n~
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b·e~, retomem o trabalho e po~sam sentir-se o mais possível felizes na sua própria Pãtrb. 
t fácil acs go1'an:mtes publicar leis de repress:io c castigo, nms sempre os governados as de-

saprovarão qu:utdo elas atentam e ofendem a sua dignidade, os seus legítimos direitos c interesses. 
N~o é reta inlen~lficação da repressno que se resolvem os probl~ma.s de um Povo, muito menos 

q 1:n~;do a N:u;no esta profnnc~amc.ntc óvidida e descontente. Nessa divis:l.o c no dcscon~entamento 
se encontram potcncjalmen t~ os germens duma desintegraç:to que pode alastrar aos mats distantes 
lugares da imensa unidade tçrritorial pf1trb. 
Cabe aos portugueses, no actual momento histórico da civiE7.:~ção Ocidentnl, um:~ ta;-efa que os 

1~cdc levar acs m;;!s ai!cs tx\tos c destinos no C011junto das NnçOes Cristãs e n:io lhes faltam para 
isso as condições e os dons. f>oden1o·la reuliznr, com novo entusiasmo e novas forças morais e cspi· 
ri: unis, se os olhos que andam s:crr.o t·cgos se abrirem Jlara as realidades e uma coucepçâo denw-
crâtlca da v\dn ç do;'\ d\ri!itos h11manos for encarada coraJosamente. · 
Mus podemos sucumbir c pc1·manecer irremediàvelmcntc à margem do progcsso do Mundo, se 

coutinuarmos ngarraj\os a fórmulas anacrónicas, às desmedid:J.s ambições pessoa!~, ao desvairo do 
poder e :10 m0110pc-lismo politico. 
Quem assume pcra.ntc a história c as gerações vindoras as responsabllidad~s do que está~ 

acontecer  e do que pode vir a acunlt:::cr cm toda a vastidno de Portugal? 
É da ética das Nações Oddent.'\IS n~o hostilizar a crftica po\Hica, re.'lpeitar as libc.-dadcs c a!:i 

garantias individu:1is e legitimar·se o poder através da livre consulta à opinião públic:l.. 
Somos parte impor!<:ntc no Mundo Ocidental, de1·emos intcgrar·nos urgentemente em toda a 

suacslrH!ura. 
Insistir nn pol!tka de rcprcssio (:reincidir num erro que, cx:ercido há"32. anos, já custou an 

País muitos s;tcriflcio~, grande dei?re~ligio e atraso gerJI. Além de que sendo Portugal uma NaçrttJ 
cs~Badalmcnte católica, esses métodos repugnam 1t consciencia dos portugueses. 
I lá ~ne rcHr profundamente, como a Naçllo inteira reconheceu, grande parte da e~t~utnra 

etico-pohticn actua\. 1:, para com'!çar, renuncie-se desde já a tod~ a forma de violCncias, de cruel· 
rladc e ;indita. 
Mantendo-me fiel ::os objectivos duma Candidal\lra, C0111 a qual se substanciou todo um foriC! 

ecn!hnento da Naçr,o, enquanto me for permitido, aconselharei rcconci!iaçllo, segurança c sossego 
para todos os portugueses e que ninguém possa ser perseguido pdas suas opiniOes de natureza 
patriótica. 
Niio fomento ódio. Combato-o. 
Nno preconizo a intolerância, mas a compreensão. 
N!io quero dividir o~ portugncses. Quero uni-los e !iber!á-Jos. 
Quantos em Portug<tl anseiatn por uma vida livre e fundamentada nos respeitos humanos t· 

do&ejam uma Pálrh engrJndeclda e dignificada! 
'I êm\.. portanto, de mim a mais incondicional simpatia e solidariedade, nn.o me parecendo qnc 

~lgN~~S:\ e~o~~Jgr!ci~~J~.s~l~c~ti~~jga~\~
1
K~, ~~~~~~~~ç~~~t~:: ~~~gft~1Ji~id~~jjd~d~~c~~;,io repres en· 

ta.d:1s, certo de que ao assunto dlspen::;ará ~ melhor ptenç!lo. 

A BEM DA NAÇÃO 

H~MBERTO DoLGADO-General 
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Lisboa, 12-7-1958 

SENHOR MINISTRO DO INTERIOR 

EXCELÊNCIA 

ASSUNTO: BRUTALIDADES DA POLICIA. 

C, /1eg~·ÍJCs ínsistcntemrntc noticia de que no Forte de Ca:~:las se exerceifi ~rnlalídad~S (isicas sôbre· !:lo ~~Jj~~~~~~rt~í}~~.~~- ~o~~~s~~~mo que a um dos guardas se deua.sinlomãlka alcunha de cl·timler• , 

Como é do domfnio público, apesar de em Pori}lgal ser Ião dlHdl entruem publicações contra 

~sg~ ~~~ir~ ~~:~~~~ ~'\~~!a!i!t~hcí~:~:r~~~i~an~ .lcl~;~j t~~~[:s bo;;;Juo~~~f~: » 1 ~:~~~~;; ~a~~~ft~;~~~~~1° 01~~ 
Ecryador. Este verirleoit-a~ e rel::tlon ns no Boletim N.u 3I dn ll!:sodaç!lo. 
VcJilm apelnr ~0mb pnnngt:ês c ofidnl d<15 forças Armndas de 11111 p:~ls da N.A.T.O., n!io para_ 

ns ~trHimcnto~ hmi1anos que ddxd de cspcr::r c!o Governo, n];csar de se di?.cr defensor da Moral e 
da Rcllgifto, m;;s p:na o bum senso, afim de não se crbr nova campanha 110 estrangeiro contra o PaiS; 
com base nos metodos po!Jciais que o Governo <\ceita há lento ternpo e contim1a a aceitar. 

PEÇO PROVID~NCIAS 

14 de Julho de 1958 

A BEM DA NAÇÃO 

HUMBERTO ÓELGÁDO -Génerál 

Éxmo SENHOR CARDEÁL PÀTRIARfÂ DE dssoA 
EMIN~NCIA 

A e;~\~;id~1d~~n:~~~~~~r~sd:o~r~f~~!~ ~~i~~~c!sp~~·~;~~C.~I~~~n~~&~~c~~~~· ~~~t:~~sll~~~tJc}~;~~:i 
õcf;~il~osr~;;:np}~~:~~

1
'J ... csc;~~~a~l;;,~~d~ a'õ Mi\:i~tro do Interior, Vossa Emintncin \'cri,fica~á que j:i 

tra~~:c~d;
11

~~;~·i;J;
1

~~~1:a~ ~~~;~-~~~~ci'd_as, c sem e,_pJíc;çiies, a P.LD.E. conn'nna abarrotando a 
Prisões com indiv!duus de todaS as classes, mormente pouco nnt-:s1 durnnte c depois das clciçõc"' 
d·~ (I de junho. s 
Por outm Indo, Vossa Emlnê:ld:l bem conhecerá a forma como tlcnriquc Gaivão há longo tem~-

g~ri~i~d~olfl~:~~s:~~istf{j-d}~]~~~~~0s~0~t~fb~\h~ ~~~~k~~~~ii~"'d~e11t~cp;~ ~~~l~~ ~~~~~~~~;11~:~~~~sq~~~; 
dccrimcsetratn. .,. , 
Será ainda do conhecimento de Vossa Eminência o cstac!o de sentimentos negali•·os que invade 

o povo portugues com base nvs factos acim:t expo.~tos c otitios '.!e natureza poHticJ . 
. A a•·~ljar pe)9 l]J.I,C; ~st:~ conendo e pe_lJs _tli'OmO::Si:tS dos cli;cur.sos do~ membros do Ooverno

1 o povo cm ve·! de co:J.:I)tu ;.1o s1 e.;p~t'.l mu~ ;•wlêna.u. ,. 

de, d~~~n~
3

t~c p;~~t~~~;~~~ ~~~bp~~,f~~d~~~~~~~~~;:\111~ ~~~~c~.1~: ;b11t~r5t~~~til~:á\d; J:dftin~~~~~i~t~~~~ 
i ~tc:-~ra .mst~, ~stado de e~plr,i~o, ~ tendente~ dim~nl!ir ou finda~ co!n. a_s brulatíd:tdes d:t po!lcia e 

~ê~~~~~ ~~~.!or1~~a;isd~l~r~f;~r~5~~~~tT1d~ 1:~;~t~ e':~rp~~~J~;l, ~~{~~~~~~~~~;~3t~~d~V~{o p~d~do~Je ~~r:;,i;:· 
a:nm;t1a gerJI p:tra pre303 polltt.:os. 

Aprc!ento a Vos!al-E.mÍn!ncia o:o prote;to~ d1 minh:t. ali:lc"onsiduaç1o 1:! re~p~ito: 

HUMBERTO DELGADO - Oeneraf 


