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Sombras

do
passado

m pouco por todo o país, 
assinalou-se por estes anos o 
centenário da Grande Guerra, 
esse acontecimento que inau-
gurou um período negro da 
história do século XX e que 

confrontou a humanidade com os horrores, a 
miséria e a violência extrema que são apanágios de 
qualquer guerra.

A participação portuguesa na Grande Guerra 
aconteceu num momento já de si frágil da história do 
país e mais debilitado Portugal ficou com esse esforço 
suplementar que teve consequências no quotidiano dos 
portugueses e também dos torrejanos. À ameaça da fome 
e da miséria, do racionamento alimentar, das medidas de 
exceção, juntou-se a terrível epidemia de pneumónica e a 
chegada gradual das más notícias. As más notícias eram as 
listagens de mortos que atingiram, no concelho, mais de 20 
famílias.

Torres Novas não podia deixar passar esta efeméride, o centenário 
da Grande Guerra (1914/1918), sem recordar aos torrejanos uma 
página tão dramática da sua história recente. E, se a revisitação da 
história serve para alguma coisa, ao menos que as novas gerações 
pensem de modo novo e rejeitem, como parecem rejeitar, todas e 
quaisquer formas de guerra, violência e agressão de uns povos contra 
outros povos.

A exposição patente na Praça do Peixe, promovida pelo Museu Municipal 
Carlos Reis, instituto fundamental deste município vocacionado para a 
convocação e celebração da história, naquilo que ela tem de exaltação festiva, 
mas também de reflexão crítica sobre o passado no que ele tem de traços negros 
e sombrios, devolve aos torrejanos de hoje imagens e testemunhos de outros 
torrejanos que viveram tempos difíceis. E, nesses testemunhos imersos num mar 
de tragédia, é gratificante sabermos que aqui e ali continuava a despontar o afeto, 
a palavra esperançosa, a crença de que a humanidade do homem resiste e resistirá 
sempre a todas as barbáries.

Elvira Sequeira

Vereadora do pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Torres Novas
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José Lopes Pereira (o primeiro da esquerda), Maximiano Moreira que foi desmobilizado (sentado ao centro); os restantes são 
Augusto Lopes da Rosa, Jaime Rodrigues Frade e Nicolau dos Santos, todos do Outeiro Grande, todos mobilizados para Angola



a madrugada de 2 de julho de 1917, dia de 
mercado municipal, o Rossio frente ao quartel 
da vila estava apinhado de povo para se despedir 
da Escola de Equitação: 400 homens da elite mi-
litar portuguesa rumavam a França para integrar 
o CEP. Foguetório, vivas e a música da filarmónica 

deram ao momento um bizarro colorido e uma estranha alegria.

Mas, também na guerra, os homens são todos iguais, embora uns 
sejam mais iguais que outros. Os outros mais de 350 jovens torre-
janos que, anónimos, obedeceram à mobilização e partiram para os 
campos de guerra de França ou para o inferno tropical africano, esses 
não tiveram direito nem a música nem à despedida do povo e das au-
toridades locais.

Os nossos homens iam à guerra. Os primeiros voltaram ao fim de pouco 
tempo. Dos outros, mais de 20 deixaram as suas vidas longe das suas terras, 
das suas mães, das suas mulheres.

Uns e outros partiram rumo à incerteza, mas o que deixavam para trás tam-
bém não era o paraíso. Como as vilas em redor, Torres Novas era uma terra 
assediada pela epidemia da pneumónica, pelo racionamento do pão, pela fome. 
Quase 80% da população não sabia ler nem escrever. A guerra lá longe era um 
assunto distante e incompreensível. 

O camponês de Vargos ou de Riachos, o operário das Lapas ou da vila, que pouco 
mais conheciam que as aldeias em seu redor, eram atirados para o desconhecido de 
uma guerra que pela primeira vez tomou conta do mundo. Em concreto, essa guerra 
só ganhou significado quando chegaram as primeiras notícias tristes, até porque as 
guerras só anunciam uma única notícia feliz: quando acabam.
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António Francisco Monteiro nasceu em 1896 e foi mo-
bilizado em 21 de agosto de 1917, com apenas 21 

anos. Em outubro do mesmo 
ano encontrava-se em Ingla-
terra, no campo de Hazeley, 
provavelmente em instrução, 
e de lá escreveu dois postais 
dirigidos aos seus irmãos Au-
gusto e Júlio Monteiro. Ain-
da solteiro, António tinha 
deixado na terra a namorada. 
Carlota acabou por não con-
seguir esperar mais e largou-
-o por outro. Avisado desta 
traição, por carta da mãe, 
logo lhe disse na resposta 
que não se preocupasse, pois 
também ele tinha arranjado 
outra rapariga e que esta até já lhe tinha dado um retrato. 
Das muitas cartas escritas à mãe apenas este postal se sal-
vou, pois o resto haveria de ser enterrado com ela quando 
morreu, anos mais tarde. António não resistiu a uma tuber-
culose pulmonar, no dia 6 de julho de 1918, e a mãe nunca 
se refez do desgosto de perder um filho para a guerra.

Joaquim Costa, nascido em 1894 e falecido em 1949, 
no lugar e freguesia de Brogueira, filho de José Costa 

e de Maria do Rosário da Silva Alberto. No decorrer da 
Primeira Guerra Mundial 
foi mobilizado para o sul de 
Angola, integrado no Corpo 
Expedicionário do Exército 
Português e aí permaneceu 
dois anos combatendo os 
alemães no Sudoeste Afri-
cano, atual Namíbia, en-
tre 1915/16. Regressado a 
Portugal, foi integrado no 
Corpo Expedicionário Por-
tuguês que embarcaria para 
França em 30 de janeiro de 
1917, mas recusou-se a em-
barcar “considerando que já 
havia dado o seu contributo 

e sacrifício que o país lhe pediu”. Viveu escondido duran-
te algum tempo até ter sido considerado livre do serviço 
militar. Terá sido ajudado nesta situação difícil por seu tio, 
padre Joaquim da Silva Alberto, que foi vereador da câma-
ra de Torres Novas, em 1917 e em 1919, e que tinha sido 
administrador apostólico em Goa.

Muitos soldados portugueses foram capturados e feitos 
prisioneiros em campos alemães. António Dias Júnior 

desapareceu no dia 9 de abril de 1918, na célebre batalha 
de La Lys, na Flandres. Veio mais tarde a saber-se que tinha 
sido levado para o campo alemão de Dülmen de onde es-
creveu alguns postais endereçados aos seus pais. Dizia-lhes 
que se encontrava bem de saúde e que não se preocupassem 
e pedia-lhes que lhe mandassem chouriço, queijo, bolachas 
de água e sal. Foi repatriado em 13 de fevereiro de 1919.

Augusto Azevedo Mendes era médico, oriundo de uma 
família da “elite” de Torres Novas, irmão de Carlos 

Azevedo Mendes (presidente 
da Câmara, deputado da As-
sembleia Nacional, e deten-
tor de muitos outros cargos 
políticos e cívicos ao longo 
da sua vida). Embarcou em 
21 de março de 1917 para a 
Flandres e foi julgado inca-
paz para o serviço militar em 
novembro do mesmo ano, 
tendo sido repatriado em 24 
de dezembro de 1917. Nos 
anos 60 publicou no jornal 
O Almonda as suas memórias 
da guerra, contendo relatos 
pungentes da vida nas trin-
cheiras, da destruição causa-

da pela guerra e do sofrimento dos soldados. O soldado 
João Augusto Ferreira de Almeida, único soldado portu-
guês condenado à morte por fuzilamento, foi morto muito 
perto do local onde se encontrava: «Felizmente não coube 
a mim, como receei, o ter de assistir a essa dolorosa cena 
do fuzilamento dum soldado português por um pelotão de 
soldados portugueses, para verificar o óbito».

[histórias da guerra]



João Francisco Rosa, de Assentis, era telegrafista. Como 
sabia, e gostava de escrever, correspondia-se com a na-

morada, Maria, com quem 
viria a casar mais tarde, de-
pois de a guerra acabar. Mas 
nem sempre as respostas às 
suas cartas vinham tão de-
pressa quanto gostaria. Mui-
tas das cartas dos soldados 
ou para os soldados não che-
gavam ao seu destino, e isso 
provocava desconfianças e 
ciúmes que logo se acalma-
vam com a chegada de notí-
cias. João ligava-se à sua terra 
através destas palavras troca-
das que tanto tempo levavam 
a chegar, e da relação próxi-

ma que mantinha com alguns conterrâneos que estavam 
na frente, no mesmo regimento, ou próximo do local onde 
se encontrava destacado. A amizade e o amor ajudavam-no 
a manter o ânimo e a esperança. Durante a batalha de La 
Lys, quase perdeu a vida, mas apesar da coragem demons-
trada, pois não largou o seu posto mesmo debaixo de fogo, 
acabaria por ser punido por ter sido encontrado sem es-
tar devidamente fardado. Pena foi a mochila que ficou nas 
trincheiras com tantas recordações, as cartas e o retrato de 
Maria.

José Lopes Pereira foi mobilizado para África. Ele e três 
outros camaradas do Outeiro Grande, Jaime Rodrigues 

Frade, Nicolau dos Santos e 
Augusto Lopes da Rosa, fo-
ram colocados na zona de 
Moçâmedes, no sul de An-
gola, após uma longa viagem 
por mar que durou cerca de 
um mês. No terreno, os sol-
dados tinham de abrir cla-
reiras para pode passar no 
meio da selva. Muitas vezes, 
nas trincheiras, comiam-se 
os animais que os próprios 
soldados tinham caçado e, 
de noite, os restos serviam de 
alimento aos leões.  A filha 
de José ouviu do pai mui-
tas histórias da guerra, do 
medo e das más condições em que os homens sobreviviam, 
quando sobreviviam, da falta de higiene e das febres que os 
consumiam. Só mesmo os mais fortes conseguiam resistir. 
Uma vez, durante uma marcha, o Jaime não conseguia ca-
minhar com dores e febre e o Augusto recusou-se a deixá-lo 
para trás. Fez dez quilómetros com o Jaime às costas, até ao 
acampamento mais próximo!



Amor
e
Saudade

ara um soldado as cartas eram o ténue 
fio que ligava o passado e o futuro. Do 
presente, nas trincheiras, só restava espe-
rar que passasse e ficasse depois incógnito, 
atirado para o quarto fantasmagórico das 
más recordações, quando enfim se viesse a 

transformar nisso mesmo, em recordações. O futuro pro-
jetava-se nos desejos das safras guardadas lá na terra, das 
uvas ou então do vinho, do azeite e dos frutos que ainda se 
queria vir a provar, dos abraços, dos beijos guardados. E as 
saudades, que eram tantas…

A escrever uma carta, Arnaldo Garcês, Arquivo Histórico Militar, PT/AHM/FE/CAVE/AG/A11/0553
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Amor
e
Saudade

Amor
e
Saudade

Tenho a dizer-te que tive uma viagem muito linda tanto por 
mar como por comboio. Escrevi-te um postal ilustrado quan-
do marchei de Lisboa. Peço-te que me desculpes de te não 
escrever carta porque não tive tempo para isso. Estou muitís-
simo encantado com as terras da França. Passei por cidades 
muito bonitas. Os campos estão tão bem preparados que se 
parecem com os jardins em Portugal. 3-6-1917

Dizias-me que até te chegaram as lágrimas aos olhos quan-
do houveste ler a minha carta. Sim, creio bem isso porque 
conheço bem o teu génio, e sei que tens um coração mui-
to bondoso, e que te deve condoer bastante, ao saberes, os 
martírios que passam pessoas a quem julgo que tens algum 
amor julgando-te eu a ti por mim.// Pois infelizmente algumas 
lágrimas chorei também ao ver-me perdido e desgraçado du-
rante algumas horas tão terríveis que passei, onde só pensava 
em Deus, porque via-me cercado da morte. Pensava também 
muito em nós, meu único bem, e na família que me resta 
ainda. Nestas horas aflitas que passei pensei e lembrei-me 
das últimas horas que passei junto de ti na espera da minha 
despedida, junto da caldeira, que apesar de àquela data não 
saber o que era a guerra, mas então só pensava tudo ruim, in-
terrogando-me assim mesmo se te tornaria a ver ou não. Pois 
daqui a poucos dias passa um ano que cheguei a França, e 
ainda hoje mesmo pergunto ao futuro se nos tornaremos a ver 
juntos e não tenho ninguém que me afirme que sim ou não! 
Deste-me imenso prazer com as tuas palavras, que mandaste 
registar na tua carta, palavras essas que fazem animar e con-
fortar, a quem se encontra nesta situação. Mas não só isso me 
deu alegria, como também dizeres que em breve mandarias 
tirar o teu retrato pois descansado não fico enquanto o não 
tiver comigo. 21-5-1918

No segundo dia que lá cheguei [a Lille] deviam ser quatro 
horas da tarde, quando fui receber o almoço que era um pão 
de 800 gramas para quatro homens e quando vinha a sair da 
porta para fora estavam algumas garotas que se dirigiram a 
mim a pedir-me de comer e tinham-me dado uma mancheia 
de passas de uvas, e eu dei uma a cada uma, e quando estava 
a dar-lhes as uvas, aos garotos, vêm de lá duas raparigas que 
não tinham menos de 15 a 16 anos e roubaram metade do 
pão que eu trazia nas mãos. Eu dava-lhes o pão até todo, mas 
eu precisava tanto ou mais que elas, porque tinha acabado de 
fazer uma viagem de 55 quilómetros, ainda era a primeira co-
mida que me davam desde o outro dia ao meio dia, de forma 
que lho não podia dar. Por aqui já podes ver a fome que havia 
naquela terra. Quando os alemães ali estavam faziam deitar 
as crianças às quatro horas da tarde, para melhor poderem 
suportar a fome.(…) Quando os alemães de lá marcharam, 
levaram algumas raparigas mais bonitas e quando acabou a 
guerra mandaram-nas embora, mas cortaram-lhes o cabelo 
da frente. // Todas as mulheres que tinham estado com ale-
mães o governo francês mandou-as prender. 30-11-1918

João Francisco Rosa,
Cartas de França para a namorada Maria



Angústiaque é o mal? Uma possibili-
dade da liberdade humana* 
ou uma inevitabilidade? 

Portugal, princípio do século 
XX. Um soldado é mandado para 

a frente da batalha. Aprendeu com o pai a cul-
tivar os campos, nunca foi a Lisboa. Não sabe 
ler nem escrever. Conhece as aldeias vizinhas, das 
festas e dos namoros, e a vila, claro. 

Irá para longe – França, Angola ou Moçambique. 
Ignora o que o espera, a não ser pelas notícias que 
chegam de outros como ele. Teme pela vida, mas di-
zem-lhe que é pela Pátria. Naquela nova realidade, nada 
sabe sobre o bem e o mal. Aceitará (ou não) as suas or-
dens, em defesa da própria vida. A sobrevivência é o maior 
bem.  

É que nem os homens têm todos a mesma condição, nem o 
país e o mundo o mesmo tamanho aos olhos de cada um. E 
para aqueles que, então, ousaram duvidar maior foi a angústia, 
a consciência da escolha e o sentimento de responsabilidade.

* a partir do conceito de banalidade do mal segundo Hannah Arendt

Treino com máscara de gás, Arnaldo Garcês, Arquivo Histórico Militar, PT/AHM/FE/CAVE/AG/A11/0022
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Angústia

[«Era assim a vida na guerra, os acontecimentos os mais variados sucediam-se, com maiores ou 
menores tragédias, com destruição de monumentos e de riquezas, e tudo se considerava como o 
acontecimento mais natural. A sensibilidade humana desfaz-se na mais pungente manifestação 
de loucura, de ódio e de desprezo pela vida alheia e pela vida própria, e de desprezo pela destruição 
dos edifícios que tanto custaram a construir» (Augusto Azevedo Mendes, O Almonda, 10 de 
junho de 1967).]



Adelino Rodrigues Felício, soldado, Carvalhal de Pombo, Assentis; Agos-
tinho Conde, soldado, Assentis († França, 20 de março de 1919); 
Agostinho da Silva Nunes, soldado, Lapas; Agostinho Vieira, soldado, 
Torres Novas, Salvador; Alberto António, soldado, Torres Novas; Alberto 
Cândido Rebelo Branco, alferes miliciano, Torres Novas, Santa Maria; Al-
berto Ermitão, primeiro-cabo, Meia Via, Santiago; Alexandre dos Santos 
Mayer, alferes, Torres Novas; Alfredo Amado, soldado, Riachos, Santiago; 
Alfredo Catarino, soldado, Charruada, Assentis († Moçambique, 
23 de junho de 1918); Alfredo Ferreira Paula, soldado, Olaia; Amândio 
de Oliveira, soldado, Torres Novas; Américo dos Santos, soldado, São 
Pedro; Américo Durão, alferes médico miliciano, Torres Novas; Américo 
Rodrigues, soldado, Torres Novas; Angelino Lopes Laranjeiro, primei-
ro-cabo, Vargos, Paço († França, 12 de setembro de 1918); Aníbal 
Rafael da Silva, soldado, Torres Novas; António Anes, soldado, Lamarosa, 
Olaia; António Antunes dos Santos, soldado, Torres Novas; António Antu-
nes Gabado, primeiro-cabo miliciano, Lamarosa, Olaia; António Bairro, 
soldado, São Pedro, Torres Novas; António Batista, soldado, Torres Novas; 
António Bento dos Santos, soldado, Torres Novas; António Camilo, solda-
do, Torres Novas; António Carlos, soldado, Chancelaria; António Carvalho 
Pacheco, soldado, Alqueidão, Pedrógão; António Coelho, Corneteiro, 
Meia Via, Santiago; António da Silva, soldado, Riachos, Santiago; António 
da Silva, soldado, São Pedro; António da Silva, soldado, Alvorão, Chance-
laria; António da Silva Inácio, soldado, Brogueira († Moçambique, 
6 dezembro de 1917); António da Silva Inês, soldado, Torres Novas; 
António das Neves, soldado, Torres Novas; António das Neves, soldado, 
Chancelaria; António de Jesus Clara, soldado, Santiago; António de Ma-
tos, soldado, Parceiros da Igreja; António de Moura, segundo-cabo, Ribei-
ra Ruiva, Ribeira Branca; António de Oliveira, soldado, Assentis; António 
de Sousa, segundo-cabo, Torres Novas; António Dias Júnior, segundo-
-sargento, Alqueidão, Pedrógão; António Dias, soldado, Chancelaria, Tor-
res Novas; António Domingos, soldado, Carvalhal do Pombo, Assentis; 
António dos Santos, soldado, Zibreira, Torres Novas; António dos Santos, 
soldado, Soudos, Paço; António dos Santos Morte, soldado, São Pedro; 
António dos Santos Morte, soldado, Santa Maria; António Duarte, segun-
do-cabo, Riachos, Santiago; António Duarte da Violante, soldado, Bro-
gueira; António Fernandes Júnior, soldado, Chancelaria; António Ferreira, 
soldado, Torres Novas; António Ferreira, soldado, Lapas; António Francis-
co, soldado, Torres Novas; António Francisco Mancha, soldado condutor, 
Resgais, Parceiros da Igreja; António Francisco Monteiro, primeiro-
-cabo, Lapas († França, 6 de julho de 1918); António Gomes, Corne-
teiro, Riachos, Santiago; António Gonçalves Casaleiro, soldado, Pedró-
gão; António Governo Júnior, soldado, Casal João Dias, Pedrógão; António 
Granjo, soldado, Santiago; António Inácio, soldado, Torres Novas; António 
Inácio Cruz, soldado, Torres Novas; António Joaquim Moura, soldado, Zi-
breira; António Joaquim Nicolau, soldado, Ribeira Ruiva, Ribeira Branca; 
António Jorge Rato, soldado, Pedrógão; António Júlio, soldado, Pintai-
nhos, Santiago; António Júlio Carvalho, soldado, Torres Novas; António 
Lopes, soldado, Assentis; António Lopes, soldado, Riachos, Santiago; 
António Lopes Raposo, soldado, Assentis; António Maria Ribeiro, soldado 
condutor, Olaia; António Mário Júnior, soldado, Torres Novas, Santiago; 
António Monteiro, primeiro-cabo, Lapas; António Nicolau, soldado, Lapas; 
António Nobre, soldado, Alcorochel; António Tuna, segundo-sargento, 
Torres Novas; António Pereira, soldado, Pedrógão; António Pereira Gaitei-
ro, soldado, Lapas; António Rodrigues, soldado, Parceiros da Igreja; Antó-
nio Rodrigues Seguro, soldado, Assentis; António Tojeira, soldado, Vale 
da Serra, Pedrógão; António Tomás, segundo-sargento, Torres Novas; 
António Tomás, soldado, Rexaldia, Chancelaria; António Vicente, soldado, 
Santiago; António Vieira Grego, soldado, Salvador († França, 22 de 
março de 1918); Augusto Azevedo Mendes, alferes médico miliciano, 
Torres Novas; Augusto Martins, tenente de artilharia, Torres Novas; Augus-
to Nobre, soldado, Torres Novas, Salvador; Augusto Roberto dos Santos, 
soldado, Lapas; Balduíno Gameiro da Mata, Torres Novas; Cândido Rodri-
gues da Silva, segundo-cabo, Chícharo, Olaia; Carlos da Silva Melro, 
soldado, Ribeira Branca; Carlos Gomes Abelheira, soldado, Salvador; 
Carlos José Batista, soldado, Pedrógão; Carlos Pereira, soldado, Santiago; 
Carlos Rodrigues Pascoal, soldado condutor, Santiago; Quirino de Sousa, 
soldado, Alcorochel; Daniel Ferreira da Silva, primeiro-cabo, Lamarosa; 
Deodoro da Fonseca, primeiro-cabo, Torres Novas; Diamantino Nunes, 
soldado, Lamarosa, Olaia; Duarte Cebola, soldado, Meia Via, Santiago; 
Edgar Duque Adão, segundo-sargento, Salvador; Estêvão Rodrigues Neto 
d’Almeida, alferes, Torres Novas; Eusébio Gouveia, soldado, Torres Novas; 
Faustino Martins Jorge, alferes, Árgea, Olaia; Feliciano de Oliveira, corne-
teiro, Chancelaria; Feliciano Simões, soldado, Riachos, Santiago; Felicia-

no Correia, soldado, Riachos, Santiago; Felipe Faria Cardoso, segundo-
-cabo, Zibreira; Fernando Gaivoto, soldado, Pedrógão; Filipe Estevão, 
soldado condutor, Santa Maria; Fortunato Luís Videira, segundo-sargento, 
Zibreira; Francisco Alves, primeiro-cabo, Rendufas da Mata, Chancelaria; 
Francisco Barroso, segundo-sargento miliciano, Árgea, Olaia; Francisco 
da Graça, segundo-cabo, Assentis; Francisco da Silva, soldado, Chance-
laria; Francisco de Almeida, soldado, Torres Novas; Francisco de Oliveira 
Alfaiate, soldado, Fungalvaz, Assentis; Francisco dos Santos, soldado, 
Torres Novas; Francisco Duarte Braga, corneteiro, Riachos, Santiago; 
Francisco Emílio, primeiro-cabo, Lapas; Francisco Faria Leal, soldado, 
Assentis; Francisco Ferreira Direito, corneteiro, Riachos, Santiago; Fran-
cisco Fonseca, alferes de artilharia, Torres Novas; Francisco Gonçalves, 
major, Ribeira Branca; Francisco Gonçalves, soldado, Torres Novas; Fran-
cisco Gonçalves Serrador, soldado, Ribeira Ruiva; Francisco Lapeiro, sol-
dado, Torres Novas; Francisco Maia, soldado, São Pedro; Francisco Mário 
Lopes, soldado, Assentis; Francisco Mendes, soldado, Paço; Francisco 
Mendes, soldado, Torres Novas; Francisco Nunes, clarim, Torres Novas; 
Francisco Rato, soldado, Santiago, Torres Novas; Francisco Ribeiro, sol-
dado, Torres Novas; Francisco Tomás, soldado, Carvalhal do Pombo, As-
sentis; Francisco Brás de Oliveira, soldado, Alcorochel; Frederico Mendes 
Abóbora, primeiro-sargento, Torres Novas; Gerardo do Carmo, soldado, 
Torres Novas; Gregório Faria, soldado, Riachos, Santiago; Guilherme Mar-
ques, soldado, Alcorochel; Heliodoro Salgado, clarim, Salvador; Henrique 
da Silva Costa, soldado, Olaia; Henrique da Silva Linhas, soldado, Torres 
Novas; Henrique Lopes, primeiro-cabo, Assentis; Herminio de Oliveira, 
soldado, Torres Novas; Inácio Carriço, clarim, Salvador; Inácio dos San-
tos, primeiro-cabo, Torres Novas; Mário Antunes, soldado, Soudos, Paço; 
Isidoro Pereira Laureano, primeiro-cabo, Lapas; Jaime Freire, soldado, 
Chancelaria; Jerónimo Correia Monteiro, soldado, Parceiros da Igreja; Je-
rónimo Ribeiro Manteigas, primeiro-cabo, Santiago; João António Júnior, 
soldado, Torres Novas; João Antunes, soldado, Lapas; João Coelho, sol-
dado, Torres Novas; João Correia, soldado, Riachos, Santiago; João Costa 
Magalhães Júnior, soldado, Outeiro Grande, Assentis; João da Silva, pri-
meiro-cabo, Moreiras Grandes, Assentis; João da Silva, soldado, Alcoro-
chel; João da Silva Teófilo, soldado, Brogueira; João de Oliveira Paulo, 
soldado, Casal da Pena, Chancelaria; João de Sousa, soldado, Torres 
Novas; João Dias, soldado, Casais da Igreja, Assentis; João do Rosário, 
soldado, Assentis; João dos Santos, segundo-sargento, Assentis; João 
dos Santos, soldado, Pé de Cão, Santiago; João dos Santos Ai, aspirante 
a oficial miliciano de infantaria, Torres Novas; João dos Santos Costa, 
segundo-sargento,  Santiago; João dos Santos Francisco, segundo-cabo, 
Moreiras Grandes, Assentis; João dos Santos Mateus, soldado, Pena, 
Chancelaria; João dos Santos Trigo, soldado, Pedrógão; João Francisco 
Rosa, primeiro-cabo, Assentis; João Gomes Quintanário, soldado, Torres 
Novas; João Lopes dos Santos, segundo-sargento, Mata, Chancelaria; 
João Lopes, primeiro-cabo servente, Brogueira (desaparecido em 
combate, França, 9 de abril de 1918); João Marques, soldado, Litei-
ros, Santa Maria; João Pedro, soldado, Assentis; João Pereira, soldado 
clarim, Riachos, Santiago († Moçambique, 2 janeiro de 1918); 
João Ramos, soldado, Pedrógão; João Rodrigues de Almeida Campos, 
primeiro-cabo, Árgea, Olaia; João Rodrigues Porfírio, soldado, Pousos, 
Paço; João Rosa Mendes, soldado, Alcorochel; João Simões dos Reis, 
soldado, Rendufas, Chancelaria; João Vieira, primeiro-cabo, Pintainhos, 
Santiago; João Vieira Amares, primeiro-cabo, Vargos, Paço; Joaquim An-
tónio, soldado, Meia Via, Santiago; Joaquim Antunes, soldado, Assentis; 
Joaquim Costa, soldado, Brogueira; Joaquim da Silva Delgado, tenente, 
Brogueira; Joaquim da Silva Pintasilgo, primeiro-cabo, Torres Novas; Joa-
quim de Oliveira, condutor, Chancelaria; Joaquim dos Santos, soldado, 
Meia Via, Santiago; Joaquim Correia, soldado, Parceiros de São João, 
Parceiros da Igreja; Joaquim dos Santos Borralho, soldado, Santa Maria; 
Joaquim dos Santos Ruivo, primeiro-cabo, Parceiros da Igreja 
(† Moçambique, 3 dezembro de 1917); Joaquim Ferreira, soldado, 
Santa Maria; Joaquim Francisco, soldado, Torres Novas; Joaquim Gomes, 
soldado, Torres Novas; Joaquim Gonçalves, primeiro-cabo, Lamarosa, 
Olaia; Joaquim Maria, soldado, Riachos, Santiago; Joaquim Maria, solda-
do, Marruas, Santa Maria; Joaquim Maurício, soldado, Torres Novas; Joa-
quim Mendes, segundo-sargento, Torres Novas; Joaquim Noivo, soldado, 
Santa Maria; Joaquim Pereira, primeiro-cabo condutor, Pé de Cão, Santia-
go; Joaquim Pereira, soldado, Alqueidão, Pedrógão; Joaquim Pereira do 
Canto, soldado, Torres Novas; Joaquim Ribeiro, soldado, condutor, Lapas; 
Joaquim Rodrigo Gabriel, soldado, Resgais, Parceiros da Igreja; Joaquim 
Rodrigues Salvador, soldado, Meia Via, Santiago; José Agostinho, solda-
do, Torres Novas; José Alves, segundo-sargento, São Pedro; José Antó-

[torrejanos na grande guerra]



[Listagem de militares nascidos ou residentes em Torres 
Novas à data da sua mobilização. Em negrito, os nomes dos 
militares falecidos ao serviço do CEP nos vários cenários da 
Grande Guerra.]

nio, segundo-sargento miliciano, Mata, Chancelaria; José António de 
Andrade, soldado, Meia Via, Santiago; José António Lagareiro, soldado, 
Brogueira; José António Rodrigues, soldado, Liteiros, Santa Maria; José 
Antunes Amora, clarim, Torres Novas; José Antunes Mendes, primeiro-
-sargento, Soudos, Paço; José Antunes Rato, soldado, Meia Via, 
Santiago, († França, 7 de outubro de 1918); José Arrobas Machado, 
capitão de Infantaria com o curso do E.M., Torres Novas; José Barroso, 
segundo-sargento, Santiago; José Bento, primeiro-sargento miliciano, 
Assentis; José Caetano, soldado, Olaia; José Caetano, soldado, Pedrógão; 
José Cardoso, soldado, condutor, Parceiros da Igreja; José Carlos Paixão, 
soldado, Pé de Cão, Santiago; José Carvalho Filipe, soldado, Brogueira; 
José Cebola, soldado, Alcorochel; José Correia, soldado, Pedrógão; José 
Correia Girão, primeiro-cabo, Alcorochel; José da Cruz Feliciano, solda-
do, Brogueira; José da Silva, soldado, Carreiro da Areia, Santiago; José da 
Silva Emídio, segundo-cabo, Alcorochel; José da Silva Sebastião, solda-
do, São Pedro; José de Almeida, soldado, Brogueira; José de Oliveira, 
soldado, Resgais, Parceiros da Igreja; José de Oliveira, soldado Condutor, 
Casal da Fonte, Assentis; José de Oliveira Gaita, soldado, Parceiros da 
Igreja, Torres Novas; José de Oliveira Miguel Júnior, soldado, Mata, 
Chancelaria († França, 19 de março de 1918); José de Sousa, Cor-
neteiro, Moreiras Grandes, Assentis; José de Sousa, soldado, Assentis; 
José de Sousa Bento, soldado, Chancelaria; José de Sousa Simões, pri-
meiro-cabo, Torres Novas; José Dias, soldado, Chancelaria; José Dias 
Costa, primeiro-cabo, Brogueira; José dos Santos, soldado, Assentis; 
José dos Santos Pessegueiro, primeiro-cabo, Ribeira Ruiva, Ribeira Bran-
ca; José dos Santos Pouseiro, primeiro-cabo, Carvalhal do Pombo, As-
sentis; José dos Santos Rodrigues Brás, alferes de Artilharia, Torres Novas 
José Duarte Maricas, soldado, Olaia; José Faria, soldado, Alcorochel 
(† França, 11 de novembro de 1918); José Faustino, Tenente de Infan-
taria, Chancelaria; José Fazenda, primeiro sargento, Parceiros da Igreja; 
José Ferreira, primeiro-sargento, Torres Novas; José Ferreira, soldado, 
Casais da Igreja, Assentis; José Ferreira Leal, soldado, Assentis; José 
Ferreira, soldado, São Pedro († Moçambique, 7 fevereiro de 
1919); José Francisco dos Santos, soldado, Ribeira Ruivo, Ribeira 
Branca, († Moçambique, 4 janeiro de 1918); José Francisco Ginjinha 
Júnior, soldado, Ribeira Branca; José Freire Real, soldado, Carvalhal do 
Pombo, Assentis; José Garcia, soldado, Riachos, Santiago († Fran-
ça, 24 de setembro de 1918); José Gaspar, soldado, Alcorochel; José 
Henriques, soldado, Santiago; José Jordão, soldado, Ribeira Branca; José 
Jorge, soldado, Brogueira; José Jorge Esperança, soldado, Soudos, Paço; 
José Lopes, segundo-sargento, São Pedro; José Lopes, soldado, Torres 
Novas; José Lopes, soldado, Santiago; José Lopes dos Santos, alferes de 
Artilharia, Torres Novas; José Lopes Ferremoto, soldado, Pintainhos, San-
tiago; José Lopes Pereira, soldado, Outeiro Grande, Assentis; José Lopes 
Pereira, primeiro-cabo, Outeiro Pequeno, Assentis († Moçambi-
que, 6 de junho de 1918); José Luís Carreira Júnior, soldado, Casal de 
João Dias, Pedrógão; José Luís de Freitas, soldado, Brogueira; José Maia, 
soldado, Torres Novas; José Maria, soldado, São Pedro; José Maria Antu-
nes Frederico, soldado, Salvador; José Marques Júnior, soldado, Liteiros, 
Santa Maria; José Martins, soldado, Pedrógão; José Mestre, soldado, 
Fungalvaz, Assentis; José Nunes, soldado, Fungalvaz, Assentis; José Pe-
reira de Sena, soldado, Torres Novas; José Pereira Lopes, soldado, Assen-
tis; José Rodrigues, soldado, Parceiros da Igreja; José Rodrigues, solda-
do, Chancelaria; José Rodrigues de Deus, soldado, Assentis; José 
Rodrigues Mira, soldado, Parceiros da Igreja; José Rosa, primeiro-cabo, 
Torres Novas; José Tomás, soldado condutor, Moreiras Grandes, Assentis; 
José Tomé, soldado, Santiago; José Tomé, soldado, Riachos, Santia-
go († Angola, 30 outubro de 1916); José Vital, primeiro-cabo, Meia 
Via; Josué Ferreira, soldado, Chancelaria; Júlio de Mascaranhas Ruela, 
tenente veterinário de Artilharia, Torres Novas; Júlio dos Santos Cavalhei-
ro, primeiro-cabo ferrador, Assentis; Júlio Gonçalves Batalha, primeiro-
-cabo, Torres Novas; Júlio Lopes dos Santos, primeiro-sargento, Torres 
Novas; Justino Maurício, soldado, Santiago; Leonel Pereira Marujo, 
soldado, Torres Novas, São Pedro († Angola, 6 julho de 1915); Luís 
António, soldado, Meia Via, Santiago; Luís Correia, soldado, Brogueira; 
Luís da Silva, primeiro-cabo, Moreiras Grandes, Assentis; Luís Henriques 
Rodrigues, soldado, Santa Maria; Luís Inverno, primeiro-cabo, Riachos, 
Santiago; Luís Marques, soldado, Torres Novas; Luís Reis, soldado, As-
sentis; Luís Vitorino, soldado, Torres Novas; Manuel Almeida Lopes da 
Costa, soldado, Torres Novas, Santa Maria († França, julho de 
1917); Manuel Alves, segundo-cabo, Olaia; Manuel António, soldado, 
Paço; Manuel António Catarino, soldado, Assentis; Manuel António de 
Oliveira, soldado, Torres Novas; Manuel Antunes, soldado, Brogueira; Ma-

nuel Antunes da Mar-
garida, segundo-sar-
gento, Brogueira; Ma- 
nuel Barroso, solda-
do, Árgea, Olaia, († Mo-
çambique, 11 de janeiro 
de 1918); Manuel Caetano, 
soldado, Torres Novas; Ma-
nuel Chichareiro, soldado, 
Carvalhal do Pombo, Assentis 
Manuel da Silva, soldado, Bo-
quilobo, Brogueira; Manuel da 
Silva Branco, alferes de Infantaria, 
Pedrógão; Manuel da Silva Taful, 
soldado, Torres Novas, São Pe-
dro, († Moçambique, 1 de março 
de 1918); Manuel de Carvalho, solda-
do, Zibreira; Manuel de Oliveira Morga-
do, soldado, Fungalvaz, Assentis; Ma-
nuel Deus, soldado, Torres Novas; Manuel 
dos Reis, soldado, Assentis; Manuel dos 
Santos, soldado, Brogueira; Manuel dos 
Santos, soldado, Assentis; Manuel dos San-
tos, soldado, Chancelaria; Manuel dos San-
tos Sardela, soldado, Fungalvaz, Assentis 
(† França, 18 de outubro de 1918); Manuel 
Felipe, soldado, Zibreira; Manuel Félix, soldado, 
Pedrógão; Manuel Fernandes Pena, soldado, Torres 
Novas; Manuel Francisco Coelho, soldado, Santia-
go; Manuel Francisco Oliveira, soldado, Chancelaria; 
Manuel Francisco Pires, soldado, Chancelaria; Manuel 
Gaspar, soldado, Santiago; Manuel Gaspar, 1º cabo, 
Riachos, Santiago († França, 9 de abril de 1918); 
Manuel Gorjão Calado, soldado, Parceiros da Igreja; Ma-
nuel Joaquim Lopes, soldado, Pedrógão; Manuel Jorge 
Júnior, primeiro-cabo condutor, Torres Novas; Manuel Lo-
pes, alferes Graduado do S.P.C., Torres Novas; Manuel Lo-
pes, soldado clarim, Riachos, Santiago († França, 30 de 
junho de 1918); Manuel Lopes, soldado, Torres Novas; Ma-
nuel Lopes, soldado, Torres Novas; Manuel Lopes Quintas, pri-
meiro-cabo Condutor,  Vargos, Paço; Manuel Maia, primeiro-ca-
bo, São Pedro; Manuel Miguel Chora, soldado, Santiago; Manuel 
Moniz, soldado, Santiago; Manuel Morgado, soldado, Fungalvaz, 
Assentis; Manuel Paiva, soldado, São Pedro; Manuel Pedro Barroso, 
soldado, Santiago; Manuel Pereira, soldado, Pedrógão; Manuel Perei-
ra Viegas, Torres Novas; Manuel Pinto, Corneteiro, Salvador; Manuel 
Rodrigues, soldado, Torres Novas; Manuel Rodrigues Silvestre, alferes 
capelão, Brogueira; Manuel Rosa Carapinha, soldado, Brogueira; Manuel 
Rosa de Carvalho, soldado, Pedrógão; Manuel Rosa Fojo, soldado, Litei-
ros, Santa Maria; Manuel Serra, soldado, Riachos; Manuel Simões, pri-
meiro-cabo, Meia Via, Santiago; Manuel Vieira Grego, primeiro-cabo, 
Torres Novas; Marcelino Lopes Quintas, primeiro-cabo, Paço; Maximiano 
de Sousa Simões, primeiro-cabo condutor, Pousos, Paço; Maximino Mar-
ques, alferes de Artilharia, Torres Novas; Miguel Fronteira, soldado, Chan-
celaria; Nicolau Joaquim, soldado, Torres Novas; Patrocínio Janeiro, sol-
dado, Torres Novas; Pedro dos Santos Raimundo, segundo-sargento, 
Torres Novas; Pedro Henriques, soldado, Torres Novas; Roberto Freire, 
soldado, Chancelaria; Rodrigo Ferreira, soldado clarim, Torres Novas; 
Sarmento João, soldado, Rendufas, Chancelaria; Sebastião da Silva San-
tiago, soldado, Ribeira Branca; Simplício Rodrigues do Jogo, soldado, 
Carvalhal do Pombo, Assentis; Vicente Marques, soldado, Lapas; Vicente 
Sousa Vinagre, médico, Torres Novas; Virgílio da Silva Calixto, tenente, 
Santa Maria; Vítor dos Santos, soldado, Paço.



Alienação
Vizinhos e Inimigos

ão históricas as rivalidades entre as popula-
ções de aldeias vizinhas. No concelho de Tor-
res Novas sabe-se que os de Pedrógão tinham 
dificuldade em conviver com os de Alqueidão, 
os de Alcorochel com os da Brogueira, os de Ro-
drigos com os do Carvalhal, os da Meia Via com 

os de Pintainhos ou os do Outeiro Grande com os do Outei-
ro Pequeno. Havia registo de casos de pancadaria a sério, tiros, 
ferimentos infligidos com armas brancas, seguidos da respetiva 
vingança.

Enquanto os nossos homens travavam estas “guerras” ao pé da porta, 
haveriam de ser chamados a outros combates, longe da terra e a léguas 
do coração. A guerra impôs-lhes outros inimigos, distantes e estranhos. 
E se, nos jornais locais, se condenavam os atos de violência que ocor-
riam nas aldeias, fazia-se propaganda contra os “germanófilos” e contra 
os alemães que, entretanto, recebiam ordem de expulsão do território na-
cional. A sua saída forçada conduziu, por vezes, à quebra de antigos laços 
de amizade e vizinhança com indivíduos e famílias, de nacionalidade alemã, 
que eram considerados, pelas comunidades, seus membros legítimos. 

«Odeia o inimigo»; «Defende a tua pátria»; «Despreza os boateiros»; «Vigia os 
espiões».

S
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Vizinhos e Inimigos



Desespero

e
Desamparo

luta pela sobrevivência não se esgo-
tava na frente da batalha e as cartas 
eram um dos meios utilizados para 
pedir comida ou agasalhos. A satisfa-
ção das necessidades mais básicas tem 
um papel fundamental na vida de um 

soldado e é um tema recorrente na sua correspondên-
cia. A escassez era um dos grandes males de que pade-
ciam combatentes e civis nos territórios onde se travava a 
guerra ou cujos países estavam, de alguma forma, envolvi-
dos no conflito. 

«Peço-lhe que me mande todas as semanas uma encomenda com 
duas embalagens de bolachas de água e sal, 1 de chouriço e queijo e 
azeitonas. Outra coisa não preciso». (António Dias Júnior, carta dirigida 
à mãe, Alemanha, campo de prisioneiros de Merseburg, 21 de abril de 
1918)

«Esta encomenda foi para aqui despachada pelos armazéns do Grandela 
que a minha madrinha lá comprou: é 1 kilo de chouriço, uma lata de atum, 
outra de sardinha e outra de doce de marmelo (…)» (João Francisco Rosa, 
carta à namorada Maria, França, 1 de outubro de 1917)

«Já lhe acusei a recepção a 6 encomendas. (…) Como deve calcular foi isso 
que melhorou a minha situação que há muito era crítica e miserável, a ponto de 
receber sobras dos meus colegas franceses e ingleses; mas hoje felizmente não 
necessito disso. Como ouvi dizer que a guerra está acabada ou prestes a isso não 
tenho fome.» (António Dias Júnior, carta dirigida à mãe, Alemanha, campo de prisio-
neiros de Merseburg, 10 de novembro de 1918 - [O armistício seria assinado no dia 
seguinte ao da redação deste último postal])

«[Faz relato do roubo de um pão por parte de duas raparigas e da fome que a população 
local passava]: Quando os alemães ali estavam faziam deitar as crianças à quatro horas da 
tarde, para melhor poderem suportar a fome.» (…)» (João Francisco Rosa, carta à namo-
rada Maria, França, 30 de novembro de 1917)

A



Desespero

e
Desamparo

[João Francisco Rosa, soldado telegrafista, embarcou em abril de 1917 para França, ao serviço do Corpo Expedicionário Português. 
Nascido no dia 15 de julho de 1893, no Carvalhal do Pombo, tinha apenas 23 anos quando foi chamado para a guerra. Por pouco 
sobreviveu à batalha de La Lys, após dois dias numa trincheira, à fome e ao frio, esquecido pelos companheiros (como era telegrafista, 
estava isolado, afastado da trincheira). Regressado da guerra, casou com Maria, em 1923, trabalhando como administrativo numa 
empresa gráfica. João e Maria tiveram dois filhos. Sem ter sofrido ferimentos de maior, ficou com mazelas em consequência dos gases 
tóxicos inalados.]



Torres Novas, Praça Nova (atual Praça 5 de Outubro) em dia festivo – AMTN/CT/472

um certo dia de novembro de 1916 um 
aeroplano, novidade nunca vista, sobrevoou 
Torres Novas e assustou as mulheres que lava-
vam roupa no Lamego: “Vinham aí os alemães 
arrasar a vila.” Não vieram, mas a guerra, embora 
longe, estava a deixar o país à beira do colapso. 

Na vila, pão branco só se vendia nas farmácias, para doentes, 
o outro era racionado. Outras vezes, só havia o que vinha de 
Lisboa, da manutenção militar. O açúcar desapareceu, o azeite e 
o vinho eram controlados. A grande maioria da população vivia 
da agricultura, mas já existiam cerca de mil operários, repartindo-
-se por três ou quatro grandes fábricas e dezenas de oficinas. A fome 
dava em greves e desacatos, rebentavam bombas. Só as principais 
estradas eram de macadame e as notícias vinham por telégrafo ou por 
quem chegava de comboio.

O concelho, recentemente retalhado, tinha cerca de 30 mil habitantes, 
quase 80% de analfabetos. Havia muitos pobres: o município gastava 
enormes recursos em subsídios de lactação e às crianças órfãs, muitas, pa-
gava às amas de amamentação, apoiava os doentes internados e as crianças 
enviadas para hospícios. Pouca gente ia à escola. Só votavam os homens e, 
entre esses, os ricos.

Proibiram-se os folguedos de Carnaval e a aspereza dos dias era cortada pela 
vinda ao mercado da vila e à feira de março, pela tocata das filarmónicas, pelos 
bailaricos das festas de verão. 

A guerra ia acabar, ouviu dizer quem foi em romaria ver uns cachopos a 
Fátima. Mas outra chegaria em breve. Bastariam 20 anos para a besta 
regressar, com o seu cortejo de mortos e de miséria. A tocar 
sempre aos mesmos.

N





[memórias da guerra]

Licença passada a João Francisco Rosa 
para se ausentar do acantonamento, 
das 12 às 17 horas do dia 19 de 
janeiro de 1919, e se deslocar a 
Witternesse, França. (boletim do Corpo 
Expedicionário Português escrito 
em três línguas: Português, Inglês e 
Francês)

Postal enviado aos pais por Joaquim Maurício, de Alcorochel, a 
partir de França, onde se encontrava mobilizado. O postal tem 
a data de 3 de setembro de 1917 e Joaquim envia, juntamente 

com este, o retrato que aqui se reproduz



Memórias

da
Guerra

Postal de Maria para João Francisco Rosa, do dia 28 de março 
de 1918. Maria era namorada de João e escrevia-lhe para 
França. Maria vivia no Outeiro Grande e viria a casar com o 
namorado alguns anos depois de este regressar da guerra



Postal enviado por João Francisco Rosa à 
namorada Maria, no dia 18 de janeiro de 

1918. Refere a troca de correspondência entre 
os dois e recorda um dos momentos que 

passaram juntos antes da partida para França



Postal de António Dias Júnior enviado do campo de prisioneiros de Dülmen, na Alemanha, no 
dia 21 de abril de 1918, dirigido à sua mãe que vivia em Alqueidão. Tal como muitos outros 

soldados portugueses que combateram em França, incluindo um número considerável de 
torrejanos, António Dias Júnior seria feito prisioneiro na célebre batalha de La Lys. Por vezes, tal 
como aconteceu com António, os soldados eram dados como desaparecidos e só mais tarde se 

sabia que tinham sido feitos prisioneiros

Fontes escritas:
Arquivo Histórico Militar, https://arqhist.exercito.pt/ [para pesquisa dos boletins do Corpo Expedicionário Português relativos aos combatentes torrejanos e 
arquivo fotográfico]
Arquivo Histórico Militar (Memorial aos mortos da Grande Guerra) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RsxHb1OSrx0J:www.
portugal1914.org/portal/pt/noticias/item/6965-memorial-aos-mortos-na-grande-guerra-desenvolvido-pelo-arquivo-historico-militar-uma-homenagem-
aos-combatentes-portugueses+&cd=4&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
Arquivo Municipal de Lisboa. Fotográfico
Arquivo Municipal de Torres Novas (Livros de recenseamento militar 1911 a 1916)
Correspondência diversa (João Pereira, José Júlio Gonçalves, José Vaz Teixeira, Maria de Lurdes Monteiro)

Fontes orais:
João Pereira, José Júlio Gonçalves, José Vaz Teixeira, Isabel Pereira, Maria de Lurdes Monteiro 
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