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AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1958 
 

1.ª Parte 
 
 
 

 Enquanto a trajectória política de Craveiro Lopes entra na sua fase descendente, um outro 
general afecto ao regime, Humberto Delgado, inicia o percurso ascendente que o levará para a 
dissidência e para a oposição a Salazar. Tendo desempenhado importantes cargos no âmbito da 
aviação civil e como representante de Portugal na Comissão Militar da OTAN, Delgado fora 
promovido a general com apenas 47 anos de idade. Em Maio de 1956, encontrando-se colocado em 
Washington, recebe um primeiro convite para encabeçar uma revolta contra o regime salazarista. 
Em Novembro do mesmo ano, vem a Portugal tratar de assuntos particulares. Aproveita a curta 
estada no nosso país para visitar Henrique Galvão na prisão, gesto esse que constituiu, obviamente, 
motivo de escândalo nas hostes situacionistas. Aliás, desde 1952 que Delgado mantinha contacto 
com Galvão, visitando-o sempre que vinha ao nosso país. 
 

 Quando, em Setembro de 1957, regressa definitivamente a Portugal, Delgado não é 
colocado em qualquer função militar. É-lhe entregue o lugar de Director-Geral da Aeronáutica Civil, 
cargo que já desempenhara antes de partir para Washington. Numa visita que faz a Galvão, em 25 
de Outubro, este procura convencê-lo a candidatar-se pela oposição nas eleições presidenciais de 
1958. Dias depois, Delgado comunicava a Galvão a sua concordância. Este, por seu turno, sugere o 
nome de Delgado a António Sérgio, e, é através do grande ensaísta que a candidatura é lançada nos 
meios da oposição democrática. 
 

 Em Março de 1958, fica decidida, nos meios da oposição não comunista, a candidatura de 
Humberto Delgado à Presidência da República. Surge, ainda, a candidatura de Arlindo Vicente, 
apoiada pelos comunistas. Paralelamente, Salazar inicia consultas para a escolha do candidato a 
propor pela União Nacional.  
 Profundamente marcado pela intriga montada em torno de Craveiro Lopes — seguramente 
menos fundamentada do que a que envolvera Carmona em 1949, mas com significativas 
semelhanças —, o ditador está seriamente inclinado a não propor a sua reeleição. 
 Nos contactos exploratórios a que procede no início de 1958, Salazar encontra na maioria 
dos seus conselheiros uma forte oposição à reeleição do Presidente. Em clara minoria, são 
favoráveis à reeleição Marcello Caetano e Trigo de Negreiros, respectivamente ministros da 
Presidência e do Interior. Santos Costa, por seu turno, é um dos mais calorosos defensores da não-
reeleição de Craveiro Lopes. Posta de lado, uma vez mais, a hipótese de o próprio Salazar se 
candidatar, a generalidade dos notáveis do Estado Novo inclina-se para uma nova candidatura 
militar. O ministro da Defesa aponta, com entusiasmo, o nome do Chefe do Estado-Maior-General 
das Forças Armadas, General Júlio Botelho Moniz e contacta-o, pessoalmente, nesse sentido. 
Botelho Moniz, embora declarando admirar Salazar, tem uma opinião muito negativa no que 
respeita aos seus colaboradores mais directos. Nestas condições, recusa o convite. 
 Alguém «descobre», então, que, sendo Carmona oriundo do Exército e Craveiro Lopes da 
Força Aérea, é chegado o momento de eleger um Presidente pertencente aos quadros da Armada. 
E, aí, surge o nome do então ministro da Marinha, Almirante Américo Tomás. 
 A 25 de Abril de 1958, Salazar reúne o seu «conselho privado» para decidir qual a 
personalidade a indicar à Comissão Central da União Nacional. Estão presentes Marcello Caetano, 
Albino dos Reis, João Costa Leite, Mário de Figueiredo e Trigo de Negreiros. A reunião era um mero 
pró-forma, uma vez que Salazar sabia já a posição de cada um dos conselheiros convocados. O 
resultado da consulta não podia ser outro que não fosse a indigitação do Almirante Américo Tomás 
para candidato da União Nacional. Não deixa de ser curioso o facto de a data de 25 de Abril estar 
intimamente ligada ao início e ao fim da rota presidencial do terceiro Presidente do Estado Novo. 
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 A 26 de Abril, Salazar desloca-se a Belém e informa Craveiro Lopes de que na próxima 
reunião da Comissão Central da União Nacional poderá sair um voto desfavorável à sua reeleição. 
Segundo Franco Nogueira, Salazar teria explicado que «embora sem motivo, na ideia de muitos o 
Presidente identificou-se com a esquerda: e esses temiam que a reeleição fosse causa de atritos, de 
divisões. Ele, chefe do governo, não estava seguro de que assim fosse, nem do sentir do país. De 
qualquer modo, tinha de submeter o problema à Comissão Central, de que ficava pendente. 
Craveiro Lopes surpreende-se com a opinião dos homens consultados. Mas se Salazar tem parecer 
diferente, a Comissão não se lhe oporá: e Craveiro Lopes continua confiante».1 
 Referindo-se ao mesmo encontro, Marcello Caetano acrescenta que Salazar sugere que, 
nestas circunstâncias, talvez fosse melhor o Presidente antecipar-se e escrever uma carta a 
manifestar o seu desinteresse na reeleição. Craveiro Lopes recusa essa saída argumentando que 
jamais havia escolhido postos ou recusado missões.2 
 Faltava, no entanto, convencer Tomás a aceitar. A 29 de Abril, Salazar convoca o Almirante e 
põe-lhe a hipótese da candidatura. A reacção do futuro Presidente aparece-nos descrita de forma 
análoga por Marcello Caetano e Franco Nogueira. O primeiro, apoiando-se num relato do próprio 
Salazar, afirma que «o Almirante torcera-se muito mas fora entrando na conversa».3 O segundo, 
refere que Tomás, «depois de se torcer todo, acaba por aceitar que seja proposta a sua 
candidatura».4 Não era caso para menos... 
 Dois dias depois, a 1 de Maio, a Comissão Central da União Nacional aprova, como seria de 
esperar, a candidatura do Almirante Tomás. No dia seguinte, Salazar escreve a Craveiro Lopes 
dando-lhe a conhecer o resultado da reunião: 
 
 Senhor Presidente: 

 Reuniu-se ontem a Comissão Central da União Nacional para se ocupar da eleição 

presidencial. Foi deliberado apresentar como candidato da União Nacional, o Almirante Américo 

Tomás, ministro da Marinha.(...) Não houve na sessão da União Nacional propriamente discussão, 

mas exposição de motivos. A generalidade inclinava-se para a tese que Vossa Excelência teve 

também a bondade de defender de que o Presidente do Conselho deveria deixar candidatar-se. 

Respondi não ter já resistência nem física nem moral para começar a vida nesse alto posto. 

 Tive a grande satisfação de não ouvir senão encómios aos serviços prestados por Vossa 

Excelência e palavras de justiça para as suas qualidades. Foi altamente consoladora sob este 

aspecto a sessão. A deliberação final nasceu apenas do reconhecimento das circunstâncias políticas 

a que pareceu conveniente atender.[...]5 
 
 Poucos dias após a divulgação do nome do candidato da União Nacional, Marcello Caetano 
desloca-se a Belém e ouve de Craveiro Lopes este desabafo: 
 «Saio daqui amargurado por ver que as intrigas dos meus inimigos puderam mais que a 
minha recta intenção e o meu desejo de bem servir. Não me deixo enganar: quem me expulsa é um 
grupo de militares, são camaradas meus. A mim que, em sete anos, os únicos atritos que tive com o 
Presidente do Conselho foram resultantes de tomar o partido de generais e oficiais atingidos pelo 
arbítrio do Ministro da Defesa! E afinal sou por eles abandonado!»6 
 De toda esta intriga que envolveu a indigitação do novo Presidente da República há a 
assinalar, entre outros, dois aspectos que constituem verdadeiras ironias do destino:  

• Em primeiro lugar, o empenhamento de Santos Costa na candidatura de Botelho Moniz, o 
qual, três anos volvidos, encabeçará o mais sério pronunciamento militar contra o regime, 
em vida de Salazar; 

                                                           
1
  FRANCO NOGUEIRA, Salazar, Vol. IV, p. 490. 
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  MARCELLO CAETANO, Minhas memórias de Salazar, p. 554. 
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  FRANCO NOGUEIRA, Salazar, Vol. IV, p. 492. 
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• Em segundo lugar, sendo Marcello Caetano um dos poucos notáveis do regime a não apoiar 
a candidatura de Tomás, ser precisamente o Almirante quem o vai nomear, em 1968, para 
suceder a Salazar. 

 
 Assim que se inicia a campanha eleitoral, Salazar e os seus fiéis servidores dão-se 
imediatamente conta do real perigo que a candidatura de Humberto Delgado representa para o 
regime. A 10 de Maio de 1958, Delgado dá a sua primeira conferência de imprensa, no café Chave 

de Ouro, em Lisboa. Nessa ocasião, faz uma súmula do seu projecto político, nos seguintes termos: 
 «Se eu for eleito não pode esperar-se que o País se converta numa democracia 
imediatamente, depois de trinta anos de ódio e de mordaça. Há que manter a ordem na rua. Por 
isso teremos de ir para um regime forte, de características militares. Uma vez obtida essa garantia, 
haverá que promover a publicação de uma lei de Imprensa e a revogação de decretos e 
regulamentação de excepção e estabelecer a liberdade de reunião. Depois realizar-se-iam eleições 
gerais e livres... Então, esse regime retirar-se-á.»7 
 Mas é também nessa conferência de imprensa que Delgado pronuncia o seu célebre 
«obviamente demito-o», referindo-se ao futuro de Salazar no caso de vir a ser eleito. Esta frase 
daria ocasião a uma onda de protestos dos meios afectos ao regime. Para marcar claramente a 
posição de apoio das Forças Armadas à «situação» política, os principais comandos militares 
manifestam-se — ou, mais provavelmente, são mandados manifestar-se — através de telegramas 
dirigidos ao Presidente do Conselho e publicados na generalidade dos jornais portugueses. Do 
general Valente de Carvalho, Governador Militar de Lisboa, dava-se a conhecer a seguinte 
mensagem: 
 «O Governo Militar de Lisboa, com respeitosos cumprimentos, reafirma a V.Ex.ª a sua 
inteira e justa solidariedade [...] repelindo a afronta ontem proferida.» 
 No mesmo dia e dias seguintes, são igualmente transcritas nos jornais, outras mensagens, 
quase iguais, assinadas pelos seguintes generais com comando de tropas: Joviano Lopes, (1.ª Região 
Militar), Antunes Cabrita (3.ª Divisão/NATO), Sousa Gomes (2.ª RM), Buceta Martins (3.ª RM), Alves 
de Sousa (4.ª RM), Aníbal Vaz (GNR), Peixoto Cunha (PSP), Luís Domingues (GF) e, ainda, os Chefe 
do Estado-Maior da Armada e o general Ajudante-General do Exército.8 
 As Forças Armadas não queriam que subsistissem dúvidas quanto à sua fidelidade ao 
regime. Apesar dessa primeira onda de protestos, a campanha de Delgado não esmorece, bem pelo 
contrário. O entusiasmo popular em torno do «General sem medo» traduz-se em gigantescas 
manifestações de apoio. Em 14 de Maio, no Porto, cerca de 200.000 pessoas aclamam 
delirantemente o candidato da oposição. O estilo deste contrasta com tudo o que até então fora 
usual em campanhas anteriores. 
 Já depois de 1974, Marcello Caetano haveria de comentar, a propósito da campanha do 
general: «...reconheço que Humberto Delgado imprimiu à sua campanha um estilo completamente 
novo para fazer frente ao qual a gente do regime não estava preparada, desorientando-a 
completamente.»9 
 O mesmo reconhecimento da irresistível força da candidatura de Delgado leva as forças 
políticas apoiantes de Arlindo Vicente a desistirem da corrida a favor do general. 
 Entretanto, as multidões que se juntam em torno de Delgado são vistas pelo regime como 
movimentos de índole revolucionária, que põem em risco a «ordem pública». Salazar encarrega, 
então, Santos Costa de coordenar toda a acção de controlo da ordem pública e põe sob as suas 
ordens a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. Autoriza-o, se necessário, a 
empregar forças militares para reforço do dispositivo de segurança — situação prevista no artigo 
53.º da Constituição de 1933. 

                                                           
7
  Diário de Notícias de 11.05.58. 
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  V. Diário de Notícias de 12, 13, 14 e 15 de Maio de 1958. 
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  MARCELLO CAETANO, Minhas memórias de Salazar, p. 559. 
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 A 16 de Maio, no regresso de Delgado a Lisboa, as forças policiais carregam impiedosamente 
sobre os cidadãos que se tinham aglomerado na baixa da capital para o aplaudir. Durante várias 
horas, o centro da cidade é palco de cenas de violência que incluem, por parte da polícia, o uso 
frequente de armas de fogo.  
 Dois dias mais tarde, estando prevista a realização de um comício da candidatura da 
oposição no Liceu Camões, o aparato policial já é reforçado com tropas do Exército equipadas com 
carros de combate. O governo julga saber que se prepara uma marcha cujo destino é a Praça do 
Comércio. Receia-se que os manifestantes planeiem a invasão dos Ministérios aí localizados. Para 
que tal hipótese se não concretize, uma vez terminado o comício, as forças de segurança carregam 
sobre os apoiantes de Delgado, a tiro e à espadeirada, provocando grande número de feridos. 
Embora resultante da obediência a ordens superiores, o Exército apresentava-se claramente ao 
serviço de uma das partes concorrentes à eleição. Muitos militares entenderam esse 
empenhamento como uma humilhante instrumentalização, que não devia poder repetir-se. Cabe 
aqui recordar o que o então Capitão Santos Costa escrevera na sua comunicação ao I Congresso da 

União Nacional, em 1934: 
 «Todos os governos devem, a todo o preço, evitar comprometer o Exército em conflitos 
civis, sobretudo em conflitos de natureza política. Não é na manutenção da ordem civil que o 
Exército deve intervir. Ele é a reserva suprema da ordem e da segurança do Estado e apenas deve 
ser empregado quando estas estão ameaçadas por uma tentativa de subversão armada.»10 Era este 
o pensamento do militar Santos Costa, 24 anos antes. O político Santos Costa tinha, obviamente, 
opiniões diferentes. 
 Nas comemorações do 32.º aniversário do 28 de Maio — estando-se, sublinhe-se, em pleno 
período de campanha eleitoral — Santos Costa aproveita a realização das cerimónias evocativas 
para, uma vez mais, reafirmar a posição das Forças Armadas: 
 «Esta obra ingente de ressurreição, de prestígio e de progresso que é, aqui e lá fora, o nosso 
orgulho de portugueses livres, custou-nos muitos sacrifícios, muitas vigílias, muitas amarguras, 
muitas abdicações dos nossos mais legítimos direitos e interesses. Não a deixaremos agora ruir 
como castelo de cartas, de um momento para o outro. [...] 
 Salazar não pode ser demitido! 
 Sejam quais forem os obstáculos que os adversários nos pretendam opor, Salazar tem de ser 
readmitido!»11 

Um sentimento de revolta começou a instalar-se nas fileiras do Exército. 
 

 

David Martelo – 1999 
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