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TESTEMUNHO DE JOHN (JAN PAVEL) TETZELI  

SOBRE A SUA ESTADIA NO ESTORIL, EM 1940. 

 

Família composta por: 

JAN TETZELI (n. 22.06.1932) 

BEDRICH TETZELI (12.09.1930 – 8.11.2005) 

BLANCA KRONACKER DEYM (11.04.1901 - 15.06.1996) 

LUDOVIK TETZELI (25.02. 1901 – 02.08.1990) 

SOPHIA TETZELI DEYM (09.07.1899 – 09.04.1999)  

 

Local da estadia: 

ESTORIL: PENSÃO PANORAMA: 24.06.1940 – 12.07-1940 

 

Jan Tetzeli vivia com o seu irmão, Bedrich, os seus pais, Ludovik, diretor de 

banco, e Sophia, filha do conde Bedrich Deym ze Stritez, em Usti Nad Labem, 

antiga Aussig, na Checoslováquia. Oriundos de famílias abastadas, o casal 

defendia abertamente a independência da Checolováquia após a Primeira 

Guerra Mundial e opunha-se às tentativas de germanização da região dos 

Sudetas.  

Em 1938, pouco antes da anexação da Checoslováquia pela Alemanha, e em 

reação ao ambiente extremamente hostil aos patriotas checos que se fazia sentir 

na cidade, os Tetzeli mudaram-se para Antuérpia, para onde Ludovik fora 

convidado pelo barão Paul Kronacker, marido de Blanca, irmã de Sophie, para 

ser tesoureiro da Societé pour l’Exportation du Sucre. Na Bélgica, Jan e Bedrich 

foram à escola, aprenderam flamengo e francês e fizeram a primeira comunhão.  
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Sophia Tetzeli e os filhos Jan Pavel (John Paul) e Bedrich 

A 10 de maio de 1940, com a invasão alemã, a família Tetzeli fugiu de Antuérpia. 

Ludovik, antecipando a invasão, reservara quartos num hotel na fronteira franco-

belga, onde a família permaneceu uma semana.  

Perante a derrota belga, seguiram para sul em dois carros, acompanhados por 

Blanca Kronacker e Wladislaw Radziwill, amigo da família e representante da 

Cruz Vermelha polaca. Ao longo da viagem recorreram a mapas militares 

pormenorizados que Kronacker, veterano da Primeira Guerra Mundial, lhes tinha 

dado. Puderam assim viajar por estradas secundárias e chegar a Bordéus em 

finais de maio de 1940. Perante o caos instalado na cidade, a família alugou uma 

pequena casa de campo junto ao Garonne – a que chamaram o Château Bleu, 

e do qual Jan Tetzeli guarda uma grande recordação tendo visto, pela primeira 

vez, bamboo.  

A 20 de junho, Ludovik conseguiu vistos de entrada em Portugal assinados pelo 

cônsul português Aristides de Sousa Mendes. Partiram imediatamente, parando 

em Madrid, onde se encontraram com outra irmã de Sophia, e em Mérida, onde 

visitaram o teatro romano, entrando em Portugal por Elvas. Por toda a Espanha, 

Jan Tetzeli lembra-se do choque ao ver a destruição e o desconforto resultantes 

da Guerra Civil de Espanha, terminada no ano anterior. O pão era escuro, e havia 
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pouca comida – a família precavera-se tendo trazido comida consigo, incluindo 

uma enorme pata de fiambre. 

‘Entrámos num mundo diferente – desapareceu a tensão, o stress.’ 

Mais do que memórias de locais e pessoas, Jan Tetzeli retém da sua passagem 

pelo Estoril a memória de sentimentos e emoções – o alívio, a ausência de medo. 

Segundo Jan Tetzeli, foi Blanca, que tinha uma rede de conhecimentos 

internacional, quem sugeriu que fossem para o Estoril. Aí chegaram a 24 de 

junho de 1940, instalando-se na Pensão Panorama, entretanto desparecida, 

situada na rua de Olivença. Jan Tetzeli lembra-se da pensão, ‘situada num cimo, 

com uma grande vista’, e do seu pessoal, com quem falava em Francês.  

 

 

Pensão Panorama, Coleção José Santos Fernandes/AHMC 

 

Dos dezoito dias em que esteve refugiado no Estoril, lembra-se das idas à praia, 

onde nadava e brincava, possivelmente com outras crianças, e a um jardim 

perto, possivelmente o jardim do Casino. O pão era saboroso, bem como o 

marisco, ‘muito apreciado por todos nós’. O Estoril era bonito, as pessoas 

simpáticas,  
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A estadia no Estoril foi curta. Os pais, convencidos que Hitler iria invadir a 

Península Ibérica, queriam atravessar o oceano. Os contactos na indústria do 

açúcar em Cuba foram nessa altura valiosos para a família, e Ludovik conseguiu 

vistos para Cuba, e passagem no Marques de Comillas. A 12 de julho, a família 

partiu do Estoril em direção a Vigo para apanhar o barco, entrando em Havana 

em Agosto de 1940. No barco, encontraram outros Checos em fuga. Com eles, 

Ludovik fundou a União Checa de Cuba, para informar o público sobre a 

ocupação Nazi do território.  

No início da década de 1960, Jan Tetzeli fugiu da revolução cubana com a sua 

mulher e dois filhos, instalando-se em Miami, nos Estados Unidos. Na fuga, a 

família deixou para trás documentos e fotografias relacionados com a sua vida 

europeia, incluindo a passagem pelo Estoril.  

Ludovik e Sophia acabariam por se divorciar. Ludovik instalou-se no México, 

onde voltou a casar, tendo visitado a Checoslováquia ainda sob o regime 

comunista. Sophia nunca quis voltar à Checoslováquia, tendo sentido 

profundamente a perda da Checoslováquia para o regime comunista, e querendo 

honrar a memória do regime democrático que tinha conhecido e ferverosamente 

apoiado. 

 

John Tetzeli, a mulher Helena e Andrew, um dos seus quatro filhos.  
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Jan, ou John, Tetzeli regressou ao seu país natal depois da queda do 

comunismo, visitando os seus parentes que tinham ficado para trás. O património 

da família Daym tinha sido confiscado em seguida pelo regime comunista para 

servir de residência para os filhos de dissidentes. O herdeiro da família, um dos 

primos de John, residente na Argentina, conseguiu, após um processo judicial, 

reaver a propriedade da família.  

John Tetzeli agradece o esforço feito pelo Espaço Memória dos Exílios em 

localizá-lo e contactá-lo.  

 

‘A minha vida teve muitas bênçãos – e é o meu dever contar a minha 

história para que a História não se repita […] É maravilhoso poder deixar 

as minhas memórias assentes num local para os meus filhos, e para os 

meus netos’ 


