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PASTA N.º 2553.006
OPOSIÇÃO LEGAL E SEMI-LEGAL/ELEIÇÕES/Eleições Presidenciais de
1958
Im.

Assunto

2

Carta com aditamento a ofício da Direcção Geral de Administração Política e Civil do
Ministério do Interior, de 7 de Dezembro de 1957, dirigida a Mário de Azevedo Gomes,
em resposta a duas exposições dirigidas por este último ao Ministro do Interior, sobre
apresentação de candidaturas à Presidência da República e sobre a campanha eleitoral,
18.FEV.1958, cópia dactil.

3

" Candidatura do General Humberto Delgado à Presidência da República. Bases de
programa de acção em conformidade com as prerrogativas presidenciais consignadas na
Constituição ", Lisboa, FEV.1958, cópia dactil.

7

Carta da Comissão Promotora do Voto, assinada pelo seu Presidente António Sérgio de
Sousa, dirigida ao Ministro da Presidência, sobre mensagem do Directório Democrático
- Social para o Presidente do Conselho e apelando para a transparência do processo
eleitoral, Lisboa, 21.MAR.1958, cópia dactil.

8

Carta da Comissão Promotora do Voto, assinada pelo seu Presidente António Sérgio de
Sousa, dirigida ao Ministro da Presidência, sobre mensagem enviada pelo Directório
Democrático - Social ao Presidente do Conselho, apelando para a transparência do
processo eleitoral, Lisboa, 21.MAR.1958 , cópia dactil.
Obs.: Carta igual à do documento anterior, com outro formato.

9

Carta da Comissão Central da Comissão Promotora do Voto, assinada por António
Sérgio, dirigida a jornal não identificado, solicitando publicação da carta em anexo, s/d
1958, posterior a 21 de Março, dactil.
Obs.: Em anexo, carta da Comissão Central da Comissão Promotora do Voto, assinada
pelo Presidente António Sérgio de Sousa, dirigida ao Ministro da Presidência, sobre
mensagem enviada pelo Directório Democrático - Social ao Presidente do Conselho,
apelando para a transparência do processo eleitoral, Lisboa, 21.MAR.1958, cópia dactil.

11

Carta do Directório Democrático-Social dirigida ao Presidente do Conselho,
respondendo a documento do Ministério do Interior de 28 de Março de 1958, em
consequência de exposição do DDS de 18 de Março de 1958 sobre a decisão de não
apresentar candidatura própria às eleições presidenciais pela falta de reconhecimento
legítimo da Oposição, Lisboa, 31.MAR.1958, cópia dactil.
Obs.: Carta com emendas manusc.

18

Carta do Directório Democrático-Social, subscrita por vários signatários, entre eles MS,
sendo os três primeiros Jaime Cortesão, Mário de Azevedo Gomes e Tito Augusto de
Morais, dirigida ao Presidente da República, sobre a impossibilidade de se realizarem
eleições livres e renunciando à apresentação de candidato a Presidente da República,
Lisboa, 09.ABR.1958, polic.

21

"Ex-Aide Reported Opposing Salazar", recorte de artigo de Benjamin Welles, publicado
no ‘The New York Times’, sobre a candidatura de Humberto Delgado às Eleições
Presidenciais de 1958, 10.ABR.1958, fotoc.

22

Carta da Oposição Democrática dos concelhos de Alenquer, Torres Vedras, Azambuja,
Sobral de Monteagraço sic, Mafra e Cadaval, assinada por vários signatários, sendo os
três primeiros Alfredo Vasques Troni, Victor Cesário da Fonseca e Joaquim Biancard
Cruz, dirigida a Humberto Delgado e afirmando o seu apoio à sua candidatura à
Presidência da República, s/d 23.ABR.1958, cópia dactil.

23

"Às Mulheres Portuguesas", comunicado das Comissões Femininas de Lisboa e Porto
da Comissão de Candidatura do Dr. Arlindo Vicente, cuja primeira signatária por Lisboa
é Alice Santos e pelo Porto Aurora Araújo Lima, manifestando o seu apoio a esta
candidatura e apelando à organização de Comissões Femininas que estudem problemas
específicos da mulher, Lisboa, ABR.1958, polic.

24

"Discurso do Candidato General Humberto Delgado no Comício do Porto",
14.MAI.1958, polic.
Obs.: Texto com emendas manuscritas.

35

"Serviços Centrais de Organização da Candidatura do Sr. General Humberto Delgado",
folheto com apelo à criação de comissões de apoio à candidatura de Humberto Delgado,
16.MAI.1958, impr.

36

"À Liberdade (no dia 16 de maio de 1958)”, poema não assinado, s/d 1958?, polic.

37

"Carta do Directório Democrático-Social ao Senhor Presidente da República", folheto
com apelo abaixo-assinado por vários signatários, entre eles MS, sendo os três
primeiros Jaime Cortesão, Mário de Azevedo Gomes e Armando Adão e Silva, sobre a
campanha eleitoral de Humberto Delgado, e solicitando a demissão do Presidente do
Conselho, Lisboa, 21.MAI.1958, impr.
"Carta do Directório Democrático-Social ao Senhor Presidente da República", folheto
com apelo abaixo-assinado por vários signatários, entre eles MS, sendo os três
primeiros Jaime Cortesão, Mário de Azevedo Gomes e Armando Adão e Silva, sobre a
campanha eleitoral de Humberto Delgado, e solicitando demissão do Presidente do
Conselho, Lisboa, 21.MAI.1958, polic.

38

40

"Fala a Igreja!", folheto da Comissão de Candidatura do General Humberto Delgado do
Concelho de Torres Vedras, com um conjunto de citações de católicos sobre a liberdade
de expressão e apelando ao voto em Humberto Delgado, MAI.1958, impr.

48

"As Aventuras do «Homem sem Medo». Grande Fita em Episódios", brochura editada e
distribuída por organismo do regime sobre a campanha eleitoral de Humberto Delgado
na sua digressão por Trás-os-Montes e Beira Litoral, s/d segundo o texto seria a 3.ª
semana da campanha eleitoral de HD impr.
Obs.: No verso da última página pode ler-se a seguinte nota manusc: "D. Maria Estela
Piteira Santos], para a senhora e o Sr. Drto Doutor irem jantar amanhã a casa desta
senhora."

56

Vinheta da Comissão da Candidatura Nacional Independente do General Humberto
Delgado, reproduzindo texto de D. António Ferreira Gomes, Bispo do Porto, aos
“assistentes rurais” no jornal 'A Voz do Pastor' de 17 de Maio de 1958, s/d 1958, impr.

57

"Discurso proferido pelo Sr. Major Botelho Moniz na sessão de propaganda eleitoral,
promovida pela União Nacional, na cidade do Porto, em 21 de Maio de 1958",
brochura, s/d 1958, impr.

64

Tarjeta da campanha eleitoral de Américo Tomás, 26.MAI.1958, impr.

65

Vinheta das comissões de candidatura da campanha eleitoral de Arlindo Vicente
anunciando a sua chegada a Lisboa, Santa Apolónia, no dia 21, s/d 1958, impr.

66

Guia da Comissão Executiva dos Serviços de Candidatura do Senhor Humberto
Delgado, assinada por José ? e com selo branco, enviando listas da candidatura à
Presidência da República de Humberto Delgado aos eleitores do Distrito de Santarém,
cujo portador é MS, Lisboa, 06.JUN.1958, cópia dactil. preenchida a manusc.

67

Apontamento de António Sérgio, negando-se a apresentar candidato para " chefe de
Estado Corporativo ", apelando para o cumprimento do artigo 8.º da Constituição e
defendendo a instalação de um Governo provisório e de transição para a democracia, s/
d 1958, cópia dactil.
Obs.: Página numerada a lápis com o n.º 58.

68

Boletim de voto de Humberto da Silva Delgado, 1958 impr.

69

"Comunicado ao País", folheto dos Serviços de Candidatura de Humberto Delgado
sobre afirmação proferida pelo Presidente do Conselho, no dia 31 de Maio, acerca da
representatividade dos Presidentes das Câmaras, s/d 1958 polic.

70

"Descarada Contradição", folheto do Serviço de candidatura Nacional Independente do
General Humberto Delgado, denunciando o facto da União Nacional classificar o
candidato como ateu e pertencente à maçonaria, s/d 1958, impr.

71

"Fala Sua Santidade Pio XII", tarjeta transcrevendo frase de Pio XII sobre a liberdade
de expressão e apelando ao voto dos católicos em Humberto Delgado, s/d 1958 impr.

72

"A Fidelidade do Senhor Major Botelho Moniz", tarjeta reproduzindo acusações feitas
pelos Majores Mário Pessoa e David Neto ao Major Jorge Botelho Moniz e apelando ao
voto em Humberto Delgado, s/d 1958, impr.

73

"General Humberto Delgado, «O Homem sem Medo»”, brochura contendo excertos da
Conferência de Imprensa presidida por Humberto Delgado no Café «Chave de Ouro»;
entrevistas de Humberto Delgado concedidas ao Jornal 'República' e ao 'Diário
Ilustrado', no dia 10 de Maio de 1958; entrevista de Jorge Botelho Moniz a Cunha Leal
no Rádio Clube Português e transcrita no 'Jornal de Notícias' de 22 de Maio de 1958 e
discurso de Humberto Delgado proferido no Ginásio do Liceu Camões, s/d 1958, impr.

112

Tarjeta da Oposição ao regime com cópia de excerto de um discurso de Salazar de 31 de
Maio de 1958, no qual se afirma que o país jamais estará na primeira linha dos países
desenvolvidos, s/d 1958, cópia dactil.

113

Carta da Oposição à candidatura de Américo Tomás, não assinada, dirigida aos Serviços
de Imprensa da UN, sobre os anos de 1939/1945 e compromissos comerciais com
empresas de fretamento que envolveram Américo Tomás, s/d 1958, cópia dactil.

115

“As medidas de segurança e a liberdade dos cidadãos no Estado Novo”, folheto da
Oposição ao regime, dirigido ao Presidente do Conselho, sobre as medidas de
segurança, desde a sua introdução em Junho de 1949, por decreto de Cavaleiro Ferreira,
s/d 1958, polic.

118

“Serviços de Candidatura do Senhor General Humberto Delgado à Presidência da
República. Instruções aos eleitores e delegados do Candidato sobre as formalidades do

acto eleitoral de 8 de Junho de 1958, para eleição do Presidente da República”, s/d
1958, impr.
122

"Carta do Senhor Bispo do Porto, D. António", folheto com a transcrição de carta de
António Ferreira Gomes dirigida ao Presidente do Conselho, expondo a sua posição
política no rescaldo da campanha eleitoral de 1958, Porto,13.JUL.1958, impr.

130

Carta aberta de Humberto Delgado, dirigida aos Ministros portugueses, sobre as
eleições presidenciais de 1958 e a campanha eleitoral, Lisboa, 21.AGO.1958, impr.
Obs.: Carta com emendas manuscritas.

