
A TORRE SALAZAR... REBAPTIZADA! 
 
 
Por todo o país, vemos exemplos do calor revolucionário, no pós 25 de Abril de 1974!  
 
Esta Torre, originalmente baptizada com o nome "TORRE SALAZAR", sofreu os efeitos 
corrosivos da revolução, sendo rebaptizada com o nome "TORRE DA PAZ". 
 
Neste caso, o povo da aldeia de Benfeita, no concelho de Arganil, soube encontrar uma forma 
inteligente de agradar a "gregos e a troianos" ao retirar o nome de Salazar da Torre que ostentava o 
seu nome há 29 anos, sem se curvar aos "tons avermelhados" a que outros monumentos não tiveram 
a sorte de escapar. Assim, preferiu aplicar a "pureza do branco" da pomba da Paz que existe no seu 
catavento e que se impõe a qualquer vento de mudança, já que, à PAZ, o nome de Salazar ficou 
associado, por muito que custe a muita gente.  
 
Mais um caso, do qual tivemos conhecimento através da TVI e que, amavelmente, o Sr. Vivaldo 
Quaresma, responsável pelo site da Benfeita, nos facilitou a matéria devida ao esclarecimento e que 
passamos a transcrever:  
 
A história da Torre da Paz, da Benfeita, poderá encontrá-la no site da Benfeita em  
http://benfeita.planetaclix.pt, seleccionando no menú da esquerda: "Lugares > Torre da  
Paz > Para que o Homem não esqueça".  
Na página dedicada à Torre da Paz, encontrará vários links para mais informação sobre a Torre; 
embora, sobre Salazar, pouco se acrescente para além da gratidão que, neste aspecto, lhe foi 
amplamente reconhecida pelo povo português de então.  
 
Na TVI passou, mais uma vez, uma informação cuja consistência não foi verificada; lá se disse que 
o Sino da Paz, da Benfeita, toca, anualmente, a 7 de Maio, 1620 badaladas, uma por cada dia que 
demorou a 2ª Grande Guerra. A verdade é que a 2ªGG durou 2073 dias na Europa e, graças a 
Salazar, dela não fizeram parte combatentes portugueses. A comemoração a 7 de Maio, está certa, 
pois foi nesse dia que a Alemanha capitulou, na Europa. Os portugueses combateram só na 1ªGG 
que se iniciou em Junho/1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Fernando e terminou 54 
meses depois, em 11/11/1918, data do Armistício. As 1620 badaladas correspondem ao número de 
dias que durou a 1ªGG (54x30) e, na qual, os soldados portugueses combateram. O país estava de 
luto, desgostoso e angustiado. Salazar não quis que isso se repetisse na 2ªGG e, em 1940, 
apresentou oficialmente Portugal ao mundo como país neutral e pacífico, conseguindo assim 
manter-se até final do conflito. A celebração desta neutralidade ou Paz Portuguesa ainda se mantém 
viva, hoje, na Benfeita, graças ao repique anual automático de um relógio puramente mecânico, que 
faz soar um sino de bronze, mandado fundir propositadamente para o efeito e que recebeu o nome 
de Sino da Paz. A Torre, que inicialmente se chamava Torre Salazar, passou a designar-se por Torre 
da Paz, após o 25 de Abril.  
 
Vivaldo Quaresma 


