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JOSÉ TEODORO MARTINS

Poeta e humanista

O MEU PASSADO
Há oitenta anos

O meu passado
O meu passado …

Eu sinto
O meu passado
Como se fosse
O meu presente.

O meu passado
Não passa,
O meu passado é.

É aquele menino
Que desce à Vila
E nela vê
Uma grande cidade;

Que entra na igreja
E nela vê
Uma grande catedral;

Que vai à cadeia
Ver os presos
E chora
Com pena deles.

O meu passado é.

É aquele menino
Que vê,
Admirado,
A azáfama que vai
Por todo o lado.

Por todo o lado
Da Pampilhosa
… de outrora
Num dia de mercado!

O meu passado
Não passa
O meu passado é.

José Teodoro Martins

JOSÉ TEODORO MARTINS

A Despedida
No dia oito de Novembro deste ano de dois mil e treze, deixou-nos para sempre José
Teodoro Martins, natural de Cabril, com a idade de noventa anos.

Noventa anos de uma vida cheia e de uma grande paixão por tudo quanto o rodeou.

Uma paixão pela família que viu partir, uma paixão pelos amigos que espalhou por
onde viveu, uma paixão pela sua terra que amou e serviu até aos últimos dias da sua
vida, uma paixão pela cultura que abraçou enquanto pode.

Como Presidente da Direção e da Assembleia Geral da Liga de Melhoramentos da
freguesia de Cabril em anos sucessivos, deixou a sua marca de homem bom, fraterno e
empenhado.

Como cidadão nunca negou o seu apoio a qualquer solicitação, pelo que as obras a
expensas suas surgiram em todos os recantos de Cabril.

Desde o grande cruzeiro à entrada da povoação, a iluminação fronteira à Igreja Matriz,
os vitrais da mesma Igreja, a fonte, chamada das mudas, o monumento ao trabalho, a
construção do Museu José Teodoro, para além de muitas e variadas comparticipações,
deixou bem perene o seu nome de grande senhor.



Foi assim que o povo de Cabril fixou o seu nome de humanista numa das principais
artérias da povoação.

Há homens que para além da morte nos continuam a marcar, pelo seu exemplo, pela
sua tenacidade, pela sua inteligência, pela sua bondade. José Teodoro Martins é um
deles.

O Cabril orgulha-se de o ter como filho e aquilo que aqui plantou perdurará para
sempre.

A Liga de Melhoramentos da Freguesia de Cabril, na pessoa de todos os seus dirigentes
e sócios, jamais poderão esquecer aquele que com propriedade deveria ser o seu sócio
número um, ainda que a título póstumo.

A Direção


