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Licínio Santos, companheiro de José Lourenço

ACTUAL
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“Disse-lhe muitas vezes: agarra-te 
a uma metralhadora” – A expressão é 
de Licínio Espírito Santo dos Santos, 
também ele membro da Associação de 
Veteranos de Guerra do Centro, com 
sede em Cantanhede,e companheiro 
de armas do soldado José de Jesus 
Lourenço.

 Da mesma incorporação nos pára-
quedistas, da mesma companhia, da 
mesma recruta, do mesmo curso, da 
mesma mobilização para a Guiné, 
em Fevereiro de 1973, conheceram-se 
em Coimbra, esperando o primeiro 
comboio que os haveria de levar a 
Tancos. entre os dois de Cantanhede, 
a amizade foi natural e forte.

“Quando havia um pão era meio-
pão para cada um. Quando havia um 
cantil de água era meio cantil para 
cada um” – conta Licínio, lembrando 
os tempos difíceis na Guiné, onde era 
normal viver com ração controlada e 
em condições operacionais de enorme 
sacrifício.

Porque quem abria as colunas, a pé, 
eram os que estavam armados de G3, 
o companheiro de armas aconselhou 
o soldado Lourenço a deixar aquela 
arma e procurar uma metralhadora 
como a sua, mais pesada, capaz de 
disparar mais munições e mais rápi-
da, normalmente colocada mais para 
trás nas marchas pelo mato.

“Na emboscada, o José Lourenço 
era o primeiro da fila” – relata, com 
amargura, o companheiro de armas 
e de uma amizade ceifada à bala 

numa guerra cujas razões não po-
diam interessar aos combatentes. O 
grupo de pára-quedistas carregou 
os seus mortos para o destacamento 
militar de Guidaje, onde, por causa 
de um cerco militar instalado e de 
ataques contínuos que impediam 
circulação para o interior da Guiné, 
foi determinado que aos mortos fos-
sem enterrados, impossível que era, 
cerca de uma semana depois do óbito, 
manter os corpos sem conservação 
ou sepultura.

“Nem abastecimentos havia e che-
gámos a comer carne enlata há 7 anos” 
– conta o ex-pára-quedista, chefe nos 
bombeiros de Cantanhede, funcioná-
rio municipal aposentado, profunda-
mente marcado por uma experiência 
com qual tem que se relacionar, sem 
poder esquecer.

“Ajudei-o a enterrar e nunca mais 
fui o mesmo” –  o “512” da Compa-
nhia de Caçadores Pára-quedistas 
121,  de uma “guerra desgraçada”, 
muito embora tenha sido vivida “com 
orgulho em servir o país e de ser pára-
quedista”.

Licínio Santos não pode estar mais 
solidário com o movimento que se pôs 
em marcha para resgatar os restos 
mortais do seu amigo Lourenço e 
de outros camaradas que ficaram 
em Guidaje.  Para ele continua a ser 
“muito importante que seja feito o 
reconhecimento público do sacrifício” 
do soldado que partiu, dos Fornos, 
Cadima, e nunca mais regressou.

“Agarra-te a uma
metralhadora”

O salão do relógio da Varziela, 
construído pela população há 

cerca de 36 anos para lá ser 
dada a catequese, é do povo, 

mas não é. A construção 
edificada nunca chegou a 

ser registada  e a respectiva  
legalização, a cargo de uma 

comissão constituída para o 
efeito, tem agora um preço 

muito elevado. Enquanto 
não acontece, o proprietário 

doador do terreno onde 
foi construído o edifício 

tem pago a respectiva 
contribuição predial (agora 

IMI).

A placa existente numa das 
paredes do edifício conhecido 
como “salão do relógio”, na Var-
ziela, datada de 1970, atesta a 
sua construção pelo povo, num 
terreno cedido por José da Silva 
Freire e “mais uns metros” de 
Arnaldo Pessoa. 

Localizado no centro da po-
voação, junto ao cruzamento das 
duas ruas principiais que atra-
vessam a localidade, o edifício foi 
construído há quase 40 anos para 
serviço da Igreja, como espaço 
para a catequese. Tinha também 
um espaço para arrumação da 
‘carreta’, o veículo de transporte 
dos defuntos para o cemitério e 
uma torre, onde foi colocado o 
sino que antes se encontrava na 
capela, único templo religioso da 
povoação na altura, situada fora 
do núcleo central do burgo, na 
saída que liga à zona industrial 
de Cantanhede.

Um popular, Augusto Dias da 
Costa, ofereceu o relógio que ain-
da hoje se encontra na torre.

Segundo explica o padre Car-
los Delgado, pároco da localida-
de, o novo edifício era de grande 
conveniência para a população, 
dada a sua localização, central, 
em oposição à capela, edifício 
histórico datado de 1530, en-
tretanto elevado a património 
nacional.

O espaço foi utilizado para as 
actividades da Igreja até meados 

da década de 70, quando passou 
para a responsabilidade de uma 
colectividade local, acrescentou 
o pároco.

DE TODOS
A questão da legalização do 

terreno foi levantada há cerca 
de três anos atrás, quando a 
Junta de Freguesia de Canta-
nhede se disponibilizou para 
financiar obras de reabilitação 
do edifício, nomeadamente para 
renovação dos sanitários, muito 
degradados.

Segundo Fernando Melo, pre-
sidente da Junta de Freguesia 
de Febres, a constatação do não 
registo do espaço impediu que 
as obras de reabilitação se con-
cretizassem.

 “A Junta não pode dar o di-
nheiro a particulares”, explicou o 
autarca, acrescentando que foram 
iniciativa da Junta de Freguesia 
as primeiras diligências no sen-
tido de se resolver o problema, 
nomeadamente a organização de 
uma reunião com população e 
colectividades locais.

Sem que se tivesse entrado 
em acordo quanto à determi-
nação da colect iv idade que 
ficaria proprietária do imóvel, 
até porque se queria garantir 
que ele continua “propriedade de 
todos”, segundo Fernando Melo, 
foi decidido que se constituiria 
uma comissão representativa da 
população a quem se entregaria 
o edifício.

A Comissão de Melhoramen-
tos da Zona Ribeirinha da Var-
ziela, já legalmente constituída, 
foi encarregada da legalização. 
Mas tenta solucionar o custo 
elevado do processo.

O proprietário original da 
maior parcela do terreno onde 
foi construído o edifício, doador 
ao povo, é que continua a ser 
confrontado com a obrigação de 
continuar a fazer o pagamento 
da respectiva contribuição pre-
dial (agora Imposto Municipal 
sobre Imóveis).

“No total já tive de pagar quase 
800 euros por um espaço que, 
afinal, não é meu”, declarou ao 
Aurinegra José da Silva Freire.

É do povo, mas mas não é
VARZIELA> Terreno onde foi construído 
salão do relógio da Varziela nunca foi legalizado


