VISITA DA EMBAIXADORA DA REPÚBLICA DA POLÓNIA A TAVIRA
A Associação Internacional de Paremiologia e a Ordem Terceira de Nossa
Senhora do Monte do Carmo, com o apoio da Câmara Municipal de Tavira,
organizaram nos dias 18 e 19 de Março, um fim-de-semana cultural de
homenagem ao General do Exército Português José de Chelmicki (1814-1890)
de nacionalidade polaca com ligações familiares e profissionais a Tavira que
faleceu nesta cidade.
No dia 18 de Março, teve lugar, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, uma
cerimónia de boas-vindas à Embaixadora da República da Polónia, Katarzyna
Skóry ska, a qual fez uma exposição acerca da “história e a cultura da Polónia:
relações com Portugal”.
No dia 19 decorreu, na Igreja do Carmo, uma missa evocativa da memória ao
General José de Chelmicki, seguindo-se, no mesmo local, a bênção e
descerramento da lápide tumular.
Realizou-se, ainda, um passeio pela rua com o topónimo do homenageado e
uma visita ao mercado mensal, no Parque de Feiras e Exposições de Tavira.
Dados Biográficos do General Chelmicki
O General José Carlos Conrado de Chelmicki nasceu, em Varsóvia, na
Polónia, em 19 de Fevereiro de 1814, no seio de uma antiga família da nobreza
com enraizadas tradições patrióticas.
O invulgar destino deste oficial deve-se à conturbada situação da Europa no
século XIX que levou numerosos polacos ao êxodo.
Após o falecimento de seu pai, este militar exilou-se em França onde cursou
engenharia e desenho militar, aprendeu, ainda, árabe, turco e grego moderno.
Alistou-se na Legião Polaca de D. Maria da Glória, fez a campanha pelos
liberais como alferes do Corpo de Engenharia, combatendo nas linhas de
Lisboa. Fez carreira no Exército Português, chegando a General de Brigada
(1876) e a General de Divisão (1885). Foi Comandante da Sub-Divisão Militar
de Faro até 1880. Desempenhou, entre outras funções, as de engenheiro
militar na fortaleza de Elvas, encarregado das fortificações na fortaleza de
Cascais, Governador da Praça de Elvas, Inspector de Obras Públicas do
Alentejo e do Algarve, Inspector dos Monumentos e Edifícios Públicos de todo
o Reino.
Participou na elaboração da Carta do Reino de Portugal e foi autor de várias
obras literárias. Conjuntamente com Fontes Pereira de Melo, o Barão von

Eschwege e outros oficiais portugueses funda a Revista Militar em 01 de
Dezembro de 1848.
É agraciado com o Hábito de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa na
Batalha de Almoster, é-lhe concedida a medalha das Campanhas da
Liberdade, algarismo nº 2 e recebe a Ordem de Torre e Espada no combate do
Alto do Viso.
Chelmicki constituiu família em Portugal vindo a contrair, após viuvez, segundo
matrimónio com D. Carlota de Melo Pereira, do qual não houve filhos. Em
1888, após a reforma militar retira-se para Tavira onde veio a falecer em 28 de
Junho de 1890 e os seus restos mortais foram sepultados no cemitério anexo à
Igreja do Carmo.
Tavira, 21 de Março de 2011
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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