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O regresso, 34 anos depois...
Comentário

António Teixeira Mota

a O meu pai, segundo-sargento
Justino Teixeira da Mota, embarcou
a 12 de Agosto de 1961 com destino
a Angola, integrado na Companhia
de Caçadores Especiais 266, tendo
falecido ao serviço da pátria a 18
de Outubro de 1962, na localidade
de Maquela do Zombo. À data, o
Ministério do Exército informou
a família dos trâmites legais
necessários à trasladação do corpo,
pedindo por telegrama que fossem
depositados 10.000$00 [50 euros]
ou indicado um fiador idóneo.
Devido a dificuldades económicas,
a família foi obrigada a deixá-lo
sepultado em território angolano.

Não conheci o meu pai, contudo
a minha mãe ensinou-me desde
cedo a respeitar a sua memória. À
medida que fui conhecendo a sua
história e a razão pela qual não fora
trasladado, prometi a mim próprio
tudo fazer para trazer os seus restos
mortais para junto da família.
Em 1995 fui convidado a
participar no almoço da companhia
à qual o meu pai pertenceu,
tendo sido informado que ele se
encontrava sepultado num jazigo
construído em pedra mármore
onde constava o nome, as datas
de nascimento e de falecimento e
as palavras “Homenagem de seus
Camaradas”.
Manifestei a vontade que
sempre tive de trasladar os restos
mortais do meu pai e a partir daí
iniciamos o processo, tendo obtido
a confirmação através do chefe
de Estado-Maior da UNAVEM III
de que, no Cemitério de Maquela
do Zombo, o jazigo se encontrava
devidamente conservado e
identificado.
Após um ano de diligências,
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Famílias pagavam trasladação dos militares mortos em combate

procedeu-se à exumação dos
restos mortais, os quais, depois de
cumpridas as formalidades legais,
foram sepultados a 16 de Abril de
1996, no cemitério de Travanca,
em Amarante. Passados quase 34
anos do embarque para Angola, o
sargento Justino Teixeira da Mota
estava de regresso à sua terra natal,

para finalmente repousar em paz.
Sonhei vezes sem conta com
esta trasladação e sei que a
sua concretização já motivou
e incentivou outras. O meu pai
foi, após a Revolução de Abril, o
primeiro militar a ser trasladado
das ex-colónias, e cada vez mais me
convenço do benefício desta acção.

O sentimento de paz interior que
passei a sentir por ter presenciado
o seu funeral, o fardo pesado que
deixei de carregar por desconhecer
o seu túmulo, são sentimentos
difíceis de expressar ou explicar.
O antigo regime, desde o início
da guerra colonial até 1967, exigiu
às famílias daqueles que eram
obrigados a lutar pelos ideais do
regime o pagamento da trasladação
dos seus corpos. As trasladações
efectuadas recentemente são a
prova de que ainda é possível
corrigir parte dos erros do passado
e dar descanso em Portugal aos
militares mortos no Ultramar.
A guerra colonial será para
sempre uma ferida aberta se não
formos corajosamente capazes
de nos deslocarmos a África
para recuperar os restos mortais
daqueles que deram a vida ao
serviço da pátria. Se nada mudar
em relação às vontades vigentes,
o Estado português vai continuar
a manter, para com as vítimas da
guerra colonial e suas famílias, uma
dívida difícil de saldar.
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