SESSÃO COMEMORATIVA “FRAGOSO NA I GRANDE GUERRA”
No dia 20 de abril, na Biblioteca da Escola Básica de Fragoso, realizou-se a sessão
comemorativa “Fragoso na I Guerra Mundial”, evento que pretendeu honrar a memória dos
fragosenses que, ao serviço da pátria, participaram no conflito mundial de 1914-18.
A abrir a sessão, o adjunto do diretor, professor Octávio Tomás, apresentou o
palestrante, o historiador esposendense Dr. Manuel Albino Penteado Neiva, também autor
do documentário “Lutaram como Diabos”.
Seguiu-se a apresentação do referido documentário, que relatou toda a problemática
dos envios para os cenários de guerra, retratando a vida dos combatentes nesses cenários
bélicos da Flandres, as grandes dificuldades por eles sentidas, salientando-se a falta de
preparação técnica para cenários do género, o pouco equipamento, especialmente
vestuário, para enfrentar o frio daquelas regiões da Flandres, a falta de alimentação (que,
sendo de responsabilidade inglesa, não se adequava aos hábitos alimentares das nossas
gentes), em suma, situações de frio e de fome, a acrescentar aos bombardeamentos
constantes dos alemães e ao facto de serem feitos prisioneiros e enviados para campos de
concentração, até que chegou o fatídico dia da Batalha de La Lys (9/04/1918), onde
pereceram 60% dos combatentes portugueses.
Na segunda parte do evento, o Dr. Penteado Neiva referiu cada um dos catorze
fragosenses que participaram na guerra, mostrando documentos comprovativos de cada um
deles, como a data da prisão e o nome do campo para onde foram enviados, bem como do
local onde se encontram sepultados os que não regressaram.
Seguiu-se um momento de diálogo com os presentes, muitos deles familiares dos
antigos combatentes, convidados para o evento e a quem foi entregue uma lembrança, uma
peça em cerâmica da autoria do professor Manuel Cândido.
A encerrar a sessão, alguns alunos declamaram poemas extraídos do livro de um
ex-combatente, natural de Durrães (Manuel José de Castro), que fixou em verso a sua
experiência nesta guerra.
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