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REFEIÇÕES DE CAMPANHA
APROPRIADAS PARA O EXERCITO
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*«No batalhão mobilisado de infantaria 6, seguiram para França os nossos amigos e dignos
sargentos srs. Manoel Vieira, Jacinto Vaz, José Nogueira dos Santos, Virginio Pereira, Angelo de
Carvalho e José de Melo, todos rapazes muito queridos nesta terra.
Aos espinhenses que vão não só honrar o nome de Portugal, como o desta praia, desejamos
boa viagem e breve e feliz regresso.»

Impressões
da semana

_________________
Escrevo ainda sob a impressão que nos deixa
sempre a despedida de um
amigo, quando obedecendo
á dura lei do afastamento,
nos separamos sabe Deus
até quando.
Quero-me referir, á partida do 1º batalhão expedicionario de Infantaria 6, se
assim m’o permitirem, mas
não o faço sem que um leve
estremecimento me invada
todo o sêr ao lembrar-me
da maneira tocante como
foi feita essa despedida,
em que os corações pulsaram apressados e braços se
estreitaram numa indizivel
expressão de saudade.
.......................................
Eram 22 e meia horas
aproximadamente.
Na gare de Espinho, a
massa compacta de povo
que aguardava os seus entes queridos, ia-se avolumando mais e mais, e já
se acotovelava, quando o
signal da aproximação do
comboio, se fez notar.
Fora da gare a aglomeração de povo era enorme,
e não se comtinha, infrene,
procurando as melhores
posições.
Empregados do caminho de ferro, afastavam o
povo com precaução afim
de evitar desastres. O comboio avançava lentamente,
e o borborinho estabeleceu-se logo, numa geral
consternação. Parou.
Gritos estridulos de angustia e de dor, ecoaram
ao longe e a confusão começou. Á palida luz dos archotes, comprimiam-se as
mães, os pais, as esposas,
os filhos, os irmãos e todos os amigos que na hora
extrema, lhes iam levar o
abraço de despedida, e as

ultimas palavras de carinho
e conforto. Rostos erguidos
e transfigurados, procuravam atonitos encontrar
nas muitas cabeças que se

Nós também pela nossa
parte, a custo rompiamos
por entre a multidão, na ancia de divisar os rostos dos
amigos, alguns da infancia,

debruçavam fora das portinholas, em grande agitação,
as feições dos seus filhos,
dos seus esposos, dos seus
pais, e dos seus irmãos.

e a cuja convivencia estavamos ha muito acostumados,
e a vel-os todos os dias.
Com o olhar percorriamos todas as carruagens, no

* “Impressões da Semana” e “Carteira Elegante” in “Gazeta de Espinho” nº845, Espinho, 20 de Maio de 1917
Portugal

* Cronologia Comparativa

Estrangeiro

meio da maior agitação, sem
poder lobrigar o primeiro.
Após os primeiros momentos de inquietação, distinguimos por fim um espi-

bre). Confessamos que o
nosso espanto foi grande
ao vel-o, pois não contavamos vel-o ali. Chamamol-o
e corremos para ele numa
sensação louca de admiração e sentimento. Ele encarou-nos com um sorriso de
mal dissimulada tristeza e
enlaçamo-nos fortemente
numa violenta comoção,
ao mesmo tempo que diziamos:
Coragem ! Abraços á
rapaziada !
Desprendemo-nos
e
no vehementa desejo de
ver ainda o resto dos amigos avançamos um pouco
e enxergamos o Angelo
de Carvalho, que direito e
empertigado dizia adeus á
rapaziada.
Chamamos pelo nome,
e ele tão, entretido estava
nas suas despedidas, que
não nos viu, senão quando o nosso amigo Joaquim
Moreira nos anunciou. O
comboio tinha dado o signal de partida. Despedimonos num cumprimento
afetuoso, que se seguiu aos
amigos Vieira e Jacinto Vaz.
Quizemos ainda ver
o Virginio Pereira, e o
Nogueira, mas já nos foi
impossivel. O comboio
principiava a deslizar suavemente, entre os vivas á
Patria, ao exército, ao Regimento de Infantaria 6, ao
Povo de Espinho, etc., que
eram calorosamente correspondidos pela enorme
multidão que os aclamava
num delirio constante e ensurdecedor.
Aos amigos Virginio
Pereira e Nogueira, que não
chegamos a ver, um abraço
muito apertado e que sejam
felizes, voltando á Patria
vitoriosos e contentes de
terem cumprido um dever
nhense a quem estendemos sagrado!
a mão e logo a seguir deEles e todos que bem o
paramos com o nosso par- merecem.
ticular amigo Alexandre
Alves da Rocha (o Caze- Loscar
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* in VIERA, Joaquim,“Portugal Século XX - Crónica em Imagens 1910-1920” Círculo de Leitores, 1999
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Na Capa: Antes do embarque para França - Uma refeição volante. (Cliché Benoliel) Capa, Ilustração Portuguesa, nº 601, de 27 de Agosto de 1917. - Hemeroteca Digital

