
DOZE ANOS PRESO 

 

Quando, em 1917, o Governo da I República, mobilizou à pressa e sem a adequada preparação, o Corpo 

Expedicionário Português, para intervir contra a Alemanha na Grande Guerra, que mais tarde veio a ser 

designada por I Guerra Mundial, muitos rapazes deste concelho e por todo o País foram convocados para tal 

efeito. 

Dois deles, um de Loures e o outro de Setúbal, pertencentes ao mesmo pelotão, criaram entre si uma forte 

amizade. 

Certo dia, já em terras francesas, o inimigo derrotou a força militar de que faziam parte e ambos foram feitos 

prisioneiros e levados para um campo de concentração, onde permaneceram durante dois anos. Quando foram 

postos em liberdade, cada um seguiu para a sua terra, a fim de refazer a vida. 

Dez anos depois reencontraram-se e um perguntou ao outro: 

_ Lembras-te dos nossos carcereiros? 

O amigo respondeu: 

_ Sim. Não houve um único dia, em que deixasse de os odiar. 

O outro, por sua vez, disse: 

_Olha, eu, desde que saí do campo de concentração, nunca mais voltei a pensar neles. Portanto, amigo, eu estive 

preso dois anos e tu estás preso há doze. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

O sentimento do ódio liga-nos à pessoa odiada de uma maneira pouco inteligente, porque sofremos por causa 

dela, enquanto ela nem sequer conhece a existência desse nosso sofrimento. Quando isso acontece é urgente 

libertar a mente desse ódio, para pôr fim ao sofrimento e poder encontrar a paz e a liberdade interiores. 

Na verdade, o ódio é uma força negativa muito poderosa que tem tendência a transformar-se na pior das 

prisões.  
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Manuel Poirier Braz 

 

Nota: como esta é a minha última publicação de 2019, aproveito a oportunidade para desejar aos leitores, um 

Natal muito feliz e um ano de 2020 com muita saúde, paz de consciência e prosperidade. 

 



 


