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Revdo. P. Regional da Região de Timor-Leste 
Caríssimo Padre e meu irmão Joaquim, 

Que a Paz de Jesus nos acompanhe a todos! 

Gostava de, neste momento de dor e saudade, endereçar a toda a Região de Timor-
Leste, a todo o País e a todos os Amigos do P. José Alves Martins os meus mais sinceros 
sentimentos de condolência. Agradeço também, em meu nome pessoal e em nome da 
Província Portuguesa da Companhia de Jesus, todas as mensagens e manifestações de afeto 
e de pêsames que nos têm sido endereçadas ao longo das últimas horas. 

O P. José Alves Martins nasceu a 17 de julho de 1941, em São Romão de Neiva, 
Viana do Castelo. Entrou para a Companhia de Jesus no Noviciado de Soutelo, em Braga, 
em 1958 e estava em Timor-Leste, para onde foi como missionário em 1974. Viveu mais 
tempo em Timor-Leste do que em Portugal. Se nos orgulhamos muito de o saber 
português, também nos reconhecemos gratos pela sua alma timorense. Neste momento, 
agradecemos profundamente o acolhimento que o povo timorense sempre dispensou ao P. 
José Alves Martins, ao longo de grande parte da sua vida. 

Começou por ser Professor e Diretor Espiritual no Seminário Diocesano, em Díli. 
Quando, no dia 07 de Dezembro de 1975 o Seminário foi bombardeado pela aviação 
Indonésia, conseguiu escapar com ferimentos ligeiros, mas viu a morte muito perto. 
Acompanhou de perto o povo timorense e decidiu ali ficar para partilhar o sofrimento, a dor 
e também as alegrias de um povo tão nobre na sua resistência e tão fiel nos seus princípios. 

Exerceu o cargo de Reitor do Seminário de 1985 a 1991. Exerceu diversos cargos a 
nível diocesano. Entre outras missões, foi Diretor da Casa de Exercícios de Dare e 
orientador de Exercícios Espirituais. Em 2000 foi nomeado Superior da Residência Loiola, 
em Taibesi (Díli), e Conselheiro do Bispo de Díli. Foi Coordenador da formação permanente 
do Clero e presidente da Santa Casa da Misericórdia. 
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A 9 de junho de 2004 o P. José Alves Martins foi condecorado pelo Presidente Jorge 

Sampaio com o Grau de comendador da Ordem de Mérito. A 11 de maio de 2016 foi 
condecorado pelo Presidente da  República de Timor-Leste Taur Matan Ruak com a 
Medalha de Mérito. A 27 de março de 2019 foi-lhe atribuída pelo Papa Francisco a medalha 
Pro Ecclesia et Pontifica como reconhecimento pela sua ação apostólica em Timor-Leste. 
Recebeu essa medalha das mãos do Bispo de Díli, na presença do secretário da Nunciatura 
Apostólica. 

Para tanta gente, em Portugal, em Timor-Leste e em outros lugares do mundo, o P. 
José Alves Martins foi, e é um testemunho de vida, com generosidade e entrega total à 
missão. Uma missão especialmente partilhada com o P. João Felgueiras, que completou 100 
anos em junho de 2020. Deixo uma palavra de especial proximidade ao P. João Felgueiras, 
neste momento da partida do P. Alves Martins para a Casa do Pai. 

Agora, junto do Senhor da sua vida, possa o P. José Alves Martins interceder por nós 
que continuamos a missão de Cristo na Terra. 

De coração dorido, mas profundamente agradecido, deixo um forte abraço, muito 
unido na oração de ação de graças pela vida do P. José Alves Martins. 

 
 

 
 
      Miguel Almeida, sj 
             Provincial 


