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«Mortos na guerra colonial resgatados 42 anos depois»
Dois soldados de S. Miguel do Outeiro mortos em combate, em 1966, vão ser finalmente
trasladados dos cemitérios de Mueda e Nova Freixo, em Moçambique, para a terra natal. Serão
sepultados no dia 14 de Dezembro.
As famílias do 1º Cabo Aníbal Rodrigues dos Santos e do Soldado Ernesto Correia Dias, nascidos
e criados em S. Miguel do Outeiro, concelho de Tondela, nem querem acreditar que o "nó" que lhes
"aperta" o coração há 42 anos, está prestes a "desatar-se".
"Trazer os restos mortais do meu irmão para casa, para a terra onde nasceu, é um sonho que está
à beira de concretizar-se. Só é pena que os meus queridos pais já não estejam entre nós para um
derradeiro adeus. Morreram com aquele filho, que nunca mais viram, atravessado no peito", diz
Franklin Santos, irmão do 1º Cabo Aníbal, com a voz entrecortada pela emoção.
O mesmo sentimento é partilhado por Armando Dias, irmão do Soldado Ernesto Dias, que conta os
dias e as horas que faltam para a mãe de ambos, hoje com 87 anos, poder finalmente despedir-se
do filho que um dia viu partir para a guerra colonial.
"Éramos cinco. Mas nenhum de nós conseguiu apagar o sofrimento e a saudade dos nossos pais
pelo filho que morreu em Moçambique. Agora vamos ter um sítio para pôr flores de saudade",
desabafou.
Cerca de três mil militares que morreram em combate ficaram sepultados nas antigas colónias.
Trazer os seus corpos para a terra natal, era um gesto só ao alcance dos ricos. "Até 1968 pediam
13 contos, na moeda antiga, para transladar os restos mortais. Uma fortuna que as famílias mais
humildes não podiam suportar", explica Moreira Marques, presidente da Junta de Freguesia de S.
Miguel de Outeiro.
A liderar o processo de trasladação, a pedido dos familiares, o autarca admite que essa tarefa
custará muitos milhares de euros. Despesa que será assumida pelas famílias, com a ajuda de
particulares, Junta de Freguesia, Câmara de Tondela e outras entidades.
Moreira Marques parte para Moçambique a 30 de Novembro. Regressa a 13 de Dezembro com as
ossadas dos dois militares, em caixões de chumbo, que serão enterradas pelas 11 horas do dia
seguinte, no talhão dos combatentes, no cemitério de S. Miguel do Outeiro.
(Teresa Cardoso)
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