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Mapa da região Norte de Angola, onde prestou serviço a Companhia de 
Caçadores Especiais 266 a que pertencia o 2ºSARGENTO JUSTINO 
TEIXEIRA DA MOTA : 
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TRASLADAÇÃO DOS RESTOS MORTAIS DO 
2ºSARGENTO JUSTINO TEIXEIRA DA MOTA 

 
Todo o processo de trasladação dos restos mortais do 2ºSARGENTO 
JUSTINO TEIXEIRA DA MOTA  foi iniciado pelo seu filho António 
Manuel Ferreira Teixeira Mota que depois de o ter concluído o passou a 
livro com o título “LUTA INCESSANTE”, livro este que teve o apoio da 
Câmara Municipal de Amarante por decisão do seu Presidente, Exmº Sr. 
Dr. Armindo Abreu. 
 
Conforme se pode ler nesse documento o Capitão Fernando Brito Ramos, 
membro da Comissão Organizadora do 13º Almoço Convívio da 
Companhia de Caçadores Especiais 266 que se realizou em Lagoa-Algarve 
em Abril de 1995, entendeu por bem convidar pela primeira vez para 
estarem presentes num Almoço Convívio todas as famílias dos militares já 
falecidos, incluindo os três que haviam tombado ao Serviço da Pátria em 
Angola durante aquela comissão de serviço. 
 
O Capitão Fernando Brito Ramos em relação à família do 2ºSARGENTO 
JUSTINO TEIXEIRA DA MOTA  apenas conhecia o seu nome e a sua 
naturalidade, mas para a determinação do Capitão, estes já eram elementos 
mais que suficientes para saber que com eles lhe sería possível encontrar a 
sua família, o que de facto veio a conseguir através da Junta de Freguesia 
de Mancelos em Amarante. 
 
A partir deste convite para a família estar presente no Almoço Convívio 
desenvolveram-se uma série de contactos em conjunto com o Coronel 
Ramiro Alves Correia de Oliveira, que chegaram até ao Chefe do Estado 
Maior da UNAVEM III – United Nations Angola Verification Mission - 
Missão de Paz das Nações Unidas, que embarcava para Luanda em meados 
de Março de 1995. 
 
Toda a história está contada no livro “Luta Incessante”, mas como todos 
podem imaginar, sem o empenho pessoal do Chefe do Estado Maior da 
UNAVEM III, Coronel João Afonso Bento Soares, nada do que ali se relata 
alguma vez teria sido possível e esta trasladação não teria sido uma 
realidade. 
 
Juntam-se algumas fotografias e outros documentos que foram enviados de 
Angola à família na sequência do reconhecimento do jazigo feito “in loco” 
no cemitério da Vila de Maquela do Zombo. 
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Cópia da correspondência trocada entre o Coronel João Afonso Bento 
Soares e o Comandante do Destacamento de Maquela do Zombo, Major 
Alexander Alexandrov, solicitando o reconhecimento do jazigo no 
cemitério local: 
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Mapa da Vila de Maquela do Zombo feito pelos elementos da UNAVEM 
III que procederam ao reconhecimento do jazigo no cemitério da Vila, 
assinalando o local onde se encontrava sepultado o 2ºSARGENTO 
JUSTINO TEIXEIRA DA MOTA. 
 

 
 
 



  6 

Depois de ter sido feito o reconhecimento do jazigo no cemitério local, foi 
prestada no dia 15 de Junho de 1995 uma homenagem ao 2ºSARGENTO 
JUSTINO TEIXEIRA DA MOTA  pelo Coronel João Afonso Bento 
Soares, Chefe do Estado Maior da UNAVEM III e pela Administração 
Municipal da Vila de Maquela do Zombo: 
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Ultrapassados todos os trâmites legais, realizou-se no dia 09 de Março de 
1996 no cemitério de Maquela do Zombo a exumação dos restos mortais do 
2ºSARGENTO JUSTINO TEIXEIRA DA MOTA , feita por técnicos de 
saúde da UNITA que desempenharam de forma muito competente os 
trabalhos necessários, conforme documentam as fotografias que se seguem: 
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Foram rezadas algumas orações e ditas algumas as palavras próprias nestas 
cerimónias por um Padre Franciscano que acompanhou todo o processo de 
exumação: 
 

 
 
Os restos mortais do 2ºSARGENTO JUSTINO TEIXEIRA DA MOTA  
foram trasladados pelo Coronel João Afonso Bento Soares para Luanda, 
onde ficaram depositados na Igreja do Carmo. 
 
A Embaixada de Portugal em Luanda, a qual havia sido previamente 
contactada pelo Coronel João Afonso Bento Soares, manifestou através do 
seu Embaixador total disponibilidade no apoio pedido, tendo realizado os 
trâmites necessários, ou seja, procedido ao fecho e lacragem da urna, à 
emissão do respectivo Alvará de Trasladação e à sua expedição por avião 
para o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa. 
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No dia 10 de Abril, a Embaixada procedeu ao embarque da urna, a qual 
chegou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros na manhã do dia seguinte, 
tendo sido levantada nesse mesmo dia pelo Coronel João Afonso Bento 
Soares que entretanto regressara a Portugal por ter terminado a sua 
comissão de serviço, e pelo Coronel Ramiro Alves Correia de Oliveira que 
fora em Angola o Comandante da Companhia de Caçadores Especiais 266 
a que pertencia o 2ºSARGENTO JUSTINO TEIXEIRA DA MOTA . 
 
Depois de sair do Ministério, a urna contendo os restos mortais, foi 
transportada e colocada em sala preparada para o efeito no Depósito Geral 
de Material de Transmissões, em Linda-a-Velha. 
 
Não tendo sido possível providenciar todos os meios para que a trasladação 
dos restos mortais desde Lisboa até Amarante ocorresse no dia da sua 
chegada, foi marcada para 16 de Abril de 1996, tendo nesse dia em 
Travanca, na presença da família mais próxima, de alguns companheiros da 
Companhia de Caçadores Especiais 266, de representantes da Liga dos 
Combatentes do Núcleo de Penafiel e da Região Militar Norte, sido 
realizada a respectiva cerimónia fúnebre. 
 
Após realização da missa, e já no cemitério junto ao jazigo onde foram a 
sepultar os restos mortais, o Coronel Ramiro Alves Correia de Oliveira fez 
questão de dizer algumas palavras alusivas ao momento, palavras essas, 
que pela força que em si encerram, aqui se transcrevem: 
 
EM MEMÓRIA DO SARGENTO JUSTINO TEIXEIRA DA MOTA 
- Representação da Liga dos Combatentes do Núcleo de Penafiel; 
- Representação do Q.G./R.M.Norte do R.I./Vila Real; 
- Reverendo Padre; 
- Ex-Combatentes da C.C.E. 266; 
- Exmª Família do Sargento Justino Teixeira da Mota; 
- Minhas Senhoras e meus Senhores; 
- Esta cerimónia reveste-se de particular significado por, finalmente, ter 
sido cumprido o desígnio do Sargento Mota; 
- Por isso, para além da natural emoção e dor deste acto, é também motivo 
de um certo conforto moral por terem sido vencidas todas as dificuldades 
para que o Sargento Mota viesse para junto dos seus familiares e amigos; 
- Todo o conjunto de acções que se desenvolveram, deve-se à inabalável 
determinação do seu filho de querer que seu pai regressasse à sua terra e 
ao forte empenhamento pessoal e elevado sentido humano do Coronel 
Bento Soares que, no desempenho das altas funções de CEM/UNAVEM III 
em Angola, não se poupou a esforços para ultrapassar múltiplas barreiras, 
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quer legais, quer de toda a natureza, num País ainda conturbado e 
instável, para que se concretizasse esta trasladação; 
- A ele quero expressar o meu mais sentido reconhecimento, pois não tenho 
dúvida que sem a sua inestimável ajuda pessoal não era possível estarmos 
hoje aqui; 
- Conheci o Sargento Mota em Abril de 1961 e, desde então, fui 
reconhecendo nele excelentes capacidades quer como cidadão, pai de 
família e militar; 
- Homem muito discreto, calmo e modesto mas extremamente eficiente e 
com elevado sentido de responsabilidade; 
- Tinha a seu cargo uma das áreas mais sensíveis da Companhia que era o 
funcionamento e a coordenação das transmissões, que sempre soube 
manter operacionais; 
- Foi o meu permanente companheiro pelas picadas e matas do Norte de 
Angola; 
- A sua inesperada morte foi um choque muito forte para todos os 
elementos da Companhia pela muita estima que nos merecia; 
- Recordar este homem e militar é sempre um estímulo pelo exemplo de 
combatente e de valor humano que nos deu; 
Adeus Sargento Mota; 
Descanse em paz. 
 
O Coronel João Afonso Bento Soares associou-se a esta homenagem e leu 
um soneto escrito por ele próprio, com o título ÚLTIMO ADEUS A 
MAQUELA DO ZOMBO: 
 
Foste um soldado e grande companheiro, 
Que em Maquela cumpriu sua missão. 
Tanto a ela te deste por inteiro, 
Que te apagaste nesse ex-luso chão. 
 
Trinta e quatro anos são volvidos, 
E os entes queridos te reclamam... 
Quanta saudade e dor em ais sentidos 
Guarda a memória dos que por ti chamam. 
 
Fui buscar tuas cinzas com respeito, 
Para honrar a mensagem recebida 
Dos teus e do Ramiro, Capitão. 
 
E se à história presto humilde preito 
Por te levar à última guarida... 
Justino, eu te saúdo como irmão. 
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Mostram-se algumas fotografias tiradas em 16 de Abril de 1996 no Igreja 
de Travanca, dia em que se efectuou a trasladação dos restos mortais do 
2ºSARGENTO JUSTINO TEIXEIRA DA MOTA  para o cemitério desta 
freguesia do concelho de Amarante. 
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Juntam-se algumas fotografias da Homenagem prestada pelos elementos da 
Companhia de Caçadores Especiais 266, em 15 de Junho de 1997, no 
cemitério de Travanca, onde se encontram hoje depositados e descançam 
em paz, os restos mortais do 2ºSARGENTO JUSTINO TEIXEIRA DA 
MOTA : 
 

 
 
 

 
 



  13 

Mostram-se agora fotografias do hoje Major General João Afonso Bento 
Soares junto ao Monumento dos Combatentes, em mais uma homenagem 
ao 2ºSARGENTO JUSTINO TEIXEIRA DA MOTA  visitando o 
monumento e localizando o seu nome: 
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Para terminar, fotografias de um Almoço de Confraternização realizado na 
Messe de Oficiais em Caxias, entre o Major General João Afonso Bento 
Soares, o Coronel Ramiro Alves Correia de Oliveira e o António Teixeira 
Mota, filho do 2ºSARGENTO JUSTINO TEIXEIRA DA MOTA : 
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