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AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1958 
 

2.ª Parte 
 
 

  
 A 31 de Maio de 1958, o Secretário-Geral da Presidência da República informa Marcello 
Caetano de que Craveiro Lopes deseja falar-lhe. Uma vez em Belém, Caetano escuta do Presidente 
as seguintes palavras: 
 
 «Pedi-lhe para vir aqui, como colaborador mais próximo do Presidente do Conselho, 
porque desejava pô-lo ao corrente de factos que se estão a passar e reputo graves. 
 Logo que constou que eu não seria proposto pela União Nacional para a reeleição 
começaram a vir ao Palácio numerosas pessoas, civis e militares, para me manifestarem a sua 
solidariedade e o seu desgosto e muitas delas aventando a ideia de apresentar o meu nome como 
candidato independente. Não recebi nenhuma dessas pessoas e dei instruções aos ajudantes e 
oficiais às ordens para delicadamente afastarem sugestões desse género. Ao mesmo tempo, nos 
quartéis onde o meu filho João serve ou onde trabalha os seus cavalos, numerosos oficiais 
afirmavam também o seu descontentamento e expunham-lhe projectos que o meu filho ouvia 
mas não aprovava e que, a partir de certo momento, por conselho meu, se recusou mesmo a 
ouvir. Tudo isto me começou a convencer de uma divisão no Exército mais profunda do que seria 
de desejar, divisão mais acentuada entre os oficiais jovens e os seus superiores. 
 Hoje, pela manhã, fui procurado por um velho amigo meu, oficial superior, que recebi sem 
imaginar do que queria tratar. Qual não foi o meu espanto ao ouvi-lo abordar o problema do 
descontentamento reinante nas Forças Armadas, sobretudo pela acção do Ministro da Defesa na 
presente crise, e comunicar-me que resultara daí um entendimento entre unidades, com o 
estabelecimento de ligações permanentes. Está resolvido um pronunciamento militar desde que 
eu aceite pôr-me à frente dele. O plano era, na hora H, eu dirigir-me com forte escolta à Emissora 
Nacional para lançar uma proclamação, que imediatamente será apoiada por todas as unidades 
comprometidas e já em acção. Deseja-se o adiamento da eleição presidencial para se 
reconsiderarem as candidaturas apresentadas e a demissão do Ministro da Defesa. Seguidamente 
pediriam ao Sr. Presidente do Conselho a sua anuência à realização rápida de algumas reformas 
por todos consideradas urgentes. 
 O meu amigo vinha solicitar-me que recebesse uma comissão de oficiais de alta patente 
que queria formular mais precisamente essas propostas e dar as garantias de êxito que decerto eu 
desejaria ter para aceitar o que me sugerem. 
 Respondi que, homem de ordem por temperamento, por educação e por posição, não 
podia de modo nenhum prestar-me ao que desejavam, nem aprovar qualquer forma de 
pronunciamento militar. Se os oficiais de alta patente de quem me falava eram, como o meu 
amigo me dizia, pessoas de grande categoria e com serviços relevantes prestados a este regime e 
se tinham queixas a formular ao Chefe do Estado, não teria dúvidas em recebê-los, mas às claras, 
pela porta da frente, como sempre fiz durante os sete anos do meu mandato. O que eles me 
expusessem seria imediatamente transmitido ao Presidente do Conselho, como sempre fiz 
também. 
 Eis o que lhe peço que, nas linhas essenciais, transmita ao Dr. Oliveira Salazar, a quem 
desejo ser leal até ao fim, apesar de não ter havido reciprocidade para comigo. Ele virá aqui 
amanhã. Receio, porém, que os acontecimentos se precipitem e, por outro lado, ser-me-ia penoso 
dizer-lhe o que lhe disse a si, pois toca no Ministro da Defesa cuja presença no Governo reputo 
perniciosa.[...] 
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 Ao amigo que me procurou esta manhã, disse que estranhava ver só agora manifestada a 
solidariedade do Exército com o Chefe do Estado e o seu descontentamento relativamente ao 
Ministro da Defesa, logo em ocasião tão crítica. Durante o meu mandato, quando junto do Dr. 
Salazar intervinha em defesa da dignidade, do prestígio e da eficiência das Forças Armadas e dos 
seus chefes, nunca senti o apoio que tanto poderia ter acrescentado à minha autoridade. Agora, 
na situação em que estou, Deus me livre de intervir mais em tal assunto.»1 
  
 Deste notável depoimento ressaltam, entre outros, dois aspectos particularmente 
significativos: o primeiro tem a ver com o facto de o pronunciamento militar ter como principal 
objectivo a exoneração do Ministro da Defesa e não, propriamente, o derrube do regime; o 
segundo — que, pelos vistos, não aproveitou a Marcello Caetano — é a constatação da divisão, 
existente no Exército, entre os oficiais jovens e os seus superiores, fenómeno que, 
invariavelmente, traduz uma ausência de prestígio dos chefes, tal como se viria a verificar em 
1973-74. 
 Contrariamente ao que se poderia supor pela descrição da conversa entre Craveiro Lopes e 
Caetano, o assunto do pronunciamento militar não ficou fora dos temas tratados directamente 
entre o primeiro e o Presidente do Conselho. Com data de 3 de Junho de 1958, Craveiro Lopes 
escreve a Salazar uma carta, da qual se infere que, entre os dois, o assunto havia já sido ventilado: 
 
 «Ontem à noite tive a primeira conversa prevista na carta que dirigi a V. Ex.ª.2 
 Fiquei com a impressão que: 
 — só decidir[i]am entrar em acção para apoiar os seus objectivos, se o Chefe do Estado, 
em proclamação, ou outro qualquer gesto, o ordenasse, 
 — não havia qualquer ligação com o General Delgado [...] 
 
 Objectivos do movimento: 
 
 — Demissão do Ministro Santos Costa, 
 — Adiamento das eleições, 
 — Reconsideração quanto à Chefia do Estado. 
  
 Depois de lhes falar, fiquei com a ideia que nada surgirá de desagradável, e que não será 
necessário o segundo encontro previsto na minha carta de ontem. Se me procurarem estou 
convencido que facilmente conseguirei fazer-lhes ver a inconveniência de um levantamento 
militar. [...] Deus queira que assim suceda, pois de contrário se liquidariam homens na força da 
vida, dignos e desinteressados, profundamente chocados — como eu próprio — pelas 
arbitrariedades, brutalidades e completa ausência de escrúpulos do homem que durante mais de 
20 anos chefia o Exército.»3 
  
 Craveiro Lopes conseguia, deste modo, desmontar o pronunciamento militar destinado, 
segundo o que lhe haviam dito, a derrubar Santos Costa. 
 Embora sem fazer alusão directa ao movimento militar atrás referido, Humberto Delgado 
escreve nas suas Memórias que, encontrando-se de passagem em Coimbra, em 31 de Maio,  
recebeu «a má notícia de que tinham desistido todos quantos deveriam participar na revolta de 2 
de Junho».4 
 

                                                           
1
  MARCELLO CAETANO, Minhas memórias de Salazar, pp. 569-570. Sublinhados nossos. 

2
  Esta carta não foi encontrada no arquivo de Salazar. (Nota da obra citada) 

3
  Eleições presidenciais 1951 e correspondência entre Oliveira Salazar e Craveiro Lopes, p. 199. 

4
  HUMBERTO DELGADO, Memórias, p. 189. 
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 Entretanto, reúne-se a 1 de Junho o Conselho de Estado, para avaliar da elegibilidade dos 
três candidatos. Dessa reunião dá-nos Franco Nogueira o seguinte apontamento: 
 
 «Havendo unanimidade sobre Américo Tomás, o problema em debate respeita apenas a 
Delgado e Vicente, e neste ponto estão divididas as opiniões. Salazar não se pronuncia. Albino dos 
Reis entende que ambos devem ser admitidos a sufrágio; Luís Supico sustenta a rejeição de 
ambos; e no mesmo sentido se manifestam Lopes Navarro, procurador geral da República, e Mário 
de Figueiredo, Santos Costa, Soares da Fonseca, Marcello Caetano. Cruz Alvura, do Supremo 
Tribunal de Justiça, julga, num plano de estrita legalidade, que devem os dois ser aceites, salvo se 
houvesse possibilidade de algum ganhar a eleição, caso em que deveriam então ser excluídos.»5  
 
 Apesar destas «democráticas» considerações, o Conselho acaba por aprovar a elegibilidade 
dos três candidatos. É significativo, contudo, o texto do comunicado enviado para a imprensa: 
 
 «O Conselho de Estado, reunido nos termos e para os efeitos dos artigos 73º e 84º da 
Constituição para apreciar os processos de candidaturas à Presidência da República nas próximas 
eleições, considerou que o Sr. contra-almirante Américo Deus Rodrigues Tomás oferece garantias 
de respeito e fidelidade aos princípios fundamentais da ordem política e social consignada na 
Constituição. 
 O Conselho resolveu ainda, para que o eleitorado não fique privado da possibilidade de 
votar em mais que um candidato, não levantar obstáculos à elegibilidade dos Sr. General 
Humberto Delgado e Dr. Arlindo Vicente.»6 
 
 Enfim, um verdadeiro exemplo de fair-play... 
 Entretanto, no interior das próprias Forças Armadas, estabelece-se um apertado sistema 
de vigilância que não respeita éticas nem postos superiores. O Coronel Viana de Lemos, que 
prestava serviço no Secretariado da Defesa — e, mais tarde, seria chefe de gabinete de Botelho 
Moniz —, recorda essa época do seguinte modo: 
 
 «Verifiquei que, nunca soube se por ordem do próprio Ministro da Defesa ou por iniciativa 
própria da PIDE, os telefones de grande número de oficiais que prestavam serviço na Defesa, 
estavam a ser vigiados. 
 Convém esclarecer que, no futuro, o sistema se aperfeiçoaria muito, mas que em 1958 era 
bastante primitivo, com vários clics à mistura e uma distorção de som muito nítida que não 
deixava qualquer dúvida sobre a escuta que estava a ser exercida.[...] 
 No próprio Secretariado da Defesa as coisas não iam melhor, antes pelo contrário. Os 
contínuos e os condutores haviam sido mobilizados para vigiar os oficiais. Esta medida era 
estúpida, ineficiente e revoltante. Era feita com o maior à vontade, e chegávamos a detectar a 
hora em que os interessados iam receber as suas gratificações na Secretaria do Gabinete do 
Ministro!»7 
 
 Na véspera do dia das eleições, os jornais portugueses dão conta do teor da reunião dos 
responsáveis pela Ordem Pública, realizada, no dia anterior, sob a presidência de Santos Costa. A 
reunião acaba por se tornar num acto eminentemente político e com aproveitamento político. 
Para tanto, são passados para a imprensa os textos das intervenções então proferidas. Assim, 
saberiam os portugueses que o General Valente de Carvalho, Governador Militar de Lisboa, 
afirmara, dirigindo-se ao ministro da Defesa: 

                                                           
5
  FRANCO NOGUEIRA, Salazar, Vol. IV, p. 503. 

6
  Diário de Notícias de 01.06.58. 

7
  VIANA DE LEMOS, Duas crises, pp. 15-16. 
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 «...peço-lhe que transmita a S.Ex.as o Chefe do Estado e Presidente do Conselho que 
continuamos alerta, ao lado dos bons portugueses que graças a Deus ainda são muitos e serão 
cada vez mais à medida que os ambiciosos sem limitações forem sendo cada vez menos. O 
essencial é que acabe por ser levantado um dique às circunstâncias que permitem e até facilitam o 
seu desenvolvimento.»8  
  
 O general estaria, decerto, a pensar que melhor seria não haver eleições. Ser-lhe-ia dada 
razão, pouco tempo depois. 
 Da réplica de Santos Costa, deve destacar-se este significativo excerto: 
 
 «Se se torna necessário falar claro à Nação para que todos nos possamos entender, esta 
tem de saber que muito se iludem aqueles que supõem ser possível desagregar a força armada 
porque um dos seus chefes, numa hora infeliz, se deixou transviar: que o espírito redentor do 28 
de Maio se apagou porque três ou quatro dos seus iniciais obreiros fraquejaram e mudaram de 
rumo.»9 
 
 A 8 de Junho de 1958 os portugueses vão às urnas para escolher o novo Chefe do Estado. 
Como seria de esperar, a vitória sorri a Américo Tomás, com uma percentagem de votos da ordem 
dos 75%. A candidatura de Humberto Delgado desde logo declarou os resultados como falseados 
na contagem e, além disso, prejudicados por dificuldades de toda a ordem que o regime colocara 
na correcta verificação do recenseamento e demais procedimentos eleitorais. Jamais será possível 
esclarecer cabalmente a dimensão da fraude eleitoral. O que resta ao observador da história é o 
facto de, a seguir a uma vitória esmagadora do candidato do regime, se ter alterado a lei eleitoral 
de modo a que não fosse mais possível eleger um Presidente por sufrágio directo. Quanto a nós, é 
esta a mais evidente confissão de que o resultado obtido por Humberto Delgado deverá ter sido 
bastante superior aos 23% de votos oficialmente contados. 
 Não admira, portanto, que Marcello Caetano tenha afirmado, referindo-se ao rescaldo da 
eleição: 
 
 «Ao contrário do que aconteceu em 1949, a vitória do candidato da União Nacional não 
desencadeou uma onda de euforia nas hostes governamentais. A campanha eleitoral deixou no 
País uma sensação de mal-estar. O prestígio do Dr. Salazar andava por baixo.»10 
 

 

David Martelo – 1999 

 

 

Leitura complementar  

                                                           
8
  Diário de Notícias de 07.06.58. 

9
  Ibidem. 

10
  MARCELLO CAETANO, Minhas memórias de Salazar, p. 577. 


