
UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE BELAS-ARTES 
 

 

 
 

 

 

 
Escultura Pública:  

Poética do Escultor Martins Correia 

 

António José Lopes Coelho 

 

 

 

Dissertação 

Mestrado em Escultura 

Especialização em Estudos de Escultura Pública 

2014 

 



UNIVERSIDADE DE LISBOA 

FACULDADE DE BELAS-ARTES 
 

 

 
 

 

 
Escultura Pública:  

Poética do Escultor Martins Correia 

 

 
António José Lopes Coelho 

Dissertação Orientada pelo Prof. Doutor Eduardo Duarte 

 

 

 

 

Mestrado em Escultura 

Especialização em Estudos de Escultura Pública 

 

2014 



 1 

Resumo 

 

O tema desta Dissertação, A Escultura Pública, tem, através dos tempos e da 

História, servido de barómetro e referência á emancipação de civilizações. Através dela 

fazemos instintivamente a abordagem verbal, como paradigma de um certo momento da 

história da humanidade. E é na escultura pública que mais se sente, a sua abordagem; 

quem não se referiu já ao misterioso formato das estátuas da ilha da Páscoa no Pacifico, 

às Pirâmides do Nilo no Egipto, ou ao círculo de grandes monólitos de Stonehenge, a 

estrutura pré–histórica mais importante da Europa,
 
situada na Grã-Bretanha.  

Pretende-se com humildade, criar uma metodologia, onde o seu enfoque seja dar 

realce à Escultura Pública do Escultor Martins Correia, a sua poética, a época e o 

confronto artístico, com os escultores seus contemporâneos. Procura abordar uma 

temática, na qual a escultura pública, tem, ao longo dos tempos, ocupado lugar de 

cidadania, revestindo-se de particular interesse, constituindo-se metáfora, que faz 

referência, como arte-escultura-pública, defendendo valores culturais. Criando tradição, 

reforçando a vertente da criação artística, fundamental para o enraizamento e 

enriquecimento das pessoas nos locais onde vivem e habitam. Contribuindo para um 

melhor vigor social, dando a possibilidade de aprofundar temáticas, que são 

fornecedoras de vasta informação, que ajuda a combater a desertificação, com várias 

questões de diversos ângulos sociais de interesse cultural. Assim, o objectivo deste 

trabalho, é procurar fazer a abordagem, realizar um estudo e uma pesquisa e mostrar que 

existe uma função e um espaço próprio para a Escultura Pública. 

O estudo apresentado suporta-se em fichas de peças, textos, opiniões de pessoas 

que conviveram com o Escultor Martins Correia, fotos e desenhos inéditos, 

desconhecidos do público. Procurou-se, deste modo, contribuir para a clarificação, 

visibilidade da Escultura Pública deste autor, contrastante, prolifera, comparativa e 

complementar, no reforço da sua identidade, como referência intransponível pública, de 

real significado e valor cultural na história da cultura portuguesa. 
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Abstract  

The Public sculpture, the work of this dissertation, has through the ages and 

history, and served as a barometer reference to the emancipation of civilizations. 

Through it we instinctively verbal approach, as a paradigm of a certain moment in the 

history of mankind. And it is in the public sculpture that is felt, his approach: he does 

not have the format of the mysterious statues of Easter Island in the Pacific, the 

Pyramids of the Nile in Egypt, or the circle of great monoliths of Stonehenge 

mentioned, pre structure - most important historical Europe, located in Britain.  

The aim of humility, create a methodology where your focus is to highlight the 

work of the Public Sculpture Sculptor Martins Correia, his poetic, time and artistic 

confrontation with his contemporary sculptors. Seeks to address one issue where public 

sculpture, has over the place busy times of citizenship coating is of particular interest, 

constituting metaphor, it refers to, as art-sculpture-public, defending cultural values. 

Creating tradition, reinforcing the aspect of artistic creation, required for rooting and 

enrichment of the people in the places where they live and dwell. Contributing to better 

social force, giving the possibility to deepen themes, which are providers of 

comprehensive information, which helps to combat desertification with various angles 

of various social issues of cultural interest. Thus the aim of this work is to search for the 

approach, conduct research, study and show that there is a role and a proper space for 

Public Sculpture, and can play, over countless generations, a key role in the collective 

identity of life community.  

The study presented in conceptual character, supported with texts, opinions of 

people who lived with the sculptor, unpublished photos and drawings, unknown to the 

public, subjects of study and research that objectively, recovery and provide arguments 

on the works and the person who was the Master Sculptor Martins Correia. To 

contribute to the clarification, visibility and Public Sculpture of the author, contrasting, 

proliferates, comparative and complementary, reinforcing its identity as a public 

reference insurmountable, the real meaning and cultural value in the history of 

Portuguese culture.  
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 Introdução 

 

 

A dissertação que me proponho realizar é sobre a obra do Escultor e Mestre 

Martins Correia, a que dei o título: Escultura Pública – Poética do Martins Correia. 

Procura ser um trabalho de investigação e pesquisa, um exercício académico, que dê 

corpo e objeto a um documento ao mesmo tempo original, simples e depositário de 

informação unificadora. Numa análise objectiva, e que motive novas abordagens, a uma 

obra tão prolífera, esquecida, no nosso panorama cultural, e que pela sua importância, 

como património único da Arte – Escultura em Portugal, não deve ser, nem esquecida, 

nem ignorada. Antes apresentado à cidadania e às novas gerações como exemplo de 

luta, coragem e afirmação, servindo como exemplo, de uma criança que tendo ficado 

órfão de pais em tenra idade, isso não foi impeditivo de realizar uma obra exemplar, 

única em Portugal e na Europa. Como é referido no livro, Escultores Contemporâneos 

em Portugal, de Manuela Synek e Brás Queirós, numa citação de um seu amigo e aluno, 

Gil Teixeira Lopes, referiu que “Se estivesse noutro ponto da Europa ou mesmo do 

mundo, como exemplo posso dar a Itália, ele [Martins Correia] estaria ao mesmo nível 

de Marino Marini (1901-1980) ou de um Giacomo Manzù (1908).”
1
 

 São retratos síntese de uma poética, testemunhada em vida do Mestre, em 

espaço público e privado, (referência aos esbocetos – estudos para futuras esculturas), 

considerando aqui, o Museu, também um espaço público, livre e aberto, tal como a sua 

origem, os Oráculos que veneravam as Musas na Grécia. Intervenção e métodos 

divididos por vários momentos, que procuram relatar o mais sucintamente possível a 

vasta documentação plástica que o mestre nos legou. Abordagem exaustiva que se 

tornou, contudo, profícua e de uma enorme alegria interior. De rigor processual e 

espírito científico, sobre a obra do Escultor Mestre Martins Correia, vêm no sentido de 

aprofundar e enaltecer o exemplo de uma obra e de uma vida, que parte dos valores 

telúricos na sua concepção, comutando-se para patamares de erudição só comparáveis; 

aqueles, que da lei da morte se vão libertando, como é o caso de Mestre Martins 

                                                            

1 Manuela Synek ; Brás Queirós - Escultores Contemporâneos em Portugal. Lisboa: Estar, 1999, pp. 

146-147.  
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Correia. Assim o objectivo deste estudo e pesquisa é erguer a tarefa de mostrar a sua 

obra e de contribuir para uma implantação e desenvolvimento, da arte numa sociedade 

mais atenta, mais culta, mais assertiva, com maior criatividade e criar riqueza 

diferenciadora do estado de espírito e do valor que representa o conhecimento. Martins 

Correia legou-nos um enorme património, repositório de ideias, conceitos e formas, nos 

Museus, nos livros e nas relações afectivas; motor e sentido virtuoso de um projecto, 

sempre inacabado, que é legado de gerações vindouras. Procurei transmitir a disciplina e 

a dimensão social e cultural, que a sua obra objectivamente nos propõem como objecto 

lúdico de carácter e estilo
2
 definidos em anteposição social. Arquétipo da mais relevante 

importância científica, oficinal estrelar. Num tempo, onde o efémero impõe as suas 

regras irracionais, e os valores humanos estão permanentemente em causa. 

No âmbito desta abordagem, temos como principal assunto definir o que é 

escultura pública. Há um princípio, desde logo, que aprendi com Martins Correia; 

“Nunca se deve arrancar uma árvore, para aí implantar uma escultura”. É um princípio 

sagrado, que defendo, e de que já tive, inclusive, um caso no qual que me recusei a 

eliminar a árvore, para colocar uma escultura, (um pinheiro), como era desejo dos seus 

preponentes. Passado algum tempo de a obra estar noutro local próximo da árvore, 

mesmo em frente, esta secou e morreu. Em escultura pública, o princípio é quase 

sempre, a alma gémea do fim, tal como a árvore morrendo transmuta-se, a obra cumpre-

se dentro da libertação da dor e do sonho que lhe deu forma e procura encontrar beleza 

nos olhos de quem a vê, é nesse olhar que ela se completa e realiza.   

Quando nos interrogamos, sobre o conceito de modernidade na escultura de 

Martins Correia, pela sua quantidade de interpretações, que de certo modo, não trariam 

grande vantagem a este trabalho, diríamos apenas, que, por tudo a que se tem escrito 

sobre tal matéria, poderíamos dizer que apenas serve para dar à obra de arte, uma 

espécie de marca de autenticidade
3
, atributos que no seu trabalhos são sobejamente 

reconhecidos, dando-lhe uma legitimidade a merecer estudo e análise, pois não é difícil 

reconhecer que estão muito para além do tempo em que foram executados.  

Martins Correia como, aliás, quase todos os escultores da sua geração foram 

influenciados pelo escultor Francisco Franco (1885-1955), que pela iconografia dos 

                                                            

2
 Focillon Henri– A Vida das Formas. Lisboa: Edições 70, 2001, p. 19. 

3 T. E. Hulme - Imagens de Modernidade. Lisboa: Edições Colibri, 1995, p. 146. 



 8 

Painéis de S. Vicente, de Nuno Gonçalves, como se observa na escultura de Gonçalves 

Zarco (1928) no Funchal, que é o seu exemplo maior e inicial.  

 Na metodologia da investigação tentei descobrir tudo o que pudesse dar 

informação sobre a obra do Mestre Martins Correia. Optou-se por colocar as fichas de 

inventário, com texto junto das imagens, que formasse o corpo da dissertação para uma 

melhor, mais objectiva e funcional leitura. O trabalho de dissertação é dedicado, em 

parte, à vida e à obra do autor, projecto e pesquisa própria, procurando tornar-se num 

corpo discutível de humanidades
4
. 

“O figurativo corresponde, para mim, a uma ‘humanidade’ que eu não posso 

desprezar, corresponde a qualquer coisa que eu estimo muito”
5
, afirmava Martins 

Correia. Os vários anos em contacto directo com o Mestre e as suas rotinas permitiram-

me dar testemunho do seu carácter de autoridade e de pedagogo em todos os contactos 

em que era interpelado. Homem de um sábio discurso, respeitado e admirado, foi quase 

uma missão e a luta de uma vida inteira a dedicação aos outros, com a preocupação de 

difundir o saber e o conhecimento. Dar relevo a uma obra, pouca divulgada, que é das 

mais relevantes do país e, talvez, da Europa, realizada nos dois terços do final do século 

XX. É de registar, igualmente, que o seu trabalho é pioneiro na introdução da 

policromia na escultura em Portugal, sob influência do escultor italiano Marino Marini. 

Ciente das dificuldades, desconhecedor dos limites, mas disposto a tudo dar com 

empenho, é tempo de iniciar. Irá ser certamente um grande desafio. Fruto de uma 

circunstância ocasional assumida. Sei, contudo, que chegar aqui, não foi tarefa fácil. 

Mas não irei enjeitar argumentos, de trazer a lume, para análise e enriquecimento desta 

dissertação. Propostas que, ainda hoje, são pertinentes, previsões polémicas, assentes 

em equívocos, que se estão a verificar. A sua obra não tem merecido o estudo e a 

divulgação que merece. É única e irrepetível, como importância didáctica, científica e 

pedagógica, necessária para a afirmação da cultura portuguesa, fruto o seu carácter de 

modernidade reconhecida. Numa breve descrição esquemática, poderei dizer que este 

trabalho de investigação procura ir ao encontro de um retrato do que foi a vida do 

Mestre numa curta sequência de imagens, que se vão sucedendo como um álbum de 

lembranças, tendo como suporte uma experiencia quotidiana vivida. Anos de uma 

enorme riqueza humana e artística partilhada, com raízes profundas na ruralidade e na 

                                                            

4 Manuela Synek ; Brás Queirós – op. cit., p. 146. 
5 Martins Correia- Escultor Martins Correia. Lisboa: Centro Cultural Casapiano, 2000,  p. 38. 
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urbanidade. Num local onde as festas do se misturavam, com os cavalos. A tradição 

secular de eventos com a ancestral motivação e os trabalhos do campo. Eram palavras 

suas, ao afirmar numa entrevista ao jornal, O Encontro, da escola de que é patrono, na 

Golegã (pergunta-se se estar na província constitui dificuldade, se é limitador para quem 

pretende fazer uma carreira): “ Não, eu já me deparei com tudo isso. Eu penso que o 

Homem para ser verdadeiramente Homem, devia passar primeiramente pela rusticidade 

e depois então mais facilmente iria para o urbano.”  

Pretende-se dar corpo, a uma investigação desta natureza, exercida com paixão e 

capaz de levantar novas abordagens e de tentar revelar aspectos inovadores da sua obra. 

Martins Correia foi uma figura decisiva para a afirmação da Arte Portuguesa, com um 

percurso de aluno, professor e autor distinto neste país, várias vezes premiado. Trazer as 

palavras, as ideias e a sua iconografia é, antes de mais, um acto de justiça e de 

assertividade pedagógica. Dar ênfase e visibilidade a um diálogo plástico tão inovador 

quanto identitário, de novas maneiras de abordar a escultura. O desenho, a cor, sob 

orientação das suas próprias interjeições. Dizia em 1995 ao jornal da escola O Encontro 

“Os olhos do artista são simultaneamente, olhos/ouvidos. Ouvir para ver/ver para 

ouvir.” Esta interpretação da função e do sentido da arte
6
 e do artista, conduz-nos a 

vários campos, numa interligação de análise, causa e efeito, das várias perspectivas da 

representação e entendimento da Arte.  

 A estrutura desta dissertação, começou pela elaboração de uma pequena lista-

índice, pensada como forma de trabalho inicial, tipo esboceto de uma ideia que se foi 

desenvolvendo, procurando um corpo síntese final. À medida que o trabalho foi 

avançando, a lista foi-se transformando e ajustando à estrutura que, finalmente, atingiu 

o seu formato, aparentemente considerado como o mais correcto. Então, começou-se 

por dar maior atenção e relevo àquilo que nos pareceu ser a preocupação inicial do 

trabalho, como artista–escultor, que Martins Correia veio a desenvolver ao longo dos 

anos em que construiu a sua obra. Estabelecemos um plano de trabalho, que, sendo 

                                                            

6
 Fernando Belo - Entre Filosofia e Poesia a questão semântica. A questão semântica. In Epistemologia 

do sentido. Vol. I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 368 “Aquilo a que chamamos arte, 

poesia, foi inicialmente secundarizado e sujeito à mimesis; dessa decisão inicial, pese a Heidegger 

embora e com respeito o digo, nos vieram as ciências, as industrias, as democracias, a modernidade. A 

oposição filosofia/poesia perdurou: ambas eram coisas frágeis que aqui ou ali apareciam e foi honra do 

Ocidente ter-lhes prestado o culto de as fazer cultura, Memória a transmitir com a outra tradição, a tribal, 

dos usos, das guerras, dos estados, do comércio, etc. Então entre artistas e cientistas a oposição se cavou, 

que estes arrancaram para a Modernidade, com os espantosos séculos XVII e XVIII ainda europeus: a 

Enciclopédia citou como citação-tesouro que abriu o futuro do progresso.” 
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provisório, se foi tornando definitivo, a partir da investigação e encontro de novas 

matérias referentes ao escultor, que se foram revelando cada vez mais enriquecedoras.  

A visita demorada que efectuamos ao Centro Cultural Casapiano, em Belém, 

onde fomos recebidos de forma digna de registo e nos foi fornecida literatura que muito 

enriqueceu a nossa bibliografia, sobre o autor casapiano e que nos permitiu avançar com 

maior rigor e segurança, para o estudo, que então estava a dar os seus primeiros passos, 

para esta Dissertação foi muito importante.  

Foi ainda notório e evidente que pelas primeiras obras de Martins Correia, ganha 

força a ideia da influência positiva, que tiveram as culturas mediterrânicas na sua obra. 

Basta, para isso, olhar a escultura que está no Centro Cultural Casapiano, de título, 

Adolescente Egípcia, do ano de 1934, executada quando o artista escultor tinha 24 anos 

e era um jovem criador. Para entender a sua obra e a influência que tiveram as culturas 

mediterrânicas, em todas as suas componentes, teremos de abordar a cor na História da 

Arte e a policromia na Escultura. Temos, pois, de mergulhar naquilo que foi em termos 

de cultura o berço dos povos primordiais - África, Oriente, para nós ocidentais, mais 

propriamente a Mesopotâmia, os Etruscos, Egípcios e os Gregos até aos dias de hoje.  

Foi na Mesopotâmia que primeiro se trabalharam os metais, são de lá os mais 

sólidos sinais do início da escultura. Sumérios, Acádios, Babilónicos, é a partir daí que 

descendemos, e que melhor podemos entender a obra do escultor Martins Correia, a sua 

proposta na escultura e a sua poética.  

Quando fazemos referência e sentimos pela força, que a cor e a forma tem na sua 

obra e sua relação com a arte popular, é na arte dos povos antigos que encontramos a 

sua génese. Para além da sua dicotomia formal, a cor na sua obra assume não só o papel 

de despertar a nossa atenção, como também de nos activar os sentidos numa pertinente 

inquietação policromática que, estabelecendo paradigmas de raiz ética e simbólica, nos 

cria uma harmonia que se sente interiormente. É meridional e mediterrânica a dinâmica 

das suas formas. O seu trabalho pode ser encarado e analisado de um ponto de vista 

popular, o que só o valoriza, mas as metodologias são clássicas, são ligações ainda que 

empíricas a heranças milenares com a Antiguidade Clássica, o que torna tão fascinante a 

obra do escultor Martins Correia. 
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A escultura, por exemplo, da figura de Patesi Gudeia
7
, do Museu do Louvre, em 

Paris - personagem da realeza representante de altos dignatários, príncipe e sacerdote de 

Lagash -, apresenta formas semelhantes com a escultura de Martins Correia. Nas 

esculturas da Mesopotâmia os padrões de elaboração eram rígidos e os trajes, 

convencionais, distinguiam as figuras femininas das masculinas. Na época dos 

Sumérios, os homens cobria-se até à cintura, enquanto as mulheres deixava nus apenas 

o braço e o ombro direito. A arte da Mesopotâmia é na sua quase totalidade de cunho 

religioso. A religião, a magia e a sua prática fixavam-se na vida quotidiana com força de 

lei: qualquer transgressão às normas acarretava o castigo divino. Uma cega obediência 

era estimulada por sacerdotes e reis, considerados os legítimos representantes dos 

deuses, ao ponto de levar os servos do rei a deixarem-se enterrar vivos no túmulo do seu 

amo, sem esboçar qualquer reacção. Outro pormenor de ordem estética que se pode 

observar na escultura da Mesopotâmia, do período Sumério, e parece ter analogias com 

a escultura de Martins Correia, são as figuras votivas, homens quase sempre de pé ou 

sentados, com as mãos postas em atitude de oração, que em Martins Correia estão mais 

próximo do conceito de verticalidade.  

Os Sumérios cultivaram com grande profusão também a escultura em metal, na 

qual alcançaram grande refinamento. Curioso é o facto de a escultura de Martins 

Correia, pelos planos e geometria das formas cúbicas, se prestar de uma forma peculiar 

a ser executada em metal. Encontramos também algumas semelhanças estéticas no 

estilo e na forma na escultura Etrusca em Apolo de Veios, do templo de Portonacciode 

Vulca, o único artista etrusco cujo nome chegou até nós. 500 a. C., no Museu Nacional 

de Villa Giulia, em Roma, e na composição da cor no Mural de Troilos, pormenor de 

uma das cenas pintadas no túmulo dos touros, em Tarquínia, o homem a cavalo, filho de 

Príamo, rei de Tróia, que será morto por Aquiles
8
. Quem se familiarizou na observação 

do desenho e do traço do escultor Martins Correia, sente algumas semelhanças com este 

cavalo de Príamo e, sobretudo, a estilização da cabeça. O espírito da forma adivinha-se 

                                                            

7
 Francesc Navarro (Direcção Editorial) - História da Arte. Mesopotâmia. Barcelona: Editorial Salvat, 

2006, vol. 2, pp. 60-62. “Escultura do célebre Patesi, ou governador sumério de Lagash, de cerca de 2200 

a. C. Tem na cabeça uma faixa geométrica usada em certas cerimónias, e na parte debaixo da túnica, 

encontra-se o texto das orações. Apesar de a cabeça estar encolhida entre os ombros e de haver uma 

desproporção do tronco e das extremidades, pode-se apreciar a força muscular deste príncipe que não quis 

ser idealizado. Conhecem-se mais de trinta estátuas semelhantes desta personagem hermética que está 

sempre vestida de maneira austera, como monge.” 
8 Romolo A. Staccioli - Como Reconhecer a Arte Etrusca. Lisboa: Edições 70, 1986, pp. 34-35, 42-43. 
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nos corpos alongados das figuras, na obra daquele que é reconhecidamente considerado 

o mais helénico dos escultores portugueses
9
.  

Só quem teve o raro privilégio de se cruzar nos corredores das galerias dos 

túmulos do Vale dos Reis no Egipto, pode dar verdadeiramente valor à grandiosa obra 

de artista, escultor e poeta que foi Martins Correia. A sua obra traça uma linha que se 

cruza com a arte primordial das civilizações antigas, até aos nossos dias. A cor é uma 

componente surpreendente, sente-se, quando percorremos o seu Museu na Golegã, a 

melodia cromática do espaço das galerias submersas nas montanhas do túmulo de 

Totemosis III e na beleza das formas dos relevos em Akhnatone Nefritite de 1345 a.C.
10

 

Impressiona a analogia, até inclusive a sua medalhística, deixando, propositadamente, 

rebordos, (gitos) à vista que denotam essa influência.  

É, assim, visível a influência das culturas Mediterrânicas na obra de Martins 

Correia, desde a Mesopotâmia aos Etruscos, passando pelos Egípcios e Gregos, todo 

esse perfil de traço, de desenho, relevo e contorno, mancha e cor, detectam-se nas suas 

obras, as formas femininas, as colunas o desenho de raiz geométrico. O que se observa 

no seu trabalho não se limita à gasta dicotomia, do figurativo-abstracto, antes constata-

se uma enorme e impressionante dádiva de obra maior, no qual o sentido de 

espiritualidade ocupa um lugar de transcendente função estética, quer no purismo das 

formas e da cor, quer no ponto de vista histórico como marco da moderna escultura 

europeia. Como aconteceu com a obra dos grandes criadores, o beber nas fontes, tal 

como Picasso se deixou influenciar pela cultura africana, Martins Correia atraiu à sua 

obra a alegria apolínea das culturas Mediterrânicas.  

O seu espírito irrequieto, culto e dinâmico num desassossego cultural, com um 

inteligente sentido de humor, faziam dele uma personalidade com quem se estava 

permanentemente a aprender. Numa liturgia própria, como processo criativo, no qual o 

fazer, como harmonia dionisíaca
11

 na composição. Também o uso dos materiais, ditos 

pobres, ocupavam posição como suporte, por exemplo, papel craft, papéis de embrulho, 

cartões, cartolinas, tábuas industriais, madeiras recuperadas das travessas das vias do 

caminho-de-ferro, a fazer de base integrada na escultura era fundamental. Este processo 

                                                            

9 Eduardo Duarte - Contributos: Martins Correia e a escultura grega. In, Gabriela Carvalho – Martins 

Correia Laureatus. Lisboa: Althum.com, 2011, p. 46-48.  
10 E. H. Gombrich – História da Arte. Lisboa: Público, 2005, p. 67. Akhanatan e Nefertiti com os filhos, 

1345 a. C. Relevo de altar em calcário, 32.5x39 fragmento Aguptisches Museum, Straafliche, Museu 

Berlim, Lisboa. 
11 Edith Hamilton – A Mitologia. Lisboa: Dom Quixote, 2005, p. 60 “Só em Tebas é que as mulheres 

geram / Deuses imortais. Tebas era acidade de Dioniso.”  
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foi igualmente desenvolvido Brancusi (1876-1957), um dos mais importantes pioneiros 

da escultura moderna.  

O processo de criação artística de Martins Correia não era inocente, nos métodos 

e na base de sustentação filosófica da sua obra de humanista: sempre foi fiel ao povo e à 

terra que o viu nascer. Uma das suas últimas obras a ser implantadas na Golegã, em 

pedra e bronze policromado, com o título O Povo de Amor Cantava, de que realizou 

algumas reproduções em cartolina, e me ofereceu algumas assinadas, é uma peça frágil 

para espaço público, daí já ter sido danificada, ao ser-lhe furtado um dos elementos que 

a compunham. Pelos desabafos que lhe ouvíamos em diálogos íntimos, percebia-se da 

sua indignação, pelo facto de ainda não poder apresentar uma obra de escultura em 

espaço público, de grande escala que ele sonhava, um dia, vir a acontecer na sua terra 

natal. A Golegã deve-lhe esse tributo, para que seja feita justiça a um autor de tão 

grande envergadura cultura e humana. Como a edificação de um Museu, digno desse 

nome e da sua obra, projectado por um arquitecto contemporâneo de renome nacional 

seria dar maior relevo à obra do Mestre e atrair maior movimento de turismo cultural à 

cidade e ao concelho.  

Um autor que em vida se esforçou por dar à sua terra um museu municipal de 

arte contemporânea, único exemplo no país, merece esse esforço e investimento, para 

memória futura, para objecto de estudo das novas gerações, para o engrandecimento do 

carácter e dignidade do povo e da sua cidadania.  

Livros, desenhos, pinturas, esculturas, filmografias, são o ouro da história que 

nos legou, temos que saber merecê-lo sob o perigo de cometer o mesmo erro daqueles 

que, ignorando a papel da cultura, ocupando cargos de responsabilidade política, ficam 

aquém do nível exigido, por não saberem distinguir e valorizar as pessoas de maiores 

méritos culturais produzidos numa sociedade. Quase sempre as sociedades, servidas por 

um poder de falso luxo preconceituoso e arrogante, não sabem valorizar os legados dos 

seus criadores.  

O riquíssimo espólio do Escultor Martins Correia carece de conservação, 

investigação, catalogação e de honestidade intelectual que só alguém, de superior 

formação, sensibilidade e tecnicamente formada lhe pode dar. É ao Estado, ao 

Ministério da Cultura, em colaboração com a autarquia, que cabe fazer esse trabalho 

para maior engrandecimento e valorização, de uma obra de reconhecido mérito cultural 
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e científico nacional e internacional, no reforço do sistema contemporâneo da Arte
12

. A 

sua obra desperta os mais atávicos sentimentos, é rica no conteúdo e na essência, onde 

uns vêem a influência de gestos e formas de raiz popular, outros vêem sinais de uma 

arte de grande erudição, reflexo de civilizações antigas. Há, contudo, características que 

se depreendem facilmente no seu trabalho. Pelos planos, pela forma cúbica, pela 

eloquência e o sentido épico da postura das figuras; pela verticalidade da alma, nas 

linhas sensíveis dos corpos e dos panejamentos e, sobretudo, pela cor, detentora de uma 

poética nova que veste o espírito, revela-se uma obra singular. Um desenho virtuoso de 

firme carácter, evidencia não só originalidade e criatividade, como também uma 

herança estética a merecer pesquisa e um aturado estudo. É que ao Escultor Martins 

Correia, tal como os Egípcios e os Gregos o que importava, não era apenas a beleza ou 

o estético pelo estético, o aspecto formal das peças, mas, antes, a plenitude dos 

conceitos e dos conteúdos. E isso verifica-se em algumas obras e fotografias que nos 

legou e na forma como defendia e argumentava a vida e o nascimento das suas obras, 

em serões de grandes diálogos com pessoas que se deslocavam à Golegã e ao seu 

Museu, mais propriamente para ouvir as suas lições de bem entender a Arte.  

Tudo isso fazia parte da sua forma de estar na sociedade, que era uma espécie de 

sacerdócio, fruto de gestos quotidianos, para demonstrar um perfil e uma forma de 

representar as coisas e os predicados com clareza coragem e humildade atributos de 

uma memória selectiva. Chegava, por vezes, mesmo a pedir desculpa pela presunção 

professoral como apresentava o discurso, por deficiência profissional, como dizia. 

Homem de um rigor artístico intransigente e demiúrgico, amante da liberdade criativa, 

só entra na composição, o estritamente necessário à proposta e ao contesto quase 

cartográfico a permitir não só a orientação dos sentidos, como também a convocação 

das emoções. Quando olhamos a sua escultura policromada, ante soluções em que o 

jogo das linhas adquire uma importância decisiva e, por isso, com contornos muito mais 

de carácter pictórico, de resto, completados pela cor, parece que estamos na presença de 

uma imagem de um túmulo funerário etrusco. Como nessas peças, as figuras movem-se 

numa azáfama de operários e sacerdotes com uma contagiante vida própria, sendo disso 

                                                            

12 Fernando Guimarães ; Paulo Pereira ; José Alberto Seabra Carvalho ; Marta Barreira Carvalho – Em 

Torno da História da Arte. In Arte Portuguesa da Pré – História ao Século XX. Dalila Rodrigues 

(Coord.) Lisboa: Fubu Editores, 2009, vol. 20, p. 71. “O sistema contemporâneo. A velocidade da moda. 

As vanguardas. Neste caso, consagra-se a existência, a partir de meados do século XIX, de uma nova 

consciência, a do facto histórico e uma diferente circulação dos “modos” artísticos, desencarnados da sua 

estrita função antropológica e resgatados da sua condição concreta, para se assumirem ou auto-assumirem 

como actos de cultura." 
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exemplo a sua escultura, O Pastor (1981). As cores vibrantes, vermelho, branco e preto, 

confundem-se e realçam as tonalidades de amarelo e castanho, as cores quentes da terra. 

O Homem movimenta-se, o artista cumpre-se, a sua pose vibrátil reflecte-se na sua obra, 

como um camponês que trabalha e transpira a alegria e a plenitude da terra. 

No sarcófago de Laris Pulena, que representa o postulado de uma família 

importante por ter legenda inscrita no rolo de pedras que faz de apoio à figura
13

 

pressente-se a analogia com a escultura de Martins Correia na forma assertiva de dar 

atenção no concentrar o assunto principal e mais significativo na forma de postura das 

figuras representadas, não dando tanto relevo aos acabamentos atingindo, quase sempre, 

a máxima descrição formal de uma escultura que se impõe pela sua enorme carga 

espiritual, um verdadeiro cânone de dialéctica realista linear, alimentada em vários 

estilos de uma antiguidade que tem na forma esculpida e na forma de introduzir a cor e 

a consistência de uma composição. De um ideal transformado em ícone, a ponto de sem 

a cor a forma também não é concebível. Por tal razão, a obra de Martins Correia não é 

facilmente catalogável, daí alguma dificuldade na sua abordagem nos vários 

movimentos artísticos que se desenvolveram no século XX. Para procurar entender o 

movimento, o estilo e a dinâmica dos seus cavalos temos de regressar à ancestralidade 

Etrusca
14

. O escultor Martins Correia, na qualidade de grande artista do seu tempo, 

soube captar com sensibilidade de eleito e enriquecer imagens que construiu como 

nenhum outro autor, transmutando-as para um contexto moderno; até no pormenor da 

cor que os artistas etruscos empregavam como técnica aplicada de forma uniforme 

segundo determinados processos, dando, por exemplo, o vermelho aos corpos 

masculinos e as cores claras aos corpos femininos. Esta influência da arte mediterrânica 

na obra do escultor apresenta exemplos evidentes, como o pormenor da pintura da 

figura dos leopardos na mesma página
15

, onde podemos observar no traço, linha e cor, 

no Tocador de Flauta Dupla (450 a. C.) o movimento e o brilho da policromia, no 

banquete entre músicos e dançarinos.  

É todo este esplendor da Arte, tratada ao mais alto nível, no berço da nossa 

Civilização que encontramos os pergaminhos e as reminiscências culturais, da obra do 

escultor Martins Correia. O seu trabalho insere-se no grupo dos artistas que na Europa 

                                                            

13 Romolo A. Staccioli – op. cit., p. 29, legenda Tarquínia Museu nacional Tarquínio.  
14 Ibid., p. 42. Pormenor de uma das cenas pintadas no túmulo dos touros em Tarquínia, o homem a 

cavalo é Troilos, filho de Priamo, rei de troia, que será morto por Aquiles.  
15 Ibid. 
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participaram naquilo a que a História da Arte veio a denominar: “revolução na cor e na 

forma.”
16

, sempre muito próximo dos grandes criadores da sua época tais como: Marino 

Marini, Miró, Henry Moore, Brancusi, Giacometi, Matisse e Picasso, de que é exemplo 

disso as suas Demoiselles de Golegã
17

. Referimos estes artistas, só para falar daqueles 

que foram simultaneamente escultores, desenhadores e pintores. É, por isso, de 

elementar justiça referir a importância da obra do Escultor Martins Correia, o contributo 

português para a narrativa da evolução da Arte no Século XX. Estudando e analisando o 

seu trabalho e o do italiano Marino Marini verificamos como as suas obras são 

profundamente seminais e evolutivas da Arte Etrusca
18

. 

Entender a dinâmica, a mancha, o traço e o silêncio das formas no seu trabalho o 

estilo e a performance dos seus cavalos, tem nos etruscos a sua fonte de inspiração. 

Martins Correia captou como nenhum outro, pela sua capacidade e refinada 

sensibilidade, como os grandes artistas do seu tempo, que era esta imagem reforçada 

nestas culturas mediterrânicas que queria transmitir ao mundo, a importância cultural 

das antigas civilizações. Mesmo o pormenor da cor e o traço forte a sobrepô-la tem na 

Arte Etrusca uma forte possibilidade de influência, o pormenor técnico e poético, de 

conferir, por exemplo, o vermelho aos corpos masculinos e as cores claras aos corpos 

femininos e, se não, vejamos: a figura em bronze da escultura Pomona que se encontra 

na Estação do Metropolitano de Picoas, em Lisboa, sendo uma figura feminina, 

pressente-se a presença do masculino, através de uma simbologia transmitida pelo 

erotismo da mensagem, seios e frutos, tal como o fundo subjacente à figura se 

apresentarem de cor vermelha. Nestes pormenores, podemos acrescentar ainda: a 

Cabeça de Cavalo Fragmentado
19

, com um traço vermelho e arreios a preto, suportando 

uma figura alada feminina com mancha azul e uma forma circular branca sobre o corpo, 

assente numa base de madeira, integrada na escultura, onde se lê, “O. CAVALO. 

BRANCO” e que fazem da poética da cor, dos materiais e da forma, na obra do 

escultor, a originalidade singular, complexa de simplicidade e de mistério, a 

                                                            

16
 Edina Bernard - A Arte Moderna. 1905-1945. Lisboa: Edições 70, 2000, p. 32. 

17 Bronze policromado,56x30 (cada), MMMC, Golegã, (inv,627) / cemc, 1987. - José Aurélio; José 

Teixeira ; Gabriela Carvalho ; Elsa Lourenço (Coordenação) - Catálogo - Mar e Cor. Martins Correia. 

Catálogo Celebração do Centenário. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 2011. 
18  Marino Marini - Actessud – Museu Retlu e espace Van Gog – Museu do Chiado, Lisboa, 1995, p. 18. 
19  Escultura - O Cavalo Branco – Bronze policromado, 33x41x22 – MMMC Golegã - José Aurélio; José 

Teixeira ; Gabriela Carvalho ; Elsa Lourenço (Coordenação) - Catálogo - Mar e Cor. Martins Correia. 

Catálogo Celebração do Centenário. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 2011, p. 48. 
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excelência
20

 de um lugar único, na história recente da Arte em Portugal e no Mundo. O 

sentimento de partilha no qual mergulhamos, ao nos aproximarmos um pouco, 

introspectivamente da obra do escultor Martins Correia, é de profunda entrega no 

conforto de uma viagem dionisíaca e apolínea sem regresso, a contactos primordiais de 

ordem espiritual, é talvez a entrega a um dos principais arquétipos do Homem 

Português no Mundo: a viagem, a diáspora, o mar como o sangue (continental-

mediterrânico), que nos une como plataforma cultural, mediterrânica e lusófona. É um 

prémio e uma recompensa o ter partilhado algo de uma aura, uma obra de força da 

memória regeneradora de fulgor e vida própria. O triunfo da alegria, no qual as cores 

com que veste, a alma e o espírito, e as formas, são mantas de generosidade, que nos 

enchem de calor, ordem e entropia
21

. Um aquecimento de um motor feito energia, que 

nos serve de consistência superior e conforto afectivo na construção exemplar de um 

testemunho livre e independente como foi o seu, num fazer artístico-escultórico inserido 

interventivamente num importante movimento de evolução histórica, de construção do 

fazer beleza, da “bela natureza”
22

 Arte.               

Em resumo, a Arte Moderna representa, entre outras coisas, um retorno a um 

fazer, que deriva de forma generalizada e natural da psicologia da observação 

espontânea e das condições inerentes aos meios. Voltou-se, inclusivamente, mais atrás. 

O gosto do artista moderno pelos traços primitivos, o seu apreço pela acção, a sua 

experimentação lúdica com os materiais, a sua predilecção pelas formas elementares e 

cores puras são típicas das fazes mais primitivas da actividade artística. A elevada 

consideração de que hoje goza a arte, primordial espontânea, de origem infantil, parece 

indicar, por sua vez, que o estilo moderno criou um clima favorável ao ensino da arte. Já 

não se pensa que os primeiros esboços do principiante sejam gaguejos toscos e sem 

valor, que há que substituir o mais depressa possível por técnicas altamente refinadas e 

remotas. Valorizam-se, pelo contrário, como propostas muitas vezes legítimas e belas. 

Já não se ensina a pintura e a escultura como se fossem técnicas de reprodução 

                                                            

20  A. C. Grayling - O Significado das Coisas. Lisboa: Gradiva, 2002, p. 201. 
21  Rudolf Arnheim - Para uma Psicologia da Arte e Entropia. Lisboa: Dinalivro, 1997, p. 341. 
22 Fernando Guimarães ; Paulo Pereira ; José Alberto Seabra Carvalho ; Marta Barreira Carvalho – op. 

cit., pp. 11-12. “Numa das notas que acompanham o poema, Garrett refere-se á ‘bela natureza’ e à 

‘semelhança’ que, a partir da natureza se deve transpor para a o obra de arte. Prevalece, pois, a ideia de 

mímese, e o nome de Aristóteles é mesmo citado. Certos valores a que os românticos hão-de dar maior 

ênfase estão aqui efectivamente ausentes; é o caso que decorre da noção de sublime, que tem um longo 

passado que vai de um Longino a um Kant. (…) Ofélia Paiva Monteiro fala mesmo, conforme o tempo 

vai passando, na ‘passagem para uma teoria simbólica da arte’ (…).” 
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mecânica, admitindo-se que constituem ferramentas essenciais para que as pessoas 

encontrem o seu lugar no Mundo.  

A obra do Escultor Martins Correia interpela-nos os sentidos, dando corpo a um 

desassossego interior que nunca nos deixa indiferentes, face a uma problemática que 

levou décadas a resolver, onde habita um paradigma caro o toda a comunidade de 

artistas plásticos. Autores que procuraram a descoberta da cor, como meio de exprimir 

os seus sentimentos e que pretendem, com essa forma de harmonia, dar voz a um 

silêncio milenar, onde as almas inquietas da arte repousam os seus segredos. O gesto 

demiúrgico na construção das formas casual e provocador de incompatibilidade 

plásticas, que se revêem no conceptual raciocínio e recorrência das imagens na eleição 

dos materiais, que, transmutando-se, se transformando e deixam de o ser, para fazer 

parte de uma sinfonia, a sinfonia dos sonhos; como diz Novalis: “O sonho é, 

frequentemente, significativo e profético, porque ele é um efeito da alma da Natureza – 

e por isso baseado na ordem das associações. Ele é, como a poesia, significativo – mas 

também por isso mesmo, significativo sem regras – inteiramente livre.”
23

 Feito um 

silêncio, chamado de ouro, esse que se envolve nas paredes das casas, das igrejas, nos 

espaços dos museus, nos estúdios dos artistas, nos espaços públicos das cidades, onde 

reside a escultura, numa estridência surda, que, lentamente e de forma assertiva, vão 

construindo a eternidade de um tempo, sem tempo, humanizando e consolidando 

emoções e sentimentos, no vazio, que evita, a ruína, de uma realidade precária 

emoldurada, a epifania de poéticas emergentes. 

São pobres os materiais com que trabalha o escultor, dizem;  mas, para o artista, 

a riqueza está na ideia com que se trabalha a obra de arte, o que verdadeiramente conta é 

o que contém de imaterial, o sentido espiritual que o autor lhe consegue transmitir e 

transformar, caligrafias plásticas, fortes em expressão, denunciadoras de uma 

transcendência desconhecida, arrancadas à vivência com o povo, tarefas de crescimento 

interior, estudo e pesquisa de culturas milenares, onde o artista, enquanto polo   

dinamizador da sociedade, vai trilhando e desbravando um caminho simultaneamente 

inovador, mas com os pilares assentes na raiz da Antiguidade Clássica. Não podemos 

abordar o trabalho do escultor Martins Correia sem ter presente a importância destas 

premissas. Numa linguagem de signos que nos transporta para campos trágicos, de 

                                                            

23 Rui Chafes (Selecção, tradução e desenhos) – Fragmentos de Novalis. Lisboa: Assírio e Alvim, 1992, 

p. 111. 
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dialécticas relatadas, na sedução das formas, da Antiga Grécia, uma composição, a 

composição e o nascimento de uma poética própria, vestida de um espírito novo. 

Quando entrávamos no se estúdio de trabalho, em Belém, deparávamo-nos com uma 

célebre frase de Picasso encaixilhada na parede que dizia. “Aprender a ser jovem”, 

reveladora da sua humildade de espírito. Contudo, era na Arte Grega que mais se 

encontra o perfil criativo da sua proposta artística. Detectam-se reminiscências de 

velhas ruínas de cidades Helénicas nas suas composições, a Despedida do Guerreiro
24

, 

obra que ilustra o livro de escultura Martins Correia, editado pelo Centro Cultural 

Casapiano em Outubro de 2000; vasos gregos à cabeça de mulheres ou ostentando 

flores. É na simplicidade formal das linhas e dos contornos, que se compreende como se 

de uma melodia se tratasse, no qual o próprio autor libertando-se, liberta também quem 

procura o religioso vazio do silêncio de um Museu.  

É sobre todo esse universo de mistério que a cor e a forma da escultura 

comportam no captar a mensagem e no absorver da melodia e da sua energia espiritual, 

reunidas as tarefas metodológicas, carregadas de símbolos, tendo como suporte e 

informação histórica em imagens, que nos vamos deliciando, atracando na margem, essa 

simples demora do olhar, numa serena comunhão de esforços, na luta para libertar e 

realizar, causa e função da obra de arte. Difundir o conhecimento, criar novas 

linguagens, com a criatividade e fazer emergir o novo. É no espírito das formas, no 

brilho e nas sombras dos contornos das cores, que se vislumbra o perfume e a melodia, 

de um quadro, de uma escultura, de um poema, a transcendência de um rosto que nos é 

afectivo. É na morte que nos libertamos, é na arte que nos projectamos em espírito, a 

beleza não é de todo um lugar seguro, o fogo de Prometeu,
25

 ameaçando, o medo 

escuro, de estarmos presos a um corpo, como espelho do abismo
26

 é uma sombra, que 

está sempre presente nos desafios inatingíveis, carentes de luz. Que farás tu de nós, 

Deus, quando morrermos? Ou, então, estamos destinados, ao silêncio do sol 

mediterrânico no verão, que em vez de criar, queima.  

As obras de Martins Correia e toda a sua vida fazem recordar aquelas frases de 

Miguel Ângelo, citadas pelo nosso Francisco de Holanda: “Quando um homem é feito 

                                                            

24  E. H. Grombrich – op. cit., p. 81. Staaliche Antiken – Sammlugen Glypfothek – Munique.  
25  Charles Lumsden ; Edward Wilson – O Fogo de Prometeu. Reflexões sobre a origem do espírito. 

Lisboa: Gradiva, 1987, p. 71 – “Mas a pergunta importante continua: Criaram os genes o espirito só para 

o libertar completamente de toda a biologia antecedente? Teriam existido «genes de Prometeu» que, de 

facto, libertaram a humanidade do restante ADN humano?”   
26 Carlos Pacheco - O Estado do Mundo. Espelho do abismo. Lisboa: Temas e Debates/Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2006, p. 15. 



 20 

desta maneira pela natureza e pela educação, e odeia as cerimónias e despreza a 

hipocrisia, não há bom senso em não o deixar viver como lhe apraz. Se ele nada vos 

pede e não procura o vosso comércio, por que razão procura o seu? Porque quereis 

rebaixá-lo a estas ninharias, que tanto repugnam ao seu afastamento do mundo? Não é 

um homem superior aquele que pensa em agradar aos imbecis em vez de agradar ao seu 

génio.”
27

 

                                                            

27  Francisco de Holanda – Diálogos sobre a Pintura. Apud Romain Rolland – Vida de Miguel Ângelo. 

Lisboa: Portugália Editora, 1967, pp. 144-145. 
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I – Vida e Obra de Martins Correia 

 

Decorria o ano de 1910, a 7 de Fevereiro nascia uma criança na vila ribatejana 

da Golegã, a quem deram o nome de Joaquim Martins Correia. Ficou órfão desde muito 

cedo, por esse motivo foi internado na Casa Pia de Lisboa (1922)
28

  Antes dessa data, 

passou os primeiros anos de vida em contacto com a maior riqueza da ancestral vila 

ribatejana e com a sua ruralidade.  

A Golegã está associada a uma intensiva cultura do cavalo, na qual todos os anos 

se realiza a Feira Nacional do Cavalo, (Feira de S. Martinho). Para além desta cultura 

ligada ao mundo equídeo, regista-se a sua importante Igreja Matriz, de estilo 

Manuelino, e o Museu de fotografia Carlos Relvas.  

Todos esses valores antropológicos e culturais conferem-lhe um estatuto de 

Terra com História, que de forma indelével lhe marcaram a obra, o carácter, a 

personalidade e a necessidade de aí implantar aquele que viria a ser o único museu de 

arte contemporânea, fora das grandes cidades Lisboa e Porto, o Museu Municipal 

Martins Correia na Golegã. 

 Criança de refinada sensibilidade, desde a sua infância, num tempo em que 

havia uma ligação forte ao trabalho e aos ofícios. O seu imaginário ficou sempre 

umbilicalmente ligado ao aroma dos campos da terra lavrada; à verticalidade de homens 

e mulheres que cedo partiam para a faina da lezíria ribatejana, onde deu os primeiros 

passos; ao canto dos ranchos de trabalhadores que enchiam, até ao por do sol escaldante 

do verão, o chão de terra batida; as formas forjadas por um quotidiano de rudes hábitos; 

as cores vivas e puras dos campos, modelaram uma pertinente atitude de observação no 

jovem, que o destino se preparava para lhe dar uma nova residência, em Lisboa.  

Toda essa influência será a matéria e o assunto de reflexão na obra que irá 

realizar, tendo como ponto inicial as oficinas da Casa Pia. Demonstrando uma imensa e 

incomensurável relação mística e espiritual, com o povo da sua terra, ao ponto de lhe ter 

dedicado, com enorme esforço a sua Arte, a oferta de inúmeras obras, de pintura 

desenho e escultura.  

                                                            

28  Paulo Simões Nunes – Martins Correia. In, José Fernandes Pereira (Dir.) - Dicionário de Escultura 

Portuguesa. Lisboa: Caminho, 2005, p. 161. 
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Pode dizer-se com inteira propriedade, e falo por experiencia própria, que o 

Museu Municipal Martins na Golegã, é para alunos das escolas, estudiosos dos 

fenómenos de Belas-Artes e para os verdadeiros amantes da Arte, os artistas, o pão 

espiritual e artístico desta região.  

Curiosamente, o ano do nascimento de Martins Correia é assinalado, na História 

da Arte Europeia, pelo o aparecimento da primeira obra que dá início ao movimento 

artístico do abstraccionismo, a partir de um trabalho, de linhas e manchas de cor do 

pintor russo Wassily Kandinsky (1866-1944).
29

  

É também a pneumónica, doença que o deixou sem pai nem mãe, em tenra 

idade, que viria a tirar a vida a um dos mais representativas figuras da Arte Moderna 

Portuguesa, o seu símbolo máximo, 1918, em Espinho, de seu nome, Amadeo de Sousa 

Cardoso (1887-1918), pintor simultaneamente Cubista, um dos seus precursores e 

também, Futurista, Abstraccionista, Expressionista, um ícone do Modernismo 

Português, considerado o mais importante pintor português, de finais do século XIX e 

início do XX. Aliás, Amadeo era referenciado, com muita frequência, nas mini 

conferências que Martins Correia dava a pequenos grupos que visitavam o seu Museu 

Municipal na Golegã.  

Corriam os cavalos na feira de S. Martinho da Golegã, de ventos favoráveis ao 

jovem Martins Correia. Depois dos primeiros contactos, numa infância rica de 

experiências com os homens e as mulheres do campo, de rostos tisnados por dias de 

trabalho, de sol a sol, nas margens do rio Tejo e Almonda e com animais, alfaias 

agrícolas, sementeiras e as cores puras da terra, essas imagens irão enriquecer uma 

memória de menino irreverente e astuto. Mais tarde, essas mesmas memórias visuais 

virão a ser o objecto e a matéria-prima das ideias e dos suportes da sua obra.  

Maria da Guia era o nome da sua mãe, que Alves Redol viria a referenciar na 

sua obra Os Avieiros.  

Aos doze anos, decorria o ano de 1922, ingressou na Casa Pia de Lisboa, com o 

número 393. Sem pai nem mãe, em casa de familiares com os irmãos, assim passou com 

dificuldades os seus primeiros anos de vida. Viviam-se já os chamados anos sombrios 

da história. Nesse ano marchava Mussolini sobre Roma, estava a nascer por toda a 

                                                            

29 Hajo Duchting - Wassily Kandinsky - 1866-1944. A Revolução da Pintura. Colónia: Taschen, 2004, 

p. 36.   
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Europa uma ditadura política liderada por Hitler, que viria a designar-se por Fascismo e 

que iria marcar de forma negativa a vida social dos europeus.  

No ano de 1924, dá-se o nascimento do manifesto surrealista em Paris.
30

 Uma 

nova geração de autores, produzindo obras sobre uma perspectiva visual, sentida por um 

mapa até aí inexplorado, que é o do subconsciente; nasce assim o desenho a que 

chamam “puro automatismo psíquico”, exercícios da memória, livre do controle da 

razão, uma nova realidade ou supra realidade suportada pelo poder misterioso do sonho. 

É neste fervilhar de novos conceitos de arte que vai crescendo o jovem artista Martins 

Correia. 

Entrou, em 1928, na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, onde pretendia 

seguir o curso Arquitectura, objectivo que foi entretanto transferido para Escultura por 

influência de um professor, o Pintor Luciano Freire, num episódio que recorda: “esse 

professor viu no meu volume arquitectónico a carreira de escultor; a escultura que eu 

então comecei a praticar e ainda prático está relacionada com o valor da linha, o gosto 

pelo contorno fez de mim um artista.”
31

 Mercê de uma bolsa de estudo que lhe foi 

atribuída, depois de concluir o curso industrial nas escolas da Casa Pia, inicia um 

atribulado percurso artístico, começando por se matricular na disciplina de desenho, 

vindo, mais tarde, a matricular-se em Escultura. Em boa hora o fez, pois viria a revelar-

se um dos mais representativos escultores do século XX em Portugal.  

Dá então início a uma longa actividade profissional como pedagogo e mestre, 

mais empenhada “no convívio directo com a natureza das coisas do que na instrução 

desprovida do seu conceito” como afirmou, Após diplomar-se em Escultura, foi 

professor de ensino técnico profissional na escola Rafael Bordalo Pinheiro nas Caldas 

da Rainha e nas escolas Marquês de Pombal em Lisboa - ano letivo de 1938/39; 

Machado de Castro - 1939/40; Afonso Domingues - 1940/41; António Arroio 1941/42. 

Fiel ao principio de que a arte do século XX será idealista e poética ao mesmo tempo 

que popular, os seus primeiros trabalhos apresentados a partir de 1938 reflectem essa 

mesma orientação, privilegiando os retratos e os motivos populares. Disto é exemplo 

Cruzeiro do Minho, obra apresentada na IV Missão Estética de Férias (Viana do 

Castelo, 1940) que mereceu o Prémio Nacional de Escultura, num ano em que integrou 

                                                            

30 “O poeta francês André Breton (1896-1966) publica o seu Manifesto do  Surrealismo, iniciando, assim, 

artistas de vários domínios a explorarem o subconsciente.” Nathaniel O. Abelson [et al.] - Os Grandes 

Acontecimentos do Século XX. Lisboa: Selecções do Reader’s Digest, 1979, p. 187. 
31 Paulo Simões Nunes – op. cit., p. 161. 
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o grupo de escultores que participou na Exposição do Mundo Português, executando a 

estátua de Manga Ancha e seus apóstolos para a Sala da Europa Religiosa.
32

 

Começou a expor os seus trabalhos de escultura e desenho a partir do ano 1938. 

No ano de 1940 vê o seu trabalho reconhecido na exposição da Missão Estética de 

Viana do Castelo onde o Cruzeiro do Minho mereceu referência de primeira página no 

Jornal O Século. Introdutor da policromia na escultura em Portugal, no ano de 1928, é 

também o início de alguns eventos culturais na Europa que marcaram o início de uma 

profícua actividade e desenvolvimento cultural.  

Entre os anos de 1936 e 1942 participou assiduamente nos salões do SPN – 

Secretariado de Propaganda Nacional sendo premiado em escultura assim como nos 

salões da Sociedade Nacional de Belas-Artes. De 1944 a 1945, foi merecedor de uma 

bolsa de estudo em Espanha e Itália concedida pelo Estado português, que marcou 

decididamente do ponto de vista da estética, toda a obra o escultor italiano Mariano 

Marini começou por ser uma das grandes referências de Martins Correia, como 

introdutor também da policromia na escultura em Portugal. 

Joaquim Martins Correia começa então por repartir a sua vida; uma parte 

dedicada à pedagogia das artes, com a actividade profissional de professor de Belas- 

Artes e como a dedicação de um atento artista pronto a dar corpo a uma obra que 

depressa se evidencia dos demais.  

Com referências na imprensa nacional que fazem dele um mestre sempre 

pronto a apoiar as novas gerações.  

Esta foi uma década de intensa actividade com presença assídua nos Salões da 

SNBA (1936-1945), bem como nas Exposições Gerais de Artes Plásticas do SPN/SNI, 

onde obteve o Prémio Mestre Soares dos Reis (1948) e por duas vezes o Prémio Mestre 

Manuel Pereira (1943 e 1947), o Prémio de Escultura do Secretariado Nacional de 

Informação, Prémio Salão de Lisboa (1947), Prémio 1ª medalha do III Salão Provincial 

da Beira Alta (1949).  

Em 1951 tornou-se presidente da Secção de Cultura Artística da Sociedade de 

Geografia de Lisboa. Edita o livro de Poesia, com o título “Poemas de Martins Correia”, 

com ilustração, desenhos de sua autoria. O canto, a poesia eram a sua manifestação 

cultural desde a sua juventude.
 33

 

                                                            

32  Ibid., p. 162. 
33 Ibid. 
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A 25 de Abril de 1938 dá-se o matrimónio com aquela que seria a sua 

companheira de uma vida, Nené, de quem tem uma filha Elsa Martins Correia. 

Durante os seus diálogos sobre arte no Museu da Golegã, era seu hábito 

complementar o discurso com alguns poemas seus e de outros autores. Era um estudioso 

da poesia e da forma das imagens. Era vê-lo com frequência a fazer os seus 

apontamentos num pequeno caderno. A tirar fotografias aos troncos das árvores e a 

outros objectos, num permanente sentido de observação da Natureza e de tudo o que o 

rodeava. Estudando, registando, numa constante inquietação e pesquisa para realização 

de novos trabalhos. 

Em 1957 faz uma exposição individual na galeria do Diário de Noticias, pela 

qual obteve o Prémio Mestre Luciano Freire, seu antigo professor da Escola de Belas- 

Artes de Lisboa, recebendo também medalha de prata Junta de Turismo de Cascais. Foi 

ainda condecorado com a ordem da Instrução Pública pelo Ministério da Educação 

Nacional.  

Entre 1944 e 1945, ausenta-se em Espanha e Itália, ao abrigo de uma bolsa de 

estudo atribuída pelo Estado e, de regresso no ano seguinte, foi convidado, pela 

Direcção da Casa Pia para leccionar naquela instituição, o que aconteceu até 1958, 

quando ingressou na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa como professor 

assistente. Um percurso ao serviço do ensino que mereceu o reconhecimento do 

Ministério da Educação Nacional, com a condecoração de oficial da Ordem de Instrução 

Pública em 1957.
34

  

A esses propósito e tendo feito parte o corpo docente da então Escola Superior 

de Belas-Artes de Lisboa, exercendo a função de Mestre a inúmeros alunos, um dia, em 

diálogo ameno, perguntámos-lhe qual teria sido o seu melhor aluno, aquele em quem 

sentiu maior empatia, imediatamente, e sem quase pensar, disse: “O Fernando Conduto, 

foi o que melhor soube tirar partido do professor que eu fui, respondeu, levou tudo de 

mim até ao tutano.”  

Seis anos depois, obtém o 2.º prémio com o Monumento ao Padre Manuel 

Nóbrega em São Paulo no Brasil, e com o Monumento à Mulher Portuguesa do 

Ultramar. 

                                                            

34  Ibid.  
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A sua actividade como interveniente no espaço de cidadania mereceu também 

a participação em programas de rádio do seu contributo em 1965 com a realização de 

Assuntos de Arte, na antiga Emissora Nacional. 

Em 1946, o ano de regresso a Portugal, depois das viagens de estudo em 

Espanha e Itália, afirma em algumas entrevistas que dá à imprensa nacional que: “foi 

bom observar a arte do passado e a arte moderna que se ia realizando na Europa, de 

forma e linhas novas, mas que em qualquer época elevou a Arte só é arte se for vida”. 

Realiza, em 1958, as estátuas em bronze de Luiz de Camões, Bartolomeu Dias 

e S. Francisco Xavier, para a cidade de Goa e de Dádá Vaidia para a cidade de 

Lourenço Marques (hoje Maputo); a estátua de Amato Lusitano, para a cidade de 

Castelo Branco; a estátua de Garcia da Horta, para o Instituto de Medicina Tropical em 

Lisboa; a estátua do Infante D. Henrique, para Viseu; a estátua de Duarte Lopes, em 

pedra, para o Município de Benavente; e o Homem das Salinas, para a entrada da cidade 

de Aveiro.  

Executa um busto do Papa Pio XII, para uma exposição de Arte Sacra 

Missionaria nos Jerónimos tendo sido depois oferecida uma réplica, em pedra, ao 

Seminário de Almada. Concorre ainda nesse ano, ao Monumento do Infante D. 

Henrique.  

O esgrafito foi uma das técnicas usadas por Martins Correia quando decorou a 

escadaria da sala de recepções do Hotel Rita, ou as decorações do Palácio de Justiça da 

Figueira da Foz e de Leiria. 

Martins Correia era um grande admirador de Pablo Picasso e Henry Moore ao 

ponto de realizar uma série de pequenas obras em bronze a que deu o título de 

Demoiselles da Golegã
35

 em analogia à obra Les mademoiselles de Avinhon, obra 

emblemática de Picasso que irá dar corpo a um novo movimento de arte na Europa, o 

Cubismo. 

Em 1960, realiza a estátua de D. Pedro V, em mármore, para a Faculdade de 

Letras de Lisboa
36

 e as estátuas dos Quatro Evangelistas em granito para a Catedral de 

Bissau. 

Martins Correia é assumidamente um artista escultor que trabalha na sua obra o 

espírito mediterrânico a policromia da sua escultura tem razões profundas na estética 

                                                            

35 Martins Correia - Mar. E. Cor. Expo. M. Jerónimos. Demoiselles de Golegã – bronze policromado, 

56x16cm (cada), MMMC, Golegã, (inv.,627) /CEMC, 1987, p. 31. 
36 Manuela Synek ; Brás Queirós – op. cit., p 148. 
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grega
37

, dos bronzes coloridos dos frescos minóicos aos etruscos, “trazidos pela 

“marinhagem fenícia à Enseada Amena.”
38

  

O seu desenho de traço forte e firme, sem contorno definido, segue a 

ancestralidade das culturas etrusca e da mesopotâmica, da egípcia e da grega. É o sol, a 

luz e os valores telúricos da terra que predominam. Sente-se nas suas afirmações a força 

livre das coisas ibero-mediterrânicas, numa voz, melodiosa, que parece vir do interior 

da sua escultura, que marcou a sua vida e obra, e também a nossa.  

A sua afirmação é cada vez mais reconhecida e em textos publicados nos seus 

livros, verificamos afirmações tais como “só quero ser artista, mais nada”, “o melhor da 

arte é aquilo que não se explica”, “sou um fulano feito por diversas paixões”, “sou um 

fulano que abraça o atlântico através do mediterrâneo.” “O verdadeiro artista não tem 

peias, pelo que é sempre livre.” “Há artistas que se dedicam a uma forma de arte que é 

constante numa só forma de ser. Há outros que se procuram justamente na 

multiplicidade. Ora, eu sou daqueles da multiplicidade.” “Um seixo seduz-me pela 

forma, que se vai arredondando pelo que vai e vem do mar. Do mar para a areia, da 

areia para o mar. Esse movimento que a Natureza imprime no seixo, de fluxo e refluxo, 

areia – mar, mar – areia, assim é a minha escultura…” “As mulheres são o mata-borrão 

da nossa vida, têm a nossa transigência, sabem absorver as nossas causas, é por elas que 

somos criadores …” 

 

“Vai-se o sol vai-se o sol 

Vai-se o sol a sombra fica 

Vai-se o sol admirado 

Da sombra ficar tão fica”.
 39

 

 

São diversos os suportes com que o escultor trabalha, materiais pobres, papéis, 

madeiras usadas, pedras da calçada; enfim, o que está mais à mão, para ele a nobreza da 

obra não estava nos materiais, mas sim na forma que acabava de nascer. Numa 

                                                            

37 Eduardo Duarte – op. cit., p. 46. 
38 Natália Correia – Querido Mestre. In, Escultor Martins Correia. Lisboa: Edição do Autor, 1988, p. 

12. 
39 Todas estas frases – versos – pensamentos, são parte integrante do catálogo de Elsa Martins Correia ; 

Matilde Marçal ; Gil Teixeira Lopes (Comissários da Exposição) - Exposição do Escultor Martins 

Correia. Lisboa: Centro Cultural Casapiano de Lisboa, 2000, pp. 32, 20, 26 e 40. Esta exposição 

decorreu de 20 de Outubro a 9 de Novembro de 2000.  
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coerência criativa que bebia o seu ser numa poética milenar uma multiplicidade e um 

original jogo de formas, profundamente enraizadas na cultura portuguesa, no mar no 

gosto pela vida e pela arte, pela terra que o viu nascer até aos últimos dias da sua 

existência. 

Em 1966 é o ano em que Martins Correia, executa a escultura para o espaço 

público, do Centro de Reabilitação Física de Alcoitão, utilizando novos conceitos e 

novas tecnologias para atingir novas soluções, que procurava encontrar aquilo que ele 

entendia por modernidade, aos olhos dos seus contemporâneos, por processos nada 

ortodoxos, como afirma o Escultor Hélder Batista, seu aluno, no texto em anexos
40

. 

Em 1969 é o ano da execução da estátua de Ferrão Lopes para a entrada da 

Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. No dia 24 de Março de 1973, profere a sua 

última lição
41

 e é agradecido com a Ordem de Santiago e Espada. 

Também em 1973 executa as decorações escultóricas da Capela do Paquete 

Vera Cruz e o relevo cerâmico da parece de fundo do Café Império, utilizando a técnica 

em policromia, em conjunto com o seu amigo Luís Durdil (1914-1989).  

Martins Correia executa, em 1981, a estátua de Álvaro Pais, tendo como 

destino, ser colocada na entrada da Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa. 

Em 1982 dá-se um acontecimento que irá marcar de forma indelével toda a sua 

vida e obra e que contribuirá para que a sua mensagem de espírito estético que é um 

marco de criação e inovação do seu trabalho permaneça como gemidos da terra e se 

perpetua como referência ao longo de vários tempos e gerações. Numa exposição 

comemorativa dos 50 anos de actividade artística, faz oferta de espólio à sua terra natal, 

Golegã: cerca de setecentas peças constituíram o acervo que permitiu criar o museu 

Municipal Martins Correia nessa cidade. Nesta fase, Martins Correia edita um pequeno 

opúsculo-capa.
42

  

Com um desenho em fragmento, a branco, preto e ocre, onde a par de uma 

síntese curricular, faz uma apresentação da vida do museu. O opúsculo cujo título é 

Golegã Museu Municipal Escultor Martins Correia tem editado o seguinte texto:  

                                                            

40  Ver texto, em anexos, do Mestre Escultor Hélder Batista, que foi seu aluno e grande amigo, ao ponto 

de Martins Correia o ter convidado a fazer a palestra de apresentação, na inauguração do Museu 

Municipal Martins Correia na Golegã, inaugurado pelo Presidente da República General Ramalho Eanes. 
41 Martins Correia - A Última Lição. In, Escultor Martins Correia. Lisboa: Edição do Autor, 1988, p. 

18. 
42 Golegã Museu Municipal Escultor Martins Correia – Opúsculo – capa – desdobrável, em cartolina 

branca. Golegã: Editado pelos serviços culturais do Município da Golegã, 1982. 
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“Este museu é composto por desenhos e esculturas, sendo os desenhos expostos 

praticados em diversas modalidades de execução, como: o desenho a lápis, a carvão, a 

lápis de cera e a pastel e ainda os de gravura a tinta-da-china e os de tintas de anilinas e 

plásticas com aplicação em estampagens e técnicas mistas. A escultura é composta neste 

museu pela execução de trabalhos em pedra e bronze, sendo os de pedra executados em 

mármore, granito e basalto pelo artista e artífices dos anos 1960 – as esculturas em 

bronze são de realização singela ou policromada (ou seja oxidada ou pintada). 

Através destes trabalhos expostos no museu têm-se realizado umas aulas de desenho 

com alunos de todas as idades onde definem com entusiasmo cultural a prática moderna 

de desenho ao desenvolvimento do artesanato artístico e oficinal local.  

Estes desenhos têm sido expostos no museu devidamente personalizados e 

encaminham-se também a serem expostos neste concelho que serão acompanhados por 

palestras dos mestres locais de vários ofícios, e onde os desenhos na sua expressão 

possam ser aplicados a um superior desenvolvimento profissional moderno.”
43

 

A edição deste opúsculo demonstra bem a preocupação que o Mestre Martins 

Correia tinha para com o conhecimento e o seu desenvolvimento no seio da 

comunidade.  

Martins Correia vê concretizado assim o seu sonho mais acarinhado, o museu 

para que ele tanto trabalhou na Golegã com o apoio da Câmara Municipal, que vem dar 

à região um equipamento até aí ignorado dentro do qual a arte contemporânea começa 

por ser um factor de estudo, de debate e de encontro. 

A sua obra reviveu, a partir daí, o mundo natural em que foi criada, no contacto 

com o mundo rural, no espírito e na forma. Começou por desempenhar a sua vertente 

mais nobre, didáctica e afectiva, e dá-se o regresso à origem ao fundamento, que a 

iniciou. 

Os seus desenhos, cavalos, guerreiros, Pomona
44

 e figuras da mitologia, quer 

urbana, quer de divindades, simbologia de fertilidade da terra e do mar de outras 

civilizações, levam ao conhecimento e ao estudo de quem se interesse por valores 

culturais.  

                                                            

43 Ibid. 
44  João Castel–Branco Pereira - Arte: Metropolitano de Lisboa. Lisboa: Metropolitano de Lisboa, 1995, 

p. 97. Sobre a obra de Martins Correia na Estação de Metro de Picoas, vd. Margarida Botelho ; Pina 

Cabral (Coord.) - Picoas: arquitectura e organização plástica: escultor Martins Correia. Lisboa: 

Metropolitano de Lisboa, 1995. 
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As cores mediterrânicas, os desenhos de linhas fortes, e a escultura em bronze, 

tal como a originalidade da sua medalhística fazem dele um mestre. O museu da Golegã 

começa agora por ser montra de uma íntima relação com o Ribatejo e o centro do país.  

Uma obra que se torna presente e objecto de peregrinação estética para quem 

ama a arte e os pergaminhos dos seus mistérios sem o trabalho de Martins Correia era 

mais difícil a aceitação da arte da escultura dos nossos dias. Um novo conceito de 

liberdade a partir da herança etrusca, grega e egípcia é evidente na sua obra, essa carga 

sistémica, a forma mitológica que definem o seu valor estético de forma adjacente em 

linguagem artística. Superioridade que o mestre tão bem dominou, tornando-se um 

marco, uma referência dos valores da arte em Portugal, representante de um universo 

artístico que ao seu tempo e ao nosso, foi dotando as suas obras de uma modernidade 

nata e inata que se tornaram um legado para a nossa época. 

Em 1984 o Mestre realiza uma grande exposição dos sues trabalhos a que dá o 

título de Contornos na Galeria de Arte do Casino do Estoril. Estive na realização de 

alguns trabalhos, na sua montagem e na inauguração. Lembro-me, durante esses dias 

longos, a manifestação da sua criatividade num catálogo-opúsculo, que me ofereceu, 

com os subtítulos de “contornos de riscos, formas e manchas de cor.” 

Dizia, na sua expressão pontual de liberdade: “o século XX vai ser o século do 

contorno. Nisso sentimo-nos mais livres, na missão seremos mais responsáveis e mais 

autênticos, estas manchas, estes contornos e cores com um povo que se sente dentro de 

nós. Em que se pressentem as formas imponentes de afirmação popular. Os olhos do 

artista são simultaneamente olhos/ouvidos – ouvir para ver/ver para ouvir.”
45

 

O seu discurso andava sempre em redor da riqueza das recordações da infância, 

numa pluralidade de conceitos, que lhe conferem, perante uma obra única na cultura 

portuguesa, o estatuto próprio perscrutado no saber erudito e popular não só nas figuras 

tratadas em bustos e pequenas esculturas em bronze, bem como de personalidades em 

destaque na cultura e sociedade portuguesa, o mar, a mulher, os cavalos e o desenho e 

manchas de uma policromia forte associada a conceitos de uma política assente na 

vivência das pessoas, fizeram dessa experiencia que culminou na referida exposição de 

Maio-Junho de 1984 no Casino do Estoril. 

                                                            

45 Martins Correia - Entrevista concedida ao jornal ENCONTO, do Agrupamento de Escolas Mestre 

Martins Correia na Golegã em Dezembro de 1995. 
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Esta exposição marcou o seu octogésimo aniversário e ficou pelo encontro de 

amigos que proporcionou significativamente o destino de memórias artísticas, com uma 

magnífica intervenção da escritora e poetisa Natália Correia. 

Em 1989 é colocada na Alameda das Comunidades junto ao Aeroporto de 

Lisboa a estátua de Bartolomeu de Gusmão, um projecto de 1973 e guardada até então 

nos armazéns da Câmara Municipal de Lisboa. Martins Correia começa então por 

ganhar a sua batalha contra o preconceito, que até então alguns puristas da arte lhe 

atribuíam, quer estético, quer político. E é a qualidade da sua obra, o poder de sedução, 

o sentido de modernidade e a nova mentalidade que surge com a revolução de 25 de 

Abril, a que ele adere de alma e coração, que provocam o rebentar dessas amarras. É 

público, que tanto ele, como toda a sua geração, é, pela simples razão de ter de ganhar o 

pão nosso de cada dia: 

 

“Cúmplice, portanto, da geração que cumpriu o programa estético 

implementado por António Ferro e cujas normas e limites eram não só assegurados pela 

encomenda oficial como também pela admissão aos salões de arte moderna do 

SPN/SNI, Martins Correia veio no entanto a demarcar-se dessa linguagem 

moderadamente moderna e do respectivo receituário de exaltação nacional. Partindo de 

um imaginário ancorado à mais profunda expressão da alma colectiva portuguesa, mais 

próximo da terra, das suas gentes e tradições, do que da mitologia marítima, dos 

navegadores e da sua gesta – como nos deixam perceber as suas palavras: «tenhamos 

amor á terra onde nascemos, bela entre todas, no maior das suas tradições, da sua 

paisagem e dos homens que nos legaram tamanha herança de glória» -, o seu projecto 

foi da ordem de uma expressão singular e de uma visibilidade própria, traçando um 

percurso meridional para o qual porventura terá contribuído a sua breve estada em Itália. 

Isto mesmo denota a sua obra de estatuário que, embora reduzida procurava, conciliar a 

conveniência do compromisso oficial com uma estilização de tendências 

verdadeiramente modernas, como patenteou no S. Francisco Xavier (1952, gesso) e no 

Camões (1958, bronze) que executou para Goa, ou no Garcia da Orta (1958, bronze) 

para o instituto de medicina tropical em Lisboa, obras publicas já marcadas por uma 

inspiração algo cosmopolita e um espírito italianizante que se acentuaria gradualmente 

nos seus trabalhos seguintes. Embora emergente da estética institucionalizada pelo 

estado novo, acabou por distanciar-se discretamente da estatuária de consumo oficial, 

vindo a permanecer essencialmente isolado no seu projecto artístico.”
46

 

 

Em 1990 é inaugurada uma nova exposição na galeria de Arte do Casino do 

Estoril em cuja inauguração é acarinhado por imensos amigos pintores e escultores e 

uma corte de mulheres que o acompanharam até Paris inclusive à sua exposição na 

Galeria Magelam. Fazia exposições com frequência na galeria de Arte do Casino do 

                                                            

46 Paulo Simões Nunes – op. cit., p. 162. 
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Estoril pois o seu director fora um seu antigo aluno e era grande apreciador da sua obra. 

Nesta exposição, em algumas breves palavras diria com alguma inovação: “Este é um 

trabalho de muitos anos, e representa o meu contributo para a Arte Portuguesa do século 

XX.” 

Foi agraciado pelo então Presidente da República Dr. Mário Soares com o grau 

de Grande Oficial de Santiago Espada, tendo então desabafado: “O que conta é a obra, 

nós é que temos que lhe perguntar: Tu tens essas medalhas todas? Tu tens essa 

dignidade? Isso é que me interessa. Fiz uma obra a pensar no aspecto digno das coisas.” 

No ano de 1991 com texto de abertura do catálogo da sua afilhada, a escritora 

Natália Correia refere a fechar que: “estas novas obras de arte têm o dom de elevar os 

ecos da memória.” 

Em 1992, de 28 de Março a 30 de Abril é a vez de apresentar na Galeria 

Neupergama em Torres Novas a exposição Riscos Formas Cores
47

. Realiza igualmente 

o logótipo da referida galeria, a convite do seu proprietário, o senhor José Carlos. Foi 

um sucesso não só na divulgação do seu trabalho a um público que oferecias algumas 

reservas à sua obra, como também vendeu todos os trabalhos expostos e deixou para a 

posteridade o símbolo, do logótipo imagem da Galeria Neupergama, de Torres Novas. 

Os anos de 1994 e 1995 são os anos de grande azáfama num intenso trabalho 

criativo para satisfazer o convite do Metropolitano de Lisboa para a execução e 

renovação estética da estação de Picoas. 

Nesta fase da sua vida, já Martins Correia se confrontava com um problema 

que lhe causava grande constrangimento na visão, as cataratas, que se agravavam com o 

tempo; a juntar a esse problema de saúde, juntava-se a fragilidade das pernas, até aos 

últimos dias da sua vida, no ano de 1998.  

Mas foi o trabalho que realizou para a estação do metropolitano das Picoas em 

Lisboa. “Para o autor tanto as estações do metro como os museus devem ser visitados, 

porque a vista é um dos órgãos mais inteligentes para a formação de uma humanidade 

                                                            

47  É um catálogo de grande qualidade gráfica, impresso em offset no ano de MCMXCII na Golegã pela 

tipografia Cunha e Duarte, amigos do Mestre, trabalho que ele acompanhava meticulosamente, como era 

seu gosto. Neste catálogo aparece inscrito na última página um pensamento de Bento de Jesus Caraça, 

que estava sobre caixilho, à entrada do Museu Martins Correia, “Não tenho receio do erro porque estou 

sempre disposto a corrigi-lo.” 
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sensível.”
48

 Esta sua derradeira obra contribuiu para uma forte dinâmica criativa e 

deixou testemunho público com relevância estética da sua poética, cor e forma. 

Nas Picoas, observa-se no desenho a mancha de uma carga gestual forte na 

qual a mulher portuguesa é homenageada e levada ao seu cume máximo de grandeza 

humana representada pelo mito de Pomona, divindade grega, dos frutos, dos jardins e 

do Éden, que era esposa do deus da Primavera. 

A estação, onde se cruza muita gente, presta-se a um dinamismo particular. No 

caso é um dinamismo popular autêntico com estilo, que se deseja superior. Com uma 

movimentação e uma elegância própria, uma exigência de proporção e de ritmo.
49

 

Para além das figuras misteriosas que compõem o painel, num desenho e 

mancha de cor, de tão intuitivos nos remontam para a origem, fazendo lembrar Lascaux, 

expressões de um paradigma tão remoto, na sua expressão representacional, na 

lembrança, na semelhança e na memória.  

No átrio da estação pode ver-se a escultura em bronze Pomona, num nicho 

iluminado com cerca de 2.80 metros de altura. É uma expressão de arte pública e um 

convite a quem passa para poder fruir de uma obra carregada de simbologia, um hino à 

beleza e à forma através de uma “grande vitalidade expressiva, de massas acentuadas e 

formas sensuais que a convertem numa evocação sagrada do corpo feminino.”
50

  

Nos 12 painéis de azulejos, de grande força e garra artística, Martins Correia dá 

nobreza ao povo e ao que ele tem de saber e de erudição. Este é um dos mais apreciados 

conjuntos artísticos de entre todas as estações do metropolitano, onde se vê e pressente a 

grandeza do seu génio e talento. É o seu legado à cidade de Lisboa e ao povo de 

Portugal, num traço de mestre, firme e virtuoso, pela mancha de cor e forma, carregada 

de linhas sensíveis de forte carga rural e urbana; diluída em traços de liberdade num 

desenho aberto, denunciadores de contextos, em linhas modernas com muito esforço, 

muita luta com o médium e a matéria a atingir estados de superior grandeza. Quando 

olhamos o desenho, a composição e a forma de intervenção nas paredes e azulejo da 

estação das Picoas, o rasto gráfico aproxima-nos da forma de pensar e da ideia, sob 

múltiplas formas de abordar a linguagem plástica para atrair a nossa atenção sob forte e 

                                                            

48 Margarida Botelho ; Pina Cabral (Coord.) - Picoas: arquitectura e organização plástica: escultor 

Martins Correia. Lisboa: Metropolitano de Lisboa, 1995, p. 5. 
49  Ibid. 
50 Paulo Simões Nunes - Contributos: Pomona e a dimensão poética na obra de Martins Correia. In, 

Gabriela Carvalho – Martins Correia Laureatus. Lisboa: Althum.com, 2011, p. 86.  
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consequente conceptualização que se lhe aprende instintivamente na percepção, aí 

reside a força de atracção que lhe sobra de espontaneidade para construir o que é perene. 

Importa agora lembrar o que Almada Negreiros disse do desenho: “pedimos a 

uma criança que desenhe uma flor, ela dá-nos um amontoado de riscos e rabiscos, a flor 

está em cada minúscula extensão da linha, andou sempre no pensamento da criança.”  

No caso de Martins Correia, percebemos que no seu pensamento andou sempre 

o povo, os Homens e as Mulheres deste país, sob um dinamismo que encaixa na 

perfeição na tradição mediterrânica de exprimir a forma de fazer arte. 

Assim no desenho de Martins Correia podemos observar o desenho como 

prática de projecção bidimensional do pensamento da sensibilidade a linha como análise 

do pensamento, do temperamento humano. O pensamento desenhado, o registo nervoso 

da ideia da sombra, na construção anárquica de imagens prévias, vistas, sonhadas, 

analisadas, trabalhadas, condição necessária à relação do que se constrói como novo 

como processo criativo com descoberta, conseguido através de muito desenhar, muito 

errar e novamente tentar… É também no desenho e na sua forma de o apresentar que a 

obra de Martins Correia é grande inovadora e generosa.  

A estação das Picoas é um excelente exemplo disso mesmo. Presencia-se como 

ele faz da arte um campo de batalha e nessa luta de corpo, alma, espírito e matéria nos 

legam um espólio, despojos de um campo onde o tempo deixou de ser partido, um 

espaço real é já apenas luz, forma e vazio, as únicas coisas universais no nosso 

panorama existencial. No seu desenho, é evidente notar a importância manifesta que o 

desenho tem, não apenas com fim e em si mesmo desenhar bonito, mas enquanto forma 

de levar o pensamento ao limite das ideias como pensamos e tratamos as margens 

secretas das memórias do próprio mundo em que vivemos. 

A arte e a verdade são assim uma e a mesma coisa, já afirmava Naum Gabo 

(1890-1977), numa carta a Sir Herbert Read, em 1944: “Não perguntamos a uma árvore 

se diz a verdade, por ser fragrante. Nunca deveríamos procurar a verdade numa obra de 

arte – ela é a própria verdade.
51

 

Martins Correia dizia com frequência: “Da arte quanto menos se falar melhor.” 

“Quando se tenta dizer o que é a Arte diz-se sempre demais.”
52

  

                                                            

51 AA.VV - Depoimentos de Escultores sobre a Escultura. In Série Mundo da Cultura - Escultura. 

Tradução de Maria da Graça Lopes Santinho. Lisboa / São Paulo, Editorial Verbo, 1981, p. 163. 
52  Elsa Martins Correia ; Matilde Marçal ; Gil Teixeira Lopes (Comissários da Exposição) - Exposição 

do Escultor Martins Correia. Lisboa: Centro Cultural Casapiano de Lisboa, 2000, p. 14. 
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No desenho e na escultura policromada de Martins Correia, sente-se a mesma 

conexão que em obras de artistas das quais não temos argumentos que possam definir as 

emoções que provocam. Assim, como a cor, existente nalgumas obras, tornam-se, 

enquanto estrutura do visível, parte de uma forma sonhada, “mexe” com o nosso 

inconsciente, é o produto de uma memória reflexiva. Uma pincelada construtiva num 

desenho sensível realizado pela acção e técnica de uma poética de composição da cor, 

que está implícita no próprio desenho, na construção de uma nova luz filtrada pelos 

mecanismos da percepção. Tudo isto se entende melhor quando afirmava: “A cor obriga 

o homem a ter o avanço, a beleza, a confiança. Tudo se transforma em cor. As formas já 

têm cor e cada uma delas está definida pelo material.”
53

 

A sua obra sendo um trabalho de peso, escultura, pedra, bronze ou madeira, 

contém um sentido de leveza, quer tenha cor, quer não tenha, mas com cor isso é mais 

notório e evidente, porque é raro, isso verificar-se noutros autores, associado ao 

espectro de supostas sombras, que a conjugação de cores puras transmite, faz do seu 

trabalho uma lição sempre presente na descoberta dos pequenos e grandes segredos da 

arte, como se estivéssemos, permanentemente, a descobrir o peso, a inércia, a 

opacidade, a poética, a crueldade e a beleza do mundo, como faces antagónicas da 

mesma moeda. 

Propriedades que se colam aos nossos sentidos na construção artística de 

conceitos como síntese e sublime
54

 ou a sua ausência, maneira que não temos de lhe 

fugir senão convivendo. É em obras como a de Martins Correia que tentamos tocar o 

mito de Perseu: “a sua obra penetra em nós como se fosse chuva de ouro.”
55

 Leve, 

invisível, mesmo que a nossa interioridade seja um aposento subterrâneo de bronze 

como o que mandou construir para defender a filha, a mãe de procriar, de todo frustrado 

por Zeus, não deixa de ser simbologia da arte.  

A leveza que é necessária tornar perceptível a missão impossível de ser leve ao 

ponto de poder voar para decepar a cabeça da Medusa, armado com o capacete de 

                                                            

53  Ibid., p. 76. 
54 António Guerreiro – O Sublime ou o Destino da Arte. In, Exposição. Livro – Catálogo Do Sublime. 

Lisboa: Museu do Chiado/Lisboa Capital Europeia da Cultura/Instituto de Camões, 1994, p. 21. “O 

pensamento do sublime é que se tornou uma insistência desde há alguns anos, tanto no discurso da crítica 
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misterioso aconteceu – uma abundante chuva de ouro inundou-lhe o quarto. Não contam como foi 

revelado à jovem tratar-se de Zeus, que a visitava sob aquele aspecto, mas ela sabia que o filho que gerou, 

era também filho do Olimpo.” 
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Hades para se tornar invisível e sandálias aladas de Hermes e a ajuda de Pégaso, o 

cavalo alado, assim conseguiu voar até atingir aquilo que ele referia como prerrogativa 

“ando a aprender a ser jovem”, mas Perseu sai em relevo das suas palavras quando 

afirma “os jovens continuam a amar a minha profissão – a nossa profissão de escultores 

portugueses, pela forma e estilo da corrente, expressivamente da função poética. 

As suas palavras são o melhor exemplo dessa evidência: “quando encontrarmos 

uma composição dinâmica, há que ver e compreender o sentido dessa composição que 

vai ser executada. Não é só o movimento humano mas há que ter em conta o dinamismo 

do próprio local e a locomotiva que o faz girar aquilo tudo.”
56

 

Martins Correia, quando interpelado na sua forma de desenhar por cima da 

mancha dando mais força ao traço, dizia-nos que o século XX, para ele, era o século do 

contorno, que o seu desenho procura ser ilustre, por isso a sua obra sempre provocou e 

provoca no olhar de quem a vê um processo de incandescente vibração. É frequente 

observar, que na opinião de muitos dos seus bibliógrafos, a sua obra é de temperamento 

vibrátil
57

 e de imaginação acesa ao olhar, atentamente e procurar ver, como manchas, 

linhas e formas nos provocam o sentido da leveza de espírito. 

Martins Correia acreditava profundamente naquilo que fazia e levou toda a sua 

vida a lutar por um ideal, fazer escultura, construir uma obra. Todo o seu percurso de 

vida é um acontecimento no campo da Arte, em Portugal, que marca uma posição de 

excelência, criadora de tradição, de escola e de discípulos. São várias as localidades que 

sentem orgulho de ter obra sua nos seus concelhos, num universo tão rico como é a 

estatuária e a escultura, substanciando um património com um discurso estético 

coerente, que qualquer grande cidade da Europa gostaria de possuir, e ao qual daria 

maior relevo.  

Trabalhando principalmente o bronze: 

 

 “«o bronze passa por aquilo que a fazer não tem outras mãos, é a coisa mais 

próxima da fazedura das coisas da iniciação», como considerou -, concentrou-se em 

temas que tanto procuravam a pureza original e primitiva da cultura popular, como 

recorrem aos mais eruditos universos da história, da arte e da literatura. No seu trabalho 

múltiplo e divergente encontramos bustos de heróis e navegadores, retratos de notáveis 

protagonistas da história e da cultura nacional, a par de figuras humanas agrupadas ou 

                                                            

56 Carla Tomás - Mestre Martins Correia. Só quero ser artista e mais nada. Cerâmicas. Caldas da Rainha: 

Edição do CENCAL, n.º 19, ano VI, Abril-Julho (1994),  p. 46.  
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isoladas, mulheres anónimas suspensas no seu gesto efémero, agitadas em romântica 

gesticulação como meios de aceder a um mundo outro que está para além da razão e do 

visível. Estas instáveis complexidades formais são acentuadas pelo tratamento 

policromático dos bronzes, uma prática que estende a quase toda a sua produção 

escultórica e que o motivou particularmente: «quando um dia falarem das minhas 

esculturas coloridas, da minha mestria da escultura colorida, quem a entusiasmou foi 

um fulano que não sei o nome, que fez o túmulo de Cristóvão Colombo em Sevilha». 

Recuperava, então, uma tradição muito comum na escultura que remonta á Idade Média, 

assim explicada: «Depois de 1890, aproximadamente, os ressurgimentos expressivos da 

escultura foram acrescidos por um renascimento da policromia que cada vez mais se 

impõe. Na Antiguidade e na Idade Média as estátuas em mármore e metálicas eram 

policromadas, das quais são frequentes ainda na primeira metade do século XVI, tendo-

se multiplicado até aos nossos dias – pode mesmo dizer-se que a escultura popular 

universal nunca a renunciou, fixando a forma á vida local, humanamente livre e 

poética”.
58

 

 

A escultura, tal como Martins Correia a defendia, em acesos diálogos, é uma 

inscrição no tempo que como o vazio não tem limites, como a matéria, vai-se 

transformando e como o desenho se vai tornando, um apuramento do bom gosto, como 

exercício de uma inteligência sensível, dizia repetidas vezes, com uns olhos brilhantes 

que irradiavam luz: “Amo a arte quando tradicional forte e renovada.”
59

 

As suas esculturas e desenhos, a que ele chamava técnica mista, apresentam-se 

numa estilização que se aproximam, quando não são mesmo o exercício da abstracção, 

do bronze, pedra, madeira, metal ou material cerâmico; recebendo cores puras em várias 

matizes, de intensa vibração; vermelhos, azuis, ocres, amarelos, pretos e brancos, numa 

síntese plástica, simbólica a evocar memórias da história e da vivência imaginada que 

glorifica, tanto personagens ilustres como gente simples do povo, que contribuíram para 

a edificação de Portugal, com sangue, suor e lágrimas. Como afirmava, “Os homens 

dão-me a força, o carácter, uma personalidade que me entusiasma.”
60

 

A sua obra suscita variadas opiniões todas convergentes, mas de alguma 

polémica e quando era confrontado com os factos reais afirmava: “há artistas que 

tiveram mais condão do real, mas eu não tive só condão real, tive o condão, para além 

disso, do pensamento entrar dentro das pessoas e sentir a interioridade, das pessoas.”
61
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Quando visitávamos o seu Museu, na sua companhia, mandava-nos olhar para a 

subtileza das linhas do desenho e para a sombra que as esculturas provocavam e para os 

bustos e eram vários de destacadas figuras da cultura e da vida pública nacional: Natália 

Correia, Raul Solnado, Ana Hatherly, Sofia de Melo Breyner, António Vilar, Natércia 

Freire, Fernando Namora, Miguel Torga, Olegário Mariano, Jaime Cortesão, Augusto 

Canedo, Nuno de Simões, Thomaz de Melo, entre outros. 

Também o interessante conjunto de obras públicas espalhadas pelo país revelam 

a dimensão plástica da sua obra, como, por exemplo, os grupos escultóricos e relevos, 

integrados na arquitectura dos Palácios da Justiça de Pinhel, da Golegã, da Figueira da 

Foz e a composição escultórica do Café Império (Lisboa), a estátua de D. Pedro V 

(Faculdade de Letras de Lisboa), a escultura bidimensional, em bronze policromada, 

presente no inventário, A justiça e o povo (Palácio da Justiça, Lisboa), a estátua da 

Rainha Santa Isabel, (Biblioteca-Museu Luz Soriano, da Casa Pia de Lisboa), a estátua 

do Infante D. Henrique (Viseu) ou a estátua do Papa Pio XII para a Exposição de Arte 

Sacra Missionária no Mosteiro dos Jerónimos, um busto em mármore da mesma estátua, 

que se encontra actualmente no Seminário de Almada.  

Para as antigas Colónias executou os Quatro Evangelistas em pedra para a 

Catedral de Bissau e a estátua de Dádá Vaidia, para Lourenço Marques (hoje Maputo, 

Moçambique) com a qual obteve o Prémio de Grande Mérito Artístico em 1971. 

Noutras representações internacionais veio a ser agraciado ainda com o Prémio 

Internacional de Gravura na Noruega e o Prémio Internacional de Artes Plásticas em 

Bruxelas.
62

  

O século de Martins Correia é favorável a escultores independentes, como é o 

seu caso, com serenidade e sem a pressão de críticos ou galerias, nem de compromissos 

políticos, por isso vai edificando a sua obra, no seu atelier da Avenida da Índia em 

Lisboa, ou no seu estúdio Casa-Museu na Golegã. A escultura que se ia realizando tal 

por essa Europa fora, até porque Martins Correia estagiou em Espanha e Itália, fazia 

parte de uma geração, que utilizava a figura como metáfora do sentimento de 

vulnerabilidade, que caracterizava aqueles tempos, do pós-guerra, numa “apoteose de 

consciência.”
63

  

                                                            

62  Paulo Simões Nunes - Martins Correia. In, José Fernandes Pereira (Dir.) - Dicionário de Escultura 

Portuguesa, p. 163. 
63 Fernando Guimarães ; Paulo Pereira ; José Alberto Seabra Carvalho ; Marta Barreira Carvalho – Em 

Torno da História da Arte. In Arte Portuguesa da Pré – História ao Século XX. Dalila Rodrigues 
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A escultura de Martins Correia nunca rejeitou o figurativo, é, portanto, de 

“inspiração essencialmente antropomórfica”
64

, mas serve-se de uma linguagem 

escultórica informada, actualizada, para afirmar o sentimento de um pós-guerra injusto, 

recorrendo a um jogo de contrastes, onde os materiais desempenhavam como objectos, 

ditos pobres, madeira, ferro e pedra, tamanho e escala, e as técnicas utilizadas já não 

eram as “ditas” mais nobres, mas os mais sintonizados com os novos tempos.  

A escultura sofreu uma grande alteração nos anos 50, 60,70, e 80, em primeiro 

lugar, pelos pressupostos de ruptura com as práticas conservadoras e as ideias mais 

avançadas. Estavam a conquistar terreno as propostas de Brancusi e dos seus 

seguidores, num continuado apelo ao simbólico, na forma e na imagem, trabalhada na 

síntese. 

Martins Correia referindo-se à sua obra, afirmaria mais tarde: “sobre as obras de 

arte que realizei e que mais considerei, lembro as estátuas nos três materiais de 

execução – o bronze, a pedra e a pedra policromada; a estátua em bronze de Amato 

Lusitano, um médico do século XVI que se encontra em praça pública de Castelo 

Branco, a de Fernão Lopes em pedra na fachada da Biblioteca Nacional na Cidade 

Universitária e o relevo de 6x2.5 m em pedra policromada no Salão Nobre do Palácio da 

Justiça em Leiria.”
65

 

Artista polifacetado e completo, Martins Correia dedicou-se a outras áreas de 

criação como a ilustração, o desenho e a pintura, o esgrafito, nunca separando estas 

expressões da escultura no seu exercício mais genuíno.  

Numa extensão à poesia, propriamente dita, e que também produziu com 

idêntica eloquência, ilustrou o livro Poemas do Escultor Martins Correia (1951) com 

26 desenhos, experiência repetida em nova edição mais tarde, em 1982.  

Numa outra vertente, salientamos a sua participação activa na sociedade artística 

e cultural através do desempenho de importantes cargos, como, por exemplo, presidente 

da Secção de Cultura Artística da Sociedade de Geografia de Lisboa (1951), vogal 

                                                                                                                                                                              

(Coord.) Lisboa: Fubu Editores, 2009, vol. 20, p. 134. “Esta ‘apoteose de consciência’ expressa-se, acima 

de tudo, através de uma encenação megalómana que, cruzando o antanho com o actual – Há aqui dentro 

um Portugal Novo, que se encontra, reconciliado e aproximado, numa aspiração ideal, com o Portugal 

Velho (p. 57) -, celebrar a Pátria e o seu lugar na história mundial – Portugal não é apenas um produto da 

história do Mundo: Portugal é um dos autores da história universal”. 
64 José Teixeira – Contributos: A inteligência plástica. In, Gabriela Carvalho – Martins Correia 

Laureatus. Lisboa: Althum.com, 2011, p. 56.  
65 Paulo Simões Nunes - Martins Correia. In, José Fernandes Pereira (Dir.) - Dicionário de Escultura 

Portuguesa, pp. 163-164. 

 



 40 

efectivo da Academia de Belas-Artes de Lisboa e membro do Conselho de Arte e 

Arqueologia da Câmara Municipal de Lisboa; foi também administrador da Fundação 

Abel de Lacerda do Museu do Caramulo, ao qual ofereceu Esfinge, um trabalho em 

mármore que ali se encontra exposto. 

Depois do incêndio do seu atelier de Belém, em 1972, realizou uma exposição 

retrospectiva da sua obra a convite da SNBA, onde apresentou 300 obras de escultura, 

desenho e medalhística. No ano seguinte, realizaram-se várias cerimónias que 

assinalaram a sua despedida do ensino, de entre as quais destacamos a condecoração 

com o grau de oficial da ordem de Santiago de Espada e a última lição proferida na 

Secção Casapiana de Pina Manique.
66

 

Essa última notável lição, em 1973, termina com uma última ideia e frase:   

“Rapazes – que vos guie a minha mensagem de desenho pelo gosto da 

verticalidade e da amizade – nas formas estéticas variadas – do real – do imaginativo – 

do visionário – e do ideal.”
67

 

É verdade, como muito bem diz o Mestre Martins Correia na sua última lição, é 

através dos olhos que nos cultivamos, eles são a primeira inteligência, a obra de arte 

carece de ser olhada e observada, levei anos para entender com que voz se revestia, o 

rumor da arte do Mestre e penso que nada de mais autentico para o definir que estas 

palavras, que F. Nietzsche utilizou quando se referiu ao conceito de ideia
68

, exactamente 

porque a obra de arte, começa por ser uma ideia fruto do sonho que a gerou, a ideia é a 

sue origem, que começa por ser o que ela comporta de imaterial, o olhar que soube 

captar o seu sentido, poético–espiritual e que ele não se cansava de nos chamar à 

atenção, a sombra que as obras projectavam  no branco da parede do Museu, as linhas e 

manchas de cor, o contorno, sempre o contorno… 

Em 1980, integrou a exposição Casa Pia de Lisboa, 200 Anos: artistas 

Casapianos, na Fundação Calouste Gulbenkian, onde patenteou todo um sentir popular 

que se reflecte na intensidade da sua obra e do seu pensamento: “a razão e a vida têm 

sonho e mistério.”
69

 

                                                            

66  Paulo Simões Nunes – Martins Correia. In, José Fernandes Pereira (Dir.) - Dicionário de Escultura 

Portuguesa, p. 164. 
67 A Última Lição. In, Escultor Martins Correia. Lisboa: Edição do Autor, 1988, p. 18. 
68  Friedrich Nietzsche - Ecce Homo. Lisboa: Edições 70, 1989, p. 64. Uma “ideia” - o contraste entre 

dionisíaco e apolíneo – encontra-se traduzida para elementos metafísicos; a própria história concebe-se 

como o desenvolvimento desta “ideia”.  
69 Paulo Simões Nunes – Martins Correia. In, José Fernandes Pereira (Dir.) - Dicionário de Escultura 

Portuguesa, p. 164.  
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A sua terra natal, a Golegã, homenageou-o, como já referimos, em 1982, com a 

abertura do Museu Municipal Martins Correia, que reúne um vastíssimo espólio da sua 

obra, constituído por escultura, pintura e desenho doados pelo artista e onde hoje 

repousam as cinzas do Mestre. Na cerimónia, presidida pelo Presidente da República 

General Ramalho Eanes, foi igualmente inaugurada a estátua A Camponesa que se 

encontra defronte do Museu Municipal.  

Continuando a trabalhar indiferente ao avançar da idade, parte sempre do 

desenho como instrumento e fundamento da criação plástica: “a desenhar foi como 

comecei e também acabo a desenhar.”  

Entre as suas obras mais recentes estão a escultura Leonor, dedicada a Camões, 

em Oeiras (Biblioteca Municipal), onde realizou uma das últimas exposições (Livraria-

Galeria Municipal Verney em Oeiras, 1996), e os já referidos painéis que decoram a 

estação de Picoas do Metropolitano de Lisboa (1995).  

São todas intervenções marcadas por um forte simbolismo que têm em Pomona 

a sua melhor referência: uma escultura que representa a divindade grega dos frutos e dos 

jardins e cujo objectivo é, nas palavras do escultor, “Trata-se de um convite aos 

transeuntes para apreciarem a fruta, o amor, o convívio com a natureza e a beleza.”
70

 

Por outras palavras, uma oportunidade para, uma vez mais, manifestar a sua paixão pela 

cultura clássica, pelos mitos e pela tradição popular que generosamente quis devolver às 

origens.
71

 

Chegamos, assim, ao fim do estudo e pesquisa da obra de um dos mais 

importantes escultores do século XX, o que fica, com obra reconhecida e se mantém 

actual. Uma obra, com voz e que o reencontro com algumas delas, as palavras dos seus 

diálogos ainda se mantém vivos na minha memória. É um desenho feito de sombras, em 

que o contorno corre sobre a mancha. A cor traz a luz, para celebrar um sonho que 

acaba de se polinizar. Como qualquer árvore dá flores e frutos e se não der nem uma 

coisa nem outra, dá, pelo menos, a beleza de um corpo – objecto. São movimentos, 

ascendentes e descendente que convocam o seu próprio vazio, para a festa das formas. E 

se interroga, permanentemente, como peça de um misterioso processo, que habita a 

dúvida e o olhar carente de noites intermináveis, um tempo com a duração do seu 

próprio efémero, que o obra de arte prolongou na mítica composição da sua eternidade. 

                                                            

70  Margarida Botelho ; Pina Cabral (Coord.)  – op. cit., p. 5.   
71  Paulo Simões Nunes – Martins Correia. In, José Fernandes Pereira (Dir.) - Dicionário de Escultura 

Portuguesa, p. 164. 
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Também em 1998 é inaugurada na Golegã, em espaço público, a escultura em 

bronze policromada O Povo de Amor Cantava.  

Participa com uma intervenção no átrio da torre Vasco da Gama por ocasião da 

Expo 98 com três grandes painéis de azulejo, sobre o tema o mar e a diáspora 

portuguesa no mundo. Quando finda este trabalho tem 88 anos e um problema de saúde 

complicado, as pernas que já não o ajudavam no caminho a percorrer e as cataratas que 

lhe privavam a visão, era com imensa dificuldade que se movimentava, mas nunca virou 

a cara à luta até ao fim da sua vida que viria a chegar no ano seguinte, em 1999. 

O seu trabalho vivia em constante e permanente mutação, entregava um 

trabalho na tipografia, um catálogo, um opúsculo ou um desdobrável e eram constantes 

as alterações até ao produto final, até ao dia da inauguração da exposição; uma 

necessidade permanente, de criatividade e de ir aperfeiçoando a capacidade de ver e 

sentir a modernidade como perfeição de síntese final de qualquer trabalho que fosse 

objecto da sua atenção.  

A forma como falava das pessoas enaltecendo-lhe a juventude e a auto-estima 

era permanente. Quando telefonava a primeira pergunta era: “estás bem por dentro e por 

fora, por dentro estás bonito.” Como quando se referia aos rios - o Tejo, a sul de pulsar 

grego; a norte, o Douro de fervilhar Celta, tal como as argolas que trazia com frequência 

nos pulsos; e o extremo cuidado em dar opinião sobre trabalhos de arte que lhe pediam 

para argumentar. São coisas simples que marcam as relações, a história e a vivência 

artística, que nos ajudam a formar um olhar objectivo, criterioso e desapaixonado de 

questões ideológicas, numa “abertura”
72

 de espírito didáctico surpreendente. 

Já próximo do final dos seus dias, numa das suas várias exposições na Galeria 

do Casino do Estoril, na presença do Presidente da República, Dr. Mário Soares, que o 

condecorou, Natália Correia, sua afilhada, contempla-nos com um texto magnífico que 

citou para finalizar a cerimónia com a chuva de ouro, em que Zeus se transformou para 

se apoderar da mãe de Perseu
73

, símbolo de leveza.  

                                                            

72 Fernando Guimarães ; Paulo Pereira ; José Alberto Seabra Carvalho ; Marta Barreira Carvalho – op. 

cit., pp. 65-66. “José Augusto França, mais do que nenhum outro historiador atento aos fenómenos da arte 

contemporânea, possuía a sensibilidade necessária para proceder à “abertura” de pontos de vista críticos e 

metodológicos. Sob a direcção de Pierre Francastel e logo marcado pela escola francesa da sociologia da 

arte, José Augusto França defendeu na Sorbonne uma tese que virá a construir um dos trabalhos de 

charneira da historiografia portuguesa, Lisboa Pombalina e o Iluminismo, publicada em 1995. Daí em 

diante, o seu inquérito, sistemático e rigoroso, debruçou-se sobre A Arte em Portugal no Século XIX (2 

vols., 1996) e A Arte em Portugal no século XX (1972).” 
73 Edith Hamilton - op. cit., 2005, p. 166. 
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O derradeiro dia, do falecimento, chegou a 30 de Julho de 1999, a fechar o 

século XX. Martins Correia deixa uma obra que marca várias décadas da escultura 

portuguesa e que faz dele um dos maiores escultores portugueses do século XX. 

Permanentemente empenhado no seu projecto, como se de uma missão se tratasse, deixa 

igualmente uma mensagem de fé: “que os jovens continuem a amar a nossa profissão de 

escultores portugueses, pela forma e estilo da corrente expressionista da função 

poética.”
74

  

A sua obra está representada em inúmeras colecções particulares e em vários 

museus nacionais e estrangeiros, como o Museu Nacional de Arte 

Contemporânea/Museu do Chiado, em Lisboa; o Museu Nacional de Soares dos Reis, 

no Porto; o Museu de José Malhoa, nas Caldas da Rainha, a Casa-Museu Martins 

Correia na Golegã e o Museu de Arte Moderna de Madrid.
75

 

Além do aspecto formal, a cor assume em Martins Correia, um carácter ético, 

simbólico e especulativo. À cor corresponde sempre um factor de coesão na tentativa, 

quase metafísica, de conferir unidade à dicotomia de dois pólos opostos: a fusão entre a 

arte popular, de origem humilde, ligada à memória de sua mãe
76

 e a cor ligada ao campo 

da inovação morfológica, no âmbito da arte (moderna) erudita, no seu caso, 

hibridamente miscigenada com elementos de origem Meridional. 

Outro aspecto não menos importante a considerar, diz respeito à prática 

escultórica, onde, a par da sintética morfologia e das inusitadas soluções compositivas, 

sobressai a originalidade do plinto aberto, integrado na escultura.  

À semelhança da evocação de Picasso, também aqui, se notam, soluções 

equiparadas às propostas por Brancusi. 

Os monumentos de maior escala, erigidos em espaço público, resultantes de 

encomenda pública são exíguos quando comparados com a obra de Leopoldo de 

Almeida (1898-1975), de Salvador Barata Feio (1899-1990) ou de António Duarte 

(1912-1998).  

De facto, o núcleo mais representativo da obra de Martins Correia é constituído 

por peças de pequena escala, com temáticas e propostas singulares, suscitadas pela auto-

encomenda, próprias de uma poética de autor. Contudo, a sua obra pública reveste-se de 

                                                            

74 Paulo Simões Nunes – Martins Correia. In, José Fernandes Pereira (Dir.) - Dicionário de Escultura 

Portuguesa, p. 164. 
75 Ibid., pp.164-165. 
76 Martins Correia – Escultor Martins Correia. Expressão de novos Contornos e Manchas de Côr. 

S.l.: s.d.  
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inúmeros pontos de interesse plástico e poético que convém registar e sobre os quais 

reflectir.  
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II – Inventário da Escultura Pública 

 

 

Um inventário serve exactamente para dar a existência de algo, trazer à realidade 

organizada uma determinada matéria, dar-lhe uma leitura de conjunto. Mostrar que 

existe uma unidade, uma poética e um destino próprio para a obra de arte e que 

desempenha a sua função.  

A arte pública faz parte da identidade, dos valores e do fenómeno de 

crescimento sustentado das modernas urbes, com raízes profundas, da sua 

ancestralidade à actualidade. A arte pode ser pública, quando é convocada a sua função, 

forma, pensamento e harmonia para estar junto do público, cidadão anónimo em que se 

revê. São duas unidades que se completam, constituem em osmose, o reforço e a 

dinâmica de melhor cidadania.  

A sua metodologia baseou-se na procura das obras, nas conversas travadas com 

o Mestre e na análise da vária documentação recolhida. 
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Peças de Escultura Pública 

Escultura - Martins Correia em Espaço Público  

Inventário 
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1.ª Obra 

Escultura Mar, Grande Hotel da Figueira da Foz, 1953 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: Mar 

Local de Implantação: Grande Hotel da Figueira da Foz 

Dono da Obra: Grande Hotel da Figueira da Foz 

Data da Construção: 1953 

Inauguração: 1953 

Dimensões: 450x200 cm, aproximadamente 

Material: Pedra mármore branca 

Técnica: Modelação 

Cor: Branca 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Figuras (dois homens e duas mulheres), carregadas de sensualidade, em pedra 

mármore branca, participam numa dança com objectos alusivos ao mar (búzios e 

estrelas do mar) e revelam a união de todos os movimentos.  

Perto do mar, Martins Correia escolheu uma temática grega e marítima.  

Há uma evidente influência da escultura grega (mas formas, como se fossem 

métopas de um qualquer templo e na pedra, grega, por excelência) neste grupo 

escultórico de forma bi-tridimensional, que parece flutuar no espaço.  

O mito
1
 apresenta-nos as ninfas e outros heróis mitológicos em inúmeras 

coreografias de um bailado, que o escultor ajuda-nos a ver mais profundamente nessa 

dança agitada; mesmo as sombras são indiciadoras de uma poética, que nos remete para 

uma estética apolínea, onde mais uma vez se nota a influência da arte mediterrânica, que 

o marcou profundamente ao longo de toda a sua obra.  

                                                            

1 Jean Chevalier ; Alain Gheerbrant - Dicionário dos Símbolos. Lisboa: Teorema, 1982, p. 453. 

Na interpretação ético-psicológica de Paul Diel as figuras mais significativas da mitologia grega, em 

particular, representam cada uma delas uma função da psique e as suas relações entre elas exprimem a 

vida psíquica dos homens, partilhada entre as tendências opostas que vão da sublimação à perversão: O 

espirito é chamado Zeus, a harmonia dos desejos, Apolo; a inspiração intuitiva, Palas Ateneia; o refluxo: 

Hades, etc… 
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2.ª Obra  

Escultura decorativa, Café Império, Lisboa, 1955 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: Composição Escultórica 

Local de Implantação: Café Império Lisboa 

Dono da Obra: Administração/Café Império 

Data da Construção: Reabertura 2006 

Inauguração: 1955  

Dimensões: Instalada na parede central do estabelecimento com cerca de 800x200 cm, 

aproximadamente.  

Material: Bronze 

Técnica: Bronze – Obra classificada de interesse público  

Cor: Branca 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Neste espaço Martins Correia teve a colaboração do seu amigo, o pintor Luís 

Durdil, na representação de um outro painel.  

A obra que surge na parede do café império, carregada de uma simbologia 

poética humanista, representada por figuras humanas na vertical e na horizontal, numa 

composição, igualmente próxima do universo mitológico.    

Sugerem leveza, sentido de meditação e tranquilidade a quem chega e se senta, 

para, ler, beber, conversar, escrever ou, simplesmente, descansar.  

Esta obra teve um grande impacto na época por se tratar da decoração inovadora 

de uma escultura moderna apresentada num painel de um café. 

A peça tem claras afinidades com a obra anterior, da Figueira da Foz.  

 

 

 

 



 51 

3.ª Obra 

Amato Lusitano, Castelo Branco, frente à Câmara Municipal, 1956 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: Amato Lusitano – Dr. João Rodrigues 

Local de Implantação: Castelo Branco: Jardim Central 

Dono da Obra: Município de Castelo Branco 

Data da Construção: 1956 

Inauguração: 27.05.1956 

Dimensões: Estátua: 350x130 cm; pedestal: 190x150x150 cm 

Material: Bronze sobe base em pedra 

Técnica: Fundição 

Cor: Verdete 

Homenageado:  Nasc.:  1511 Morte: 1568  

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

           João Rodrigues, conhecido por Amato Lusitano, nasceu em 1511, em 

Castelo Branco. Em 1533, concluiu o curso de medicina na Universidade de Salamanca. 

Entre 1533 e 1534, viveu e exerceu em Lisboa e parte para Antuérpia em 1534, para 

fugir à Inquisição. Publica o seu primeiro livro o Índex Dioscóridis, em 1536. É 

professor na Universidade de Ferrara, entre 1541 e 1547. Encontra João Batista Canano 

em 1541. Como assistente de Canano, ficou ligado à descoberta da circulação do 

sangue. Homem de largo saber, escreveu em latim todo um conjunto de obras em que 

sintetizou os conhecimentos que tinha acumulado não só através da leitura de muitos 

tratados médicos, em latim e grego, mas também pela observação e estudos directos que 

realizou em muitos doentes. Iniciou a escrita da 1.ª Centúria entre 1547/1555: Passou a 

viver em Ancona, em 1555 e em 1556 mudou-se para Pesaro. Entre 1556 e 1558 viveu 

em Ragusa, hoje Dubrovnik. Escreveu a 6.ª Centúria em 1556 e entre 1558 e 1568 viveu 

em Tessália, hoje Salónica. Escreveu a 7.ª e última Centúria em 1568, tendo morrido 

em Tessalónica de peste.
2
   

                                                            

2 Carlos Vieira Reis – João Rodrigues de Castelo Branco. Amato Lusitano. Judeu português, médico 

e escritor: 1511-1568 [Em linha]. [Consult. 30 Ago. 2013]. Disponível em WWW: <URL: 
http://www.vidaslusofonas.pt/amato_lusitano.htm> e José Costa Pereira (Coord.) - Dicionário 

http://www.vidaslusofonas.pt/amato_lusitano.htm
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O monumento de homenagem a Amato Lusitano é constituído por uma estátua 

em bronze, de pé, segurando o médico com a mão esquerda um livro aberto junto ao 

peito, enquanto a mão direita tem o indicador levantado, combinando com o rosto que 

se impõe numa expressão de retórica. Segurando um livro na mão esquerda e apontando 

o espaço com o dedo indicador da mão direita, dá-nos o sentido de harmonia que o 

saber e o conhecimento transmitem, para além de todos os limites. Quer o livro, quer o 

gesto são atributos que indiciam claramente tratar-se de um estudioso e sábio.   

Martins Correia fez parte da segunda geração de artistas modernos portugueses 

e, apesar, de não se afastar muito da estética institucionalizada na época, esta sua 

primeira estátua pública/monumento apresenta-se menos impositiva e hierática que as 

obras suas contemporâneas e mais expressiva, assumindo uma inspiração algo 

italianizante, por comparação com outras obras de sua autoria, como as estátuas, de 

Garcia de Orta, em Lisboa (1958) e do Infante D. Henrique, em Viseu (1960), um 

pouco posteriores. 

A obra insere-se no temperamento vibrátil e na imaginação acesa do seu autor 

com grande originalidade e de largo sentido moderno. O seu pleno domínio da técnica 

permitiu-lhe tentar as mais ousadas experiências e a sua obra é um exemplo de 

“permanente inquietação em busca de novas formas” plásticas.
3
 Na verdade, Martins 

Correia concebeu esta peça com um sentido de nivelamento das formas e de alguma 

abstracção nos volumes da roupa do médico.  

A figura é harmoniosa e, simultaneamente, discreta, numa pose a que o escultor, 

pretendeu dar a eloquência e sentido de dignidade que daquele que foi considerado o 

maior médico do seu tempo, tendo sido clínico do Papa Júlio III.  

A ideia de erguer uma estátua ao médico português nascido em Castelo Branco, 

mereceu o criterioso despacho do engenheiro José Frederico Ulrich, ministro das Obras 

Públicas.
4
 

                                                                                                                                                                              

Enciclopédico da História de Portugal. Lisboa: Publicações Alfa, 1985, vol. I, p. 112 e João Fragoso 

Mendes (Editor) – Estátuas Portuguesas. Olhares de Pedra. Lisboa: Prosafeita, Edições e 

Consultadoria, 2004, p. 295.   
3 Fernando de Pamplona – Martins Correia. In, Dicionário Estátuas Portuguesas. Olhares de Pedra de 

Pintores e Escultores Portugueses. 4ª ed. Barcelos: Livraria Civilização Editora, 2000, vol. IV, p. 86. 
4 CALRÃO, José - Homenagem a Amato Lusitano - 500 anos (Parte II) [Em linha]. 10 Jun. 2011. 

[Consult. 27 Ago. 2013]. Disponível em WWW: <URL:http//estrolabio.blogs.sapo.pt/1534268.html.>. 
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4.ª Obra  

Luísa Todi, Campo Grande, Lisboa, 1957 

 



 55 

 

Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: Luísa Todi 

Local de Implantação: Jardim do Campo Grande Lisboa 

Dono da Obra: Município de Lisboa 

Data da Construção: 1957 

Inauguração: 1957 

Dimensões: Pedestal em betão (actualmente danificado) com cerca de 300x120 cm, 

aproximadamente. 

Material: Busto em bronze, sobre base em betão. 

Técnica: Fundição 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Busto em bronze, assente em base de betão forrada a pedra, com quatro figuras 

cénicas (muito provavelmente musas) que representam um palco imaginário. Foi 

inaugurado em 1957 e hoje, infelizmente, resta somente o pedestal a prestar serviço 

como latrina.  

Virgílio Marques fez várias diligências junto da Câmara Municipal de Lisboa, 

para repor o busto sem êxito. 

Luísa Rosa de Aguiar Todi foi uma cantora lírica cantora, nascida em Setúbal 

em 1753 e falecida, em Lisboa, no ano de 1833. 

Era uma cantora muito apreciada, tendo cantado nos grandes teatros líricos da 

sua época. O busto de bronze da autoria de Martins Correia, está colocada no Parque do 

Campo Grande e foi erigido por iniciativa da Câmara Municipal, sendo inaugurado a 9 

de Janeiro de 1957.
5
 

                                                            

5 R. Laborde Ferreira ; V. M. Lopes Vieira - Estatuária de Lisboa. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 

1985, p. 142. 
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5.ª Obra  

Musas das Artes, Cineteatro do Montijo, 1957 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: Musas das Artes 

Local de Implantação: Cineteatro Joaquim de Almeida no Montijo 

Dono da Obra: Câmara Municipal do Montijo 

Data da Construção: 1957 

Inauguração: 1957 

Dimensões: 300x170 cm 

Material: Bronze 

Técnica: Fundição  

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

 Musas das Artes
6
, é um escultórico executado por Martins Correia em co-

autoria com José Farinha. Esta obra é um excelente exemplo da ligação, na altura muito 

comum, entre a arquitectura e as artes plásticas, tem a sua origem inspiradora, uma vez 

mais, na mitologia grega. Associa o talento às artes. As cinco figuras femininas 

representam as musas inspiradoras, cada uma delas com o seu atributo: 

- O Teatro apresenta a máscara 

- A Poesia segura o pergaminho 

- A Dança, está em atitude de dança 

- A Música toca lira 

- O Talento ostenta a estrela do sucesso 

                                                            

6 Mário da Gama Kury - Dicionário de Mitologia Grega e Romana. Lisboa: Dinalivro, 1990, p. 274. 

“Musas, as nove filhas de Mnemósine e de Zeus, ou de Harmonia, ou de Úrano (o Céu) e de Gaia (a 

terra). Além de inspirar os poetas e os literatos em geral, os músicos e os dançarinos, e mais tarde os 

astrónomos e os filósofos, elas também cantavam e dançavam nas festas dos deuses olímpicos, 

conduzidas pelo próprio Apolo.” 
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6.ª Obra 

Garcia de Orta, Instituto de Medicina Tropical, Junqueira, Lisboa, 1958 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: Garcia de Orta 

Local de Implantação: Instituto de Medicina Tropical, Junqueira, Lisboa 

Dono da Obra: Instituto de Medicina Tropical 

Data da Construção: 1958 

Inauguração: 1958 

Dimensões: 374x114x200 cm 

Material: Bronze Policromado 

Técnica: Fundição 

Cor: Verdete 

Homenageado:  Nasc.: 1501 Morte: 1568 

  

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

 

A escultura de Garcia de Orta está representada com um livro numa mão e uma 

planta na outra, em bronze, estando assente numa base em pedra. Faz parte do espaço do 

Instituto de Medicina Tropical em Lisboa. O escultor deu à figura de Garcia da Orta 

um perfil de explorador, o homem que olha de frente os problemas e não se intimida 

com nada. Numa pose laudatória, que é frequente observar nas figuras por si retratadas, 

sente-se a ambiência da forma trabalhada, que o homenageado era uma personalidade 

de reputação, senhor de grande prestígio, símbolo nacional de cientista investigador e 

homem de cultura. 

Garcia de Orta era natural de Castelo de Vide, onde deve ter nascido no início do 

século XVI (1501) e de ascendência judaica–castelhana. Estudou em Espanha, devido 

às facilidades económicas que seu pai, mercador de profissão. Frequentou as 

Universidades de Salamanca e de Alcalá de Henares, tendo, nesta última, ouvido 

certamente as lições do célebre botânico Lebrija, que nele terão despertado a vocação 

que havia igualmente de o celebrizar.  
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Licenciado em medicina, voltou para Portugal, a fim de exercer a profissão a que 

o grau alcançado lhe dava direito, tendo obtido no ano de 1526 a carta que para tanto o 

habilitava. Sente-se tentado a ingressar na Universidade de Lisboa, e aí se apresentou 

como concorrente a cadeiras postas a concurso por três vezes, sendo em todas elas 

preteridas. Todavia, em 1531, consegue entrar na Universidade como interino, aí se 

mantendo até 1534, acumulando o professorado com o exercício da medicina. 

Conjectura Charles Boxer que assustado, talvez, com a perseguição crescente aos 

cristãos-novos e, seguramente, impelido pela sua curiosidade científica de conhecer de o 

Oriente, Garcia da Orta decidiu ir até à Índia. Exerceu medicina em Goa e foi aí físico-

mor durante muitos anos; adquiriu boa reputação profissional, sendo requerido por 

algumas cortes hindus para prestar assistência a reis e grandes senhores, particularidade 

que não deixará de referir na sua obra, Colóquio dos Simples e Drogas e Coisas 

Medicinais da India, que se imprimiu em Goa, com um poema de Camões (dirigido ao 

conde de Redondo) no ano de 1563.
 7
 

A peça tem evidentes semelhanças com a escultura de Amato Lusitano 

ostentando igualmente um livro (com toda a certeza o célebre Colóquio dos Simples…) 

e uma planta, atributo da sua pesquisa como botânico que foi.  

A composição e o tratamento formal da peça é muito semelhante à de Castelo 

Branco.  

                                                            

7 José Costa Pereira (Coord.) - Dicionário Enciclopédico da História de Portugal, vol. II, pp. 62-63. 
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7.ª Obra  

Luís de Camões, Museu de Goa, 1958 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: Luís de Camões 

Local de Implantação: Goa  

Dono da Obra: Município de Goa 

Data da Construção: 1958 

Inauguração: 1958 

Dimensões: 185x110 cm, aproximadamente 

Material: Bronze - Patine 

Técnica: Fundição   

Homenageado:  Nasc.: 1525? Morte: 1580 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Esta obra, escultura de Luís de Camões, em Goa, valeu a Martins Correia o 

Prémio Diário de Notícias. Existe uma foto da obra ainda em espaço público, por 

ocasião de uma visita ao local de Vassalo e Silva o último governador da Índia.  

Depois de ter sido vandalizada na praça pública, por várias vezes, foi restaurada 

e está agora no Museu em Goa. A figura do poeta, em bronze, segura com a mão direita 

um pergaminho, parece declamar ao Mundo o seu poema épico Os Lusíadas. A célebre 

epopeia foi realizada, em parte, aquando da estada do poeta na Índia. 

Em termos iconográficos o vate surge com os seus habituais atributos (rosto, 

coroa de louros, roupa), mas em vez do livro, Os Lusíadas, está a declamar, numa pose 

teatral, dinâmica e muito gestual o seu poema maior, a partir de um longo pergaminho 

algo enrolado.  

A peça que se mostra é uma está exposta no Museu da Golegã, sendo uma cópia 

da de Goa.      
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8.ª Obra  

 

Alma Latina, Decoração do Espaço da Escadaria, Hotel Ritz, Lisboa, 1959 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: Alma Latina 

Local de Implantação: Sala Almada Negreiros, Hotel Ritz 

Dono da Obra: Hotel Ritz 

Data da Construção: 1959      

Inauguração: A placa de identificação indica o ano do nascimento do escultor. 1910 

Dimensões: O trabalho ocupa uma parede em painel, sobre uma escadaria, que une dois 

pisos do hotel, 2000x250 cm, de pé direito 

Material: Metal Dourado 

Técnica: Esgrafito          

 Cor: Cinzento 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

A peça está integrada na colecção de Arte do Hotel Ritz, situada no grande Salão 

Almada Negreiros, em Lisboa.  

A escultura do Mestre Martins Correia, com o título: Alma Latina,
8
 integra um 

extenso painel, desenhado e trabalhado com a técnica de esgrafito, com cerca de 20 

metros por 2 metros e 50 de pé direito. O conjunto impõe-se pela sua dimensão, mas 

também pela simplicidade. O desenho é incrustado, por incisão, com a ponta do cinzel, 

na parede, ostentando figuras masculinas, femininas e animais campesinos.  

Uma escultura em metal dourado, de uma cabeça de mulher, coroada de folhas 

(de louro?) apresenta no seu lado esquerdo uma placa que serve de base a um lustroso 

cavalo, com cavaleiro, levando numas das mãos, uma coroa triunfal e na outra um 

escudo. Esta figura parece ser um guerreiro. A escultura realça o sentido da 

verticalidade, pela intersecção de um elemento que a percorre de alto a baixo e a alma 

latina pelo romantismo e poética do conjunto.  

                                                            

8 Escultura referenciada e documentada no opúsculo: Art Collection – Hotel The Ritz Lisbon. 
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A peça Alma Latina remete para universo da época clássico, da poesia e dos 

guerreiros da mitologia. Além desta temática, sempre explorada por Martins Correia, 

surge igualmente uma pequena estátua equestre, um tema também recorrente na obra 

plástica escultor.   
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9.ª Obra 

Justiça, Palácio da Justiça de Leiria, 1959 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

Ficha 

Título/Homenageado: Escultura Fachada do Palácio da Justiça Leiria 

Local de Implantação: Palácio da Justiça Leiria 

Dono da Obra: Ministério da Justiça 

Data da Construção: 1959 

Inauguração: 1959 

Dimensões: 350x145x50 cm 

Material: Bronze 

Técnica: Fundição 

Cor: Patine verdete 

Homenageado: Justiça 

Descrição da obra: l 

A peça está assente na fachada do Palácio da Justiça, integrando-se numa 

estética modernista de iconografia clássica. Representa uma figura feminina de olhos 

vendados, anunciando que a Justiça é cega. Uma das mãos segura uma espada, símbolo 

da força, virilidade e verticalidade; a outra, a esquerda, as tábuas da lei; sobre os pés 

está uma serpente, evocando as tentações e as fraquezas humanas, que nos conduzem ao 

mal e que a justiça existe para o julgar. Como suporte a peça tem a parede da fachada do 

Palácio, ligada por um pergaminho em forma de colunata estilizada. A obra revela-se de 

grande criatividade, para a época em que foi realizada, a década de cinquenta. 

Descrição da obra: 2 

Painel sobre uma parede em fundo grená, com cerca de 1200x250 cm, na técnica 

de esgrafito, no salão de entrada do Palácio da Justiça. Apresenta, na sua composição 

iconográfica, seis figuras femininas, que suportam as tábuas da lei, uma das quais se 

observa ao espelho evocando a figura mitológica com simbologia da reflecção. Outra 

mulher segura um cântaro de água em evocação da pureza das coisas. Dois cavalos 

sobressaem de entre as figuras femininas como movimento de liberdade. 
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Justiça ao serviço da Nação – Estudo para painel, bronze policromado a acrílico 58x10 

cm do relevo existente em pedra policromada no Palácio da Justiça de Leiria, com seis 

metros por três de altura, MMMC, inv. 157.  
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10.ª Obra  

Infante D. Henrique, Viseu, 1960 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: Infante D. Henrique 

Local de Implantação: Viseu: Freguesia de Coração de Jesus, Rua Alves Martins – 

Praça do Infante D. Henrique. 

Dono da Obra: Município de Viseu  

Data da Construção: 1960 

Inauguração: 1960, na Praça da República; sendo transferida, posteriormente, em 

1987, para o actual local. 

Dimensões: Base rectangular em cimento 250x750 e altura de 90 cm; estátua com 300 

cm de altura. 

Material: Bronze 

Técnica: Fundição 

Cor: Patine 

Homenageado:  Nasc.: 1394 Morte: 1460 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

Monumento ao Infante D. Henrique, primeiro Duque de Viseu, ergue-se sobre 

uma plataforma rectangular de betão com três degraus nos dois topos mais estreitos. A 

peça é constituída por uma estátua de bronze, com túnica até aos pés de pregas bastante 

acentuadas, um cinto, capa sobre as costas e, na cabeça, o conhecido chapeirão da 

iconografia henriquina. O Infante segura na mão esquerda uma espada pelo gume e na 

direita a esfera armilar encimada por pela Cruz de Cristo. 

Pensamos ser pertinente fazer referência a um pequeno texto, que abre um artigo 

sobre a estátua do Infante D. Henrique em Belém. “É grande a nossa ousadia em 

contrariar quase tudo o que está escrito (e é muito) desde que, em 1839, foi descoberto 

em Paris o Códice de Zurara, que originou que até aos nossos dias se passasse, pura e 

simplesmente, um traço por cima da estátua em questão, tanto mais sabendo que as mais 

conceituadas autoridades se pronunciaram já, e definitivamente, sobre o assunto, ou 

seja, que a figuração oficial do Infante D. Henrique é a que nos é dada pela crónica de 
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Paris ou pelos Painéis de S. Vicente de Fora, como são conhecidos, os quais se 

encontram no Museu Nacional de Arte Antiga.”
9
 

Este monumento de Martins Correia em Viseu integra-se na linha de outras 

estátuas da sua autoria como a de Amato Lusitano, em Castelo Branco, e a de Garcia de 

Orta, em Lisboa, não se afastando muito da estética institucionalizada pelo Estado 

Novo, mas ostenta uma expressão menos austera e impositiva.  

Com a esfera armilar e a Cruz de Cristo na mão direita e a espada na mão 

esquerda a obra transporta-nos para referências, guerreiras no espírito das cruzadas e 

dos combates entre navegadores. O tabardo reforça as linhas de verticalidade da 

escultura, o arco que segura o chapéu de navegador, procura retratar uma simbologia 

cósmica. Identidade de um homem que contribuiu com a sua acção, para dar novos 

mundos ao Mundo. 

A estátua do Infante D. Henrique esteve em frente do corpo central do edifício 

dos Paços do Conselho. A homenagem há muito pensada em Viseu, foi concretizada em   

1960 a quando das comemorações nacionais do quinto centenário da morte do Infante
10

. 

A peça integra-se, como referimos, nas anteriores obras de Martins Correia. A 

iconografia é a habitual, mas a gestualidade é inusitada (segurando a espada, a esfera 

armilar encimada pela Cruz de Cristo). Em termos compositivos, a peça é bastante 

dinâmica, revelando a parte superior um jogo de linhas curvas de forte movimento 

(chapeirão e pano que cai deste que dialoga com a esfera armilar).  

Estas linhas dinâmicas e de forte movimento na parte superior do Infante D. 

Henrique e Duque de Viseu contrastam com a parte debaixo da peça e, igualmente, com 

a escultura contemporânea de Martins Correia. 

Com esta escultura, e depois da de Amato Lusitano e de Garcia da Orta, o 

escultor parece ter dado um passo destinado ao movimento e a linhas compositivas 

dinâmicas e quase abstractas.     

 

 

 

                                                            

9 Manuel Sampaio Ribeiro - O Verdadeiro Retrato do Infante D. Henrique. Lisboa: Editorial Notícias, 

1991, p. 69.   
10 Alexandre de Lucena e Vale - Viseu Monumental e Artístico. Viseu: Edição da Junta Distrital de 

Viseu, 1969, pp.148-149. 
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11.ª Obra  

D. Pedro V, Faculdade de Letras de Lisboa, 1960 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

Ficha. 

Título/Homenageado: D. Pedro V 

Local de Implantação: Faculdade de Letras de Lisboa 

Dono da Obra: Faculdade de Letras de Lisboa 

Data da Construção: 1960 

Inauguração: 1960 

Dimensões: 440 cm de altura 

Técnica: Escultura - Pedra 

Cor: Branca 

Homenageado:  Nasc.:  1837 Morte: 1861 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

Para o pátio exterior da Faculdade de Letras foi encomendada uma estátua de 

homenagem ao fundador do Curso Superior de Letras (1858), antecessor directo da 

mesma Faculdade. O escultor Martins Correia concebeu a obra figurando D. Pedro V 

(1837-1861), em mármore branco, colocada sobre um plinto de  bujardado concebido 

pelo arquitecto António Pardal Monteiro ( 1897-1997).Inicialmente, havia sido pensada 

uma estátua em bronze para ser colocada numa zona central entre os edifícios, ideia que 

foi reprovada pelo vogal Raul Lino da Junta Nacional de Educação, que confinou a peça 

ao local onde ainda hoje se encontra. Foi inaugurada em 1960, dois anos após a abertura 

do primeiro ano lectivo na Faculdade, passada a mármore branco e não a bronze como 

previsto de origem.  

A peça coaduna-se ao gosto laudatório e memorial de figuras do passado 

patrocinado pelo Estado Novo. Martins Correia representou o monarca, cujo reinado foi 

breve, através de uma figura digna, mas algo estilizada, de olhar indefinido, porém 

perfeitamente identificável pelos atributos, como o manto com brocado de arminho e 

um documento, certamente alusivo à outorga de verbas pessoais para dotar o Curso 

Superior de Letras, no valor de 91.250$00. Não se encontra documentação associada, 

nem sequer relativa à sua proveniência. No entanto, é de mencionar que o parecer 

emitido por Diogo de Macedo, enquanto vogal da 1ª subsecção da secção da Junta 

Nacional da Educação (JNE), se encontra no espólio depositado na Biblioteca de Arte 

da Fundação Calouste Gulbenkian (cota: DM 116/137). E, ainda, a referência à peça e 
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sua aprovação, por Raul Lino e Diogo de Macedo, nas Actas das Sessões da 1ª 

Subsecção da JNE, existentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
11

 

D. Pedro V foi o primeiro filho da rainha D. Maria II e, como  referimos, 

fundador do Curso Superior de Letras, além de, ele próprio, escritor 
12

.   

Foi filho e sucessor de D. Maria II, em 1853, foi proclamado rei, contando então 

apenas 16 anos, ficando como regente seu pai até 1855, quando completou 18 anos e 

prestou juramento como monarca constitucional. Em 1858, casou com a princesa D. 

Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen, cuja simpatia e bondade cativaram o povo 

português, mas pouco mais de um ano durou o consórcio, pois a jovem rainha morreu 

de difteria em 17 de Julho de 1859. Toda esta aura trágica envolveu o monarca, nos 

últimos anos do seu reinado breve, pois faleceu em condições que nunca foram 

seguramente esclarecidas em 11 de Novembro de 1861, pouco depois de perfazer 24 

anos de idade e seis de reinado. O país ficou a dever-lhe a criação de instituições 

culturais de grande projecção ou de manifesta actualidade científica e técnica, como o 

Curso Superior de Letras (1859), a primeira escola normal fundada em Portugal, o 

Observatório da Ajuda, entre outras. A estátua de mármore que se encontra na 

Faculdade de letras – Jardim interior – da autoria de Joaquim Martins Correia, foi 

inaugurada em 1960.
13

O escultor teve o talento de dar à obra uma marca de 

simplicidade e leveza de harmonia nas formas e nos gestos. Formando os volumes, uma 

composição dinâmico num resultado sintético de plena verticalidade do homenageado. 

Dando relevo ao seu penteado, ao vento na capa (numa simbologia de sopro divino) e ao 

fino bigode. O rei enverga o manto real numa pose distinta, na mão esquerda segura 

bloco de documentos, muito provavelmente o edital da Fundação da Faculdade de 

Letras. É um retrato personalizado, altivo, que demonstra o carácter de um homem 

decidido e culto. Com aura de saber e sabedoria, na qual o escultor soube tirar partido 

de valores, que eram identificados com o homenageado, distinção, descrição e 

sobriedade são notórias em toda a pose. 

                                                            

11
 Ana Mehnert Pascoal - Estátua de D. Pedro V por Martins Correia [Em linha]. 20 Mar. 2011. 

[Consult. 5 Set. 2013]. Disponível em WWW:  

<URL:http://memoria.ul.pt/index.php/Est%C3%A1tua_de_D._Pedro_V_por_Martins_Correia>. 

Levantamento do Património Histórico, Cientifico e Artístico da Universidade de Lisboa. Pelo grupo: 

Marta Lourenço, Ana Mehnert Pascoal e Catarina Teixeira. 
12  José Costa Pereira (Coord.) - Dicionário Enciclopédico da História de Portugal, vol. II, p. 95.  
13 R. Laborde Ferreira ; V.M. Lopes Vieira – op. cit., p 115. 
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12.ª Obra 

Dura Lex Sed Lex, Palácio da Justiça da Figueira da Foz, 1961 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

Ficha 

Título/Homenageado: Dura Lex Sed Lex 

Local de Implantação: Palácio da Justiça Figueira da Foz 

Dono da Obra: Ministério da Justiça 

Data da Construção: 1961 

Inauguração: 1961 

Dimensões: 900x450 cm 

Material: Pedra incrustada sobre massa de betão 

Técnica: esgrafito e pedra Moca Creme 

Cor: Pedra branco sujo, sob fundo grená 

Homenagem: Justiça 

 

Descrição da obra: 

O painel está instalado no Salão dos Passos Perdidos do Palácio da Justiça da 

Figueira da Foz, por cima da porta da Sala de Audiências. O relevo, em pedra sob a 

forma de esgrafito, é subordinado ao tema clássico Dura Lex Sed Lex. Observam-se as 

Virtudes Cardeais e a figura da Liberdade, além de uma outra. Três cavalos fazem parte 

da composição do relevo e ainda uma espada da lei está sobre a numeração romana, 

assim como o jarro e o recipiente para levar água símbolo de pureza e vida
14

. 

                                                            

14 Informação prestada por funcionária do Palácio da Justiça da Figueira da Foz.  
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13.ª Obra  

Gaspar Côrte-Real, St. John’s, Terra Nova, Canadá, 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estátua do navegador Português Gaspar Corte-Real na "Terra Nova" (St. John's) oferta 

do Estado Português 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: Gaspar Côrte-Real 

Local de Implantação: St. John’s, Terra Nova, Canadá 

Data da Construção: 1964 

Inauguração: 1965      

Material: Bronze com patine 

Técnica: Fundição 

Cor: Patine 

  

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:   

Gaspar Côrte-Real, não há registos do seu nascimento e morte, era filho de João 

Vaz Côrte-Real e terá seguido o exemplo do seu pai na exploração do Noroeste do 

Atlântico. Talvez o interesse pelas explorações por si empreendidas tivesse resultado do 

facto de ter acompanhado o seu progenitor na exploração no ano de 1472. A história 

regista duas viagens de Gaspar Côrte-Real: na primeira, efectuada em 1500, terá sido à a 

Groenlândia e à costa nordeste da América do Norte. Devido ao sucesso dessa visita, 

teria voltado no ano imediato, para não mais voltar a terras portuguesas.
15

 

A escultura de Gaspar Côrte-Real, em bronze, está registada em duas notícias, 

emitidas ambas por um programa radiofónico na Emissora Nacional, denominado 

Diário sentimental – Guitarradas de 09-06-1965 e que dão sobre esta obra de Martins 

Correia. A primeira informa que “A estátua está pronta a ser fundida”; e a segunda, é 

mais objectiva, informa de que “A estátua do navegador português Gaspar Côrte-Real, 

que o governo português ofereceu ao Canadá, executada em bronze por Mestre Martins 

Correia, e que tem seis metros, e o peso aproximado de cinco toneladas foi embarcada 

no arrastão bacalhoeiro (David Melgueiro), que a transportou para S. João da Terra 

Nova – St.John’s, onde será inaugurada oportunamente
16

.   

                                                            

15 José Costa Pereira (Coord.) - Dicionário Enciclopédico da História de Portugal, vol. II, p. 162. 
16 Programa Diário Sentimental – Guitarradas – Emissora Nacional, emitido em 09-06-65.  
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A peça, semelhante às anteriores de personagens históricos, de braços cruzados, 

apresenta-se como se estivesse na proa de um barco, impressionando pela volumetria da 

capa bastante estilizada de sentido quase abstracto, residindo, neste aspecto, talvez, o 

seu maior interesse plástico. Também a base com rosa-dos-ventos e as quinas, são 

elementos típicos da estética de Martins Correia. 

O tratamento da figura insere-se no habitual de Martins Correia, afastando-se, 

uma vez mais, da estética normativa preconizada pelo Estado Novo e que tinha tido, 

como protótipo o célebre Gonçalves Zarco, de Francisco Franco. (1928). 
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14.ª Obra  

Padre Cruz, Bairro Padre Cruz, Carnide, Lisboa, 1967 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: Padre Francisco da Cruz 

Local de Implantação: Bairro Padre Cruz, Carnide, Lisboa 

Dono da Obra: Município de Lisboa 

Data da Construção: 1967 

Inauguração: 3 de Junho de 1967 

Dimensões: 220x45x20 cm 

Material: Pedra 

Técnica: Cantaria 

Cor: Branca 

Homenageado:  Nasc.: 1859  Morte: 1948 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

O Padre Francisco da Cruz nasceu em Alcochete, a 29 de Junho de 1859, e 

faleceu a 1 de Outubro de 1948. Bondoso sacerdote, foi sempre homenageado pelo 

povo, em reconhecimento pela sua generosidade. Sacerdote do patriarcado de Lisboa, e 

depois da Companhia de Jesus, foi na sua época um dos homens mais venerados em 

Portugal.  

O povo criou uma grande adoração por este sacerdote, considerando-o como se 

fosse um santo, em virtude do seu espírito generoso e da sua meritória obra
17

.  

O busto-relevo, erigido em pedra existente no Bairro Padre Cruz, destaca-se de 

uma coluna. O Padre Francisco da Cruz apresenta-se de frente para nós, observando-se 

atrás, muito estilizada e descentrada, uma cruz, símbolo cristão por excelência e ligado 

ao nome do próprio homenageado.  

O sacerdote apresenta-se com a sua iconografia habitual: vestes sacerdotais e o 

seu característico chapéu. As feições do Padre Cruz
 
 revelam um grande realismo, tendo 

feito o escultor um retrato psicológico do ancião e bondoso sacerdote.  

                                                            

17 R. Laborde Ferreira ; V. M. Lopes Vieira – op. cit., p. 66.  
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O monumento, com o seu retrato, integra-se no notável conjunto de retratos e de 

bustos que Martins Correia realizou ao longo da sua obra
18

.  

                                                            

18 Alguns desses retratos em bustos podem ser observados no Museu da Golegã.  



 83 

 

15.ª Obra  

Fernão Lopes, Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa, 1969 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: Fernão Lopes 

Local de Implantação: Biblioteca Nacional de Portugal 

Dono da Obra: Biblioteca Nacional de Portugal 

Data da Construção: 

Inauguração: 10 de Abril 1969 

Dimensões: base, 110x980x750 cm; estátua, 350x100x750 cm  

Material: Pedra – Granito Rosa 

Técnica: Escultura – Estátua, Trabalho em pedra 

Cor: Branca 

Homenageado:  Nasc.: c.1380 Morte: c.1460 

  

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Esta escultura, que faz parte da fachada da Biblioteca Nacional de Portugal, em 

Lisboa, é uma homenagem a um dos maiores cronistas da História de Portugal. Fernão 

Lopes (c. 1380-c. 1460) segura com ambas as mãos um extenso pergaminho, evocando 

aquilo que foi o trabalho de uma vida, escrever crónicas. Sobre um comprido manto, 

destacam-se as pregas linhas longas, que lhe dão um profundo sentido de verticalidade. 

A pose, estática, segura um longo pergaminho que, da mão direita se desenvolve 

diagonalmente em direcção à mão esquerda, numa interessante e dinâmica linha. O 

cronista é retratado de cabelo comprido, pescoço largo e com parte da cabeça coberta 

por um chapéu ou gorro. Veste uma longa batina drapeada que lhe cobre todo o corpo e 

sobre ela uma capa lisa. É de assinalar a simplificação das formas constante em toda a 

estátua e o jogo de contrastes entre superfícies lisas e rugosas, como acontece entre 

batina e capa.  

A escultura é como um infinito retrato das palavras, dos gestos e da pose, 

daquele que foi uma das figuras mais marcantes da nossa Literatura. Nesta obra de 

Martins Correia o retratado escritor Fernão Lopes, toma a cátedra numa imagem de 
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suprema religiosidade intelectual. Pela simplificação das formas, dignidade, carácter, 

eloquência religiosa e intelectual, que o escultor soube dar à figura do retratado. 

 A escultura que está junto das peças de Gil Vicente, Luís de Camões e Eça de 

Queiroz, de Joaquim Correia, Euclides Vaz e Álvaro de Brée, respectivamente
19

. A peça 

de Martins Correia revela-se mais “hirta e silenciosa”
20

 que as restantes, apresentando 

uma pose hierática, quase medieval, lembrando a escultura egípcia e, principalmente, 

mesopotâmica na estilização e nos volumes escultóricos puros e de tendência abstracta.        

A estátua de Fernão Lopes apresenta algumas semelhanças formais com uma 

outra peça, sobre a qual não obtivemos informações, mas que parece ser de Martins 

Correia: a estátua da Rainha Santa Isabel, em Estremoz
21

. As duas peças apresentam 

evidentes semelhanças formais, sendo as diferenças mais ao nível da textura, pois a peça 

de Estremoz parece ser em mármore da região. Uma gravura de Martins Correia 

representando a Rainha Santa Isabel
22

, parece indiciar que a escultura de Estremoz é da 

sua autoria pois é muito semelhante à peça, podendo, por isso, ser um estudo para a 

referida escultura. 

Apraz-nos registar aqui um pequeno texto onde é abordado um curioso estudo, 

que pode ajudar ao melhor entendimento, não só desta obra mas de toda a obra de 

Martins Correia, sobre a Permanência da Tradição na Escultura
23

. 

Fernão Lopes é considerado o nosso maior cronista ou o nosso primeiro 

historiador. Muitos autores consideram-no a maior personalidade da literatura medieval 

portuguesa. A sua vida é, em grande parte, desconhecida, mas deve ter nascido, entre 

1380 e 1390, provavelmente em 1384 ou 1385. Assim, pertenceu à geração dos filhos 

de D. João I e viveu nos reinados deste, de D. Duarte e de D. Afonso V. As informações 

relativas à sua família são igualmente desconhecidas, mas deve ter tido uma origem 

humilde, apesar de lhe ter sido dada carta de nobreza, pois intitulava-se em 1434 

“vassalo de el-rei”. Foi notário, sendo nomeado em 1418 “guardador das escrituras do 

                                                            

19 Celso Jorge Fernandes Xavier – Escritos em Pedra e Bronze. Os Escritores na Escultura Pública de 

Lisboa. Lisboa: Faculdade de Belas-Artes, 2011, vol. I, pp. 113-118. Dissertação de Mestrado em 

Estudos de Escultura Pública.  
20 Ibid., p. 114. 
21 Aqui há ganso… Casa Pia de Lisboa [Em linha]. 4  Jul. 2008. [Consult. 15 Set. 2013]. Disponível em 

WWW: <URL:http://dubleudansmesnuages.com/?p=3131>.  
22 Gabriela Carvalho - Martins Correia Laureatus. Lisboa: Altum.com, 2011, p. 187. 
23 Mady Ménier - A Escultura de Rodin nos Nossos Dias. In, Albert Châteler ; Bernard Philipe Groslier - 

História da Arte Larousse. Lisboa: Círculo de Leitores, 1999, vol. III, p. 526. 

http://dubleudansmesnuages.com/?p=3131
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Tombo”, o mesmo é dizer responsável pelo arquivo público do reino, cargo que 

acumulava com o de “escrivão dos livros de D. João I”.
 24

   

“Em 1422 é intitulado num alvará ‘escrivão da puridade do infante D. 

Fernando’. Tendo nessa qualidade escrito todo o testamento do malogrado infante. Por 

essa mesma altura foi nomeado ‘rebelião’, isto é, notário ‘geral’ o que significava que 

podia exercer essa profissão em qualquer ponto do Reino. Em 1451 ou no primeiro 

semestre de 1452 é substituído como guarda das escrituras do Tombo, sendo Azurara 

quem dois anos mais tarde passará a desempenhar essa função. Não se podendo também 

determinar com exactidão quais as obras que são (pelo menos inteiramente) da sua 

autoria, são habitualmente dadas como suas a Crónica dos Sete Primeiros Reis de 

Portugal (começada a redigir em 1419 a pedido de D. Duarte), as de D. Pedro e D. 

Fernando e as duas primeiras partes da Crónica de D. João I. Também lhe é atribuída 

(Damião de Góis) a redacção da terceira parte desta última crónica, que Azurara teria 

refundido sob o título de Crónica da Tomada de Ceuta, bem como a Crónica de D. 

Duarte, que Rui de Pina teria voltado a redigir. Fernão Lopes é habitualmente 

considerado como o cronista dos acontecimentos de 1383-1385, que, como se sabe, 

levaram á imposição de um Rei (D João I) que não era herdeiro legítimo do trono de 

segundo o tradicional direito dinástico, mas que encarnou as esperanças nacionais do 

partido que se opunha á subida ao trono de D. Beatriz, casada com D. João de Castela. 

(…) O mérito de Fernão Lopes como Historiador não é inferior à qualidade 

artística das suas narrativas. Para além do seu poder de recriação de situações 

dramáticas, em que é notável o contorno psicológico dos personagens, individuais ou 

colectivos, o espaço em que estes últimos se movem é perspectivo, dando-nos a clara 

percepção dos conjuntos, ao mesmo tempo que nos transmite a sensação da unidade das 

várias séries que concorrem para um conjunto. O seu poder de comunicação revela 

ainda a presença da sua forte personalidade. Interrompe frequentemente a narrativa com 

uma intenção didáctica ou moralista, e o recurso à oralidade, não sendo embora 

totalmente espontâneo, envolve-nos natural e emocionalmente nos vários episódios em 

que nos sentimos presentes.”
25

 

                                                            

24 José Costa Pereira (Coord.) - Dicionário Enciclopédico da História de Portugal, vol. I, p. 396. 
25 Ibid. 
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16.ª Obra  

Bartolomeu de Gusmão, Aeroporto da Portela, 1970 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: Bartolomeu de Gusmão 

Local de Implantação: Aeroporto de Lisboa Alameda das Comunidades 

Dono da Obra: Município De Lisboa   

Data da Construção: 1970 

Inauguração: 1989 

Dimensões: 370 cm de altura 

Material: Pedra 

Técnica: Escultura – Pedra - Policromada 

Cor: 

Homenageado:  Nasc.: 1685? Morte: 1724 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

A estátua está situada na freguesia de Santa Maria dos Olivais. Alameda das 

Comunidades Aeroporto da Portela. Em 1986, foi sugerida para o local, a rotunda 

relvada do Aeroporto. Esteve até 1989 a aguardar um espaço na Cidade de Lisboa, para 

ser implantada. A obra foi executada entre 1970 e 1971, foi ainda objecto de alteração 

em 1973. Foi-lhe acrescentada a pintura da passarola, em tons castanhos nos traços e 

linhas. Esta alteração conferiu à obra uma composição mais ligeira e contemporânea. 

Martins Correia pretendia actualizá-la aplicando a técnica atrás referida, que vinha 

conferindo às suas esculturas, realçando, com alguns apontamentos de cor, 

determinados elementos.  

Foi colocada e inaugurada em 1989, junto à fachada do Aeroporto da Portela em 

Lisboa na zona das partidas
26

.  

                                                            

26 Processo da estátua de Bartolomeu de Gusmão, processo privativo, 264/86. Divisão do Património 

Câmara Municipal de Lisboa. 
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Bartolomeu de Santos Gusmão (1685?-1724) realizou os seus estudos no 

seminário jesuíta da Bahia, onde se ordenou. Sempre revelou maior interesse pelas 

questões científicas do que pelo sacerdócio.  

Em 1701 veio para Portugal, empenhado em tomar contacto com os 

conhecimentos da ciência e das técnicas que progrediam na Europa. Voltou ao Brasil, 

mas, em 1708, estava de novo de regresso a Portugal, com o objectivo de fazer o curso 

de Cânones na Universidade de Coimbra, embora as actividades que se lhe conhecem se 

relacionem com eventos que pretendiam levar por diante, principalmente com questões 

que lhe permitissem criar um equipamento para voar. O rei D. João V interessou-se 

pelos seus trabalhos e deu-lhe apoio contra os cépticos em relação às suas experiências. 

Realizou algumas experiências pioneiras para fazer subir balões aquecidos. Parece ser 

lendária a versão que ocorreu de que ele próprio teria realizado um voo lançando-se do 

Castelo de S. Jorge.
27

  

“A conhecida gravura representando uma máquina voadora sob a designação de 

Passarola não passou de uma mistificação que Bartolomeu de Gusmão teria imaginado 

para distrair as atenções indiscretas dos seus trabalhos aerostáticos. Jaime Cortesão, no 

seu monumental estudo Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid, afirma que no 

inventor haveria ‘visão genial’, mas também ingenuidade. Outros esboços de invenções 

mecânicas de que deixou memória em trabalhos publicados – como Vários Modos de 

Esgotar sem Gente as Naus Que Fazem Água, publicado em 1710 – justificaram 

interesse. Pouco antes de morrer aderiu ao judaísmo e em 1724 fugiu para Espanha no 

intuito de evitar perseguições da Inquisição, mas, segundo parece, por se ter envolvido 

num real ou pretenso caso de bruxaria. Faleceu num hospital de Toledo durante a fuga. 

As experiências aerostáticas de Bartolomeu de Gusmão deram motivo a numerosos 

estudos históricos em Portugal e no Brasil desde meados do século XIX.
28

 

A escultura de Bartolomeu de Gusmão revela o sacerdote com o habitual traje da 

Companhia de Jesus e um inusitado grande chapéu (que pensamos não ser muito 

comum) e que poderá ser visto como uma espécie de balão sobre a sua cabeça…   

A peça tem ainda interesse devido aos apontamentos de cor (característicos da 

obra de Martins Correia) e, formalmente, revela semelhanças com a escultura anteriores, 

sobretudo com a de Fernão Lopes.  

                                                            

27 José Costa Pereira (Coord.) - Dicionário Enciclopédico da História de Portugal, vol. I, p. 305.  
28 Ibid. 
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17.ª Obra  

Silvestre Pinheiro Ferreira, S. Domingos de Benfica, Lisboa, 1970 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

Ficha 

Título/Homenageado: Silvestre Pinheiro Ferreira 

Local de Implantação: S. Domingos de Benfica, Lisboa 

Dono da Obra: Junta de Freguesia de S. Domingues de Benfica. 

Data da Construção: 1970 

Inauguração: 25 de Outubro de 1970 

Material: Pedra 

Técnica: Cantaria 

Cor: Branca 

Homenageado:  Nasc.: 1769 Morte: 1846 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

Silvestre Pinheiro Ferreira nasceu em 1769 e morreu em 1846. Foi diplomata, 

jurisconsulto, político e polígrafo. Integrou o governo formado em 1821, ocupando o 

cargo de ministro dos negócios estrangeiros. Esteve exilado em França, devido à 

perseguição que os absolutistas lhe moveram, só regressando a Portugal em 1843. 

Escreveu sobre Direito Público e Administrativo.
 
 

O monumento que o homenageia Silvestre Pinheiro Ferreira integra um 

medalhão de mármore com a sua efígie, numa moldura oval, e uma coluna de pedra. Foi 

inaugurado e implantado, na praça a que foi dado o seu nome, em 25 de Outubro de 

1970.
 29

 

Nesta peça observa-se que Martins Correia retratou o diplomata, político escritor 

de perfil, virado para o nosso lado esquerdo, como se fosse uma medalha ou uma moeda 

da Antiguidade Clássica. 

                                                            

29 R. Labor Ferreira ; V. M. Lopes Vieira – op. cit., p. 69.  
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18.ª Obra 

Monumento Amizade Portugal-Japão, Exposição de Osaka, Japão, 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Álvares, navegador, 1969, máscara – medalha,55x70x24 cm, inv. 291, Museu 

Municipal Martins Correia, na Golegã (MMMC)  
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: Monumento Amizade Portugal-Japão 

Local de Implantação: Realizado para a Exposição de Osaka, Japão 

Dono da Obra: A escultura encontra-se actualmente na Ilha artificial de Dejima, 

Nagasaki, Japão 

Data da Construção: 1969?-1970 

Inauguração: Realização da exposição - 1970 

Dimensões: 485x203x45 cm 

Material: Bronze 

Técnica: Fundição 

Cor: Patine 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

A escultura encontra-se actualmente na ilha artificial de Dejima, Nagasaki. A 

imagem da obra pode ser visualizada no catálogo que marcou as comemorações do 

centenário do escultor.
30

  

A obra é composta por cinco medalhões estilizados, que homenageia várias 

figuras, suportados por duas figuras aladas voadoras, conferindo ao conjunto um sentido 

de leveza no tempo. É composto na face dos medalhões com caracteres de caligrafia 

oriental policromados.  

As figuras homenageadas que integram a escultura nos medalhões são 

navegadores, missionários jesuítas e escritores como Jorge Álvares, Francisco Xavier, 

Luís Fróis, João Rodrigues, Luís Almeida e Wenceslau de Morais. 

O monumento é uma curiosa composição de esculturas aladas e de medalhas, 

perfilando-se, portanto, como uma consequência da obra medalhística de Martins 

Correia.   

                                                            

30 José Aurélio ; José Teixeira ; Gabriela Carvalho ; Elsa Lourenço (Coordenação) - Catálogo - Mar e 

Cor. Martins Correia. Catálogo Celebração do Centenário. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 

2011, p. 40. 
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19.ª Obra  

Grupo Escultórico, Palácio da Justiça da Golegã 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: Grupo escultórico – 1 e 2  

Local de Implantação: Fachada do Palácio da Justiça na Golegã 

Dono da Obra: Ministério da Justiça 

Dimensões: Aproximadas da parede onde assenta a obra-bidimensional 800x280 cm. 

As figuras humanas têm aproximadamente 210x85 cm 

Material: Bronze 

Técnica: Fundição 

Cor: Verdete 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Dois grupos escultóricos em bronze, ladeados por dez pontos também em bronze 

e uma barra cilíndrica que os une.  

A primeira figura feminina assenta com um pé numa base, com a mão direita 

segura um elemento, que parece ser um escudo. A mão esquerda assenta num quadrado 

onde as cinco quinas da bandeira nacional surgem em relevo. A segunda figura é 

composta por dois camponeses, um casal, simbolizando a família, sobre um elemento, 

(trave) em madeira. 

O segundo grupo escultórico tem a mesma configuração compositiva do 

anterior. A primeira figura feminina segura uma serpente na mão direita, símbolo 

misterioso.
31

 A mão esquerda assenta num quadro onde aparecem as cinco quinas da 

bandeira nacional. As outras duas figuras, também femininas, representam duas 

camponesas, trabalhadoras rurais, uma seguram uma espiga e um cântaro, que 

                                                            

31 Jean Chevalier ; Alain Gheerbrant – op. cit., p. 594. “Tal como o homem, mas ao contrário dele, a 

serpente distingue-se de todas as espécies animais. Se o homem se situa no final de um longo esforço 

genético, temos necessariamente de colocar esta criatura fria, sem patas, sem pelos, sem penas no começo 

desse mesmo esforço. Nesse sentido, Homem e serpente são opostos, há algo da serpente no homem e, 

singularmente, na parte dele que o seu entendimento não controla. (…) a serpente é um vertebrado que 

encarna a psique inferior, o psiquismo obscuro, o que é raro, incompreensível, misterioso. No entanto, 

nada há de mais comum, de mais simples, do que uma serpente. Mas sem dúvida, nada há de mais 

escandaloso para o espírito, devido precisamente a essa simplicidade.” 
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simboliza, para além da água, a ideia de vida, também a origem da palavra Golegã, pela 

lenda da mulher galega, que vendia água a quem passava no início do povoado. 

Curiosa em termos formais e compositivos é o diálogo entre a figuração (das 

personagens) e a abstracção das linhas verticais e dos pontos, assumindo-se estes 

últimos elementos como apontamentos plásticos que dinamizam e estruturaram toda a 

composição.   
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20.ª Obra 

Justiça. Lei. Prudência. Liberdade. Tradição. Força, Palácio da Justiça de Vila 

Franca de Xira 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

Ficha 

Título: Justiça. Lei. Prudência. Liberdade. Tradição. Força 

Local de Implantação: Palácio Da Justiça Vila Franca de Xira 

Dono da Obra: Ministério da Justiça 

Dimensões: 480x320 cm 

Material: Pedra 

Técnica: esgrafito 

Cor: Branco e cinzento 

Homenagem: Justiça 

Descrição da obra: 

Nos Passos Perdidos, junto da Sala de Audiências, do Palácio da justiça de Vila 

Franca de Xira, observa-se este grande painel num grafismo onde são evidentes, uma 

vez mais, as influências da cultura grega.  

As figuras humanas, o cavalo e a serpente surgem com o símbolo heráldico desta Vila.
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21.ª Obra 

Álvaro Pais, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1981 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: Estátua de Álvaro Pais por Martins Correia 

Local de Implantação: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa  

Dono da Obra:  Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa  

Data da Construção: 1981 

Inauguração: 25 de Outubro de 1981 

Dimensões: 480 cm de altura 

Material: Bronze  

Técnica: Fundição 

Cor: Verdete 

Homenageado:  Nasc.: 1275   Morte: 1349   

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

A estátua de Álvaro Pais, colocada no pátio exterior da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, foi inaugurada a 25 de Outubro de 1981
32

, com presença do 

então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Nuno Abecassis.  

Álvaro Pais foi chanceler-mor dos reis D. Pedro e D. Fernando e tomou partido 

do Mestre de Avis na revolução de 1383. O homenageado é uma figura ligada à 

ancestralidade da disciplina ministrada nesta Faculdade, por ter sido professor de 

Direito no Estudo Geral. Impõe-se no espaço como contraponto à Estátua de D. Pedro V 

também de Martins Correia, situada em frente, no pátio da Faculdade de Letras.  

A figura, colocada sobre uma base arqueada também de bronze, apresenta-se 

bastante estilizada e algo desproporcional, envolta numa longa capa com pormenores 

ornamentais incisos onde se desvenda a palavra “Povo”. A peça coaduna-se com o 

espírito original de integração das artes plásticas do edifício, apresentando-se, porém, 

                                                            

32 R. Laborde Ferreira ; V. M. Lopes Vieira – op. cit., p. 110. 
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como uma peça do seu tempo e adequada à expressão estética então cultivada pelo 

escultor.
33

  

Existe um modelo–escultura em pequeno formato, 82x35x11 cm, desta peça no 

acervo do Museu Martins Correia, na Golegã, em bronze policromado, a vermelho e 

branco, sobre meio arco. A figura eleva-se sobre o mesmo com capa pintada a azul mar, 

a mão direita segura uma placa de cor branca, onde a palavra “Povo”, surge a vazio de 

cor vermelha, tal como a barra do chapéu que assenta sobre a cabeça da figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Álvaro Pais recordamos que foi Chanceler-Mor e padrasto de João das 

Regras. Desempenhou o cargo de Chanceler Mor dos reis D. Pedro I e D. Fernando. De 

acordo com o que Fernão Lopes conta na Crónica de D. Fernando, ter-se-á demitido do 

cargo por não poder suportar a “desonra de el-rei” ao casar-se com uma mulher como 

Leonor Teles. Pertenceu à burguesia de Lisboa “homem honrado de boa fazenda”, como 

lhe chamou o cronista. 

Foi acérrimo defensor da causa do Mestre de Avis, futuro D. João I, de quem foi 

conselheiro durante a crise da sucessão de D. Fernando. Tal como o seu enteado, tudo 

fez para que o Mestre de Avis conquistasse o trono. Protagonizou um papel decisivo na 

direcção da arraia-miúda lisboeta, preparando a revolução de 1383. É-lhe atribuída 

                                                            

33 Ana Mehnert Pascoal - Estátua de Álvaro Pais por Martins Correia [Em linha]. 23 Mar. 2011. 

[Consult. 2 Set. 2013]. Disponível em WWW: 

<URL:http://memoria.ul.pt/index.php/Est%C3%A1tua_de_%C3%81lvaro_Pais_por_Martins_Correia>. 

Levantamento do Património Histórico, Cientifico e Artístico da Universidade de Lisboa. Pelo grupo: 

Marta Lourenço, Ana Mehnert Pascoal e Catarina Teixeira. 
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inclusive a ideia da necessidade de assassinar o conde de Ourém, João Fernandes 

Andeiro, como ponto fundamental para abrir novo rumo político na luta pela sucessão 

dinástica. Parece certo, na historiografia, que exerceu larga influência sobre o povo de 

Lisboa, no sentido de este apoiar o Mestre de Avis com toda a convicção
34

. 

Nesta peça assume especial interesse plástico a base abstracta, semelhante a um 

arco gótico, onde assenta a figura de Álvaro Pais. A forma, que remete para o tempo do 

personagem, tem ainda como função elevá-la, por entre o povo, que representava. De 

facto, tendo sido sempre figurativo, este fragmento abstracto da base estabelece um 

diálogo permanente com a peça.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma outra escultura com o título de O Diplomata, pertencente ao acervo do 

centro Cultural Casapiano, Casa Pia de Lisboa, com a dimensão de, 50x18x11cm, mas 

pensada para grande escala, em bronze policromado, tem uma óbvia relação com o 

Álvaro Pais. 

Esta peça insere-se na série das figuras históricas que o escultor tão bem soube 

representar. Uma figura segura com as duas mãos uma pasta de cor vermelha. Assente 

sobre base rectangular e um cubo irregular (também formas geométricas). A capa dá ao 

corpo um ar de solenidade aristocrática. Como referimos, a obra relaciona-se e 

aproxima-se, no seu conceito formal, com outras esculturas, como Álvaro Pais e 

Boitaca, por exemplo. 

                                                            

34 José Costa Pereira (Coord.) - Dicionário Enciclopédico da História de Portugal, vol. II, p. 72. 
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22.ª Obra  

A Camponesa, Museu Municipal Martins Correia, Golegã 
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Inventário  

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: A Camponesa 

Local de Implantação: Espaço público em frente ao Museu Martins Correia na Golegã 

Dono da Obra: Município da Golegã 

Data da Construção: 1980-1982 

Inauguração: 1982 

Dimensões: 237x 82x48 cm 

Material: Bronze policromado 

Técnica: Fundição 

Cor: Puras - diversas 

Homenageado:  Nasc.: Obra – 1980/82 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

 Esta obra deve ter sido fundida na fundição tomarense em Tomar, pois esteve 

algum tempo ali retida à espera de local para a sua instalação, já que inicialmente o 

Museu em sua homenagem, era para ser instalado em Tomar, pois dá a impressão que a 

camponesa, tem um tabuleiro à cabeça. A peça acabou por ficar na Golegã, a terra natal 

do escultor, como era seu desejo. A obra representa uma mulher, a paixão do artista, de 

lenço vermelho na cabeça e ramo de cor ocre e vermelho na mão direita, objecto de 

caris abstracto, fazendo lembrar o ramo da espiga que o povo sempre colhe nos campos 

na quinta-feira de Ascensão. De saia e blusa azul, com uma barra vermelha, meias 

pretas e brancas de ligas vermelhas, o rosto e as mãos apresentam-se de cor branca. De 

tabuleiro à cabeça, a faz lembrar a festa que se realiza na cidade vizinha de Tomar e de 

que o escultor tanto gostava, por ser, a sede da origem da gesta dos Descobrimentos.  

Se Tomar tem o Convento de Cristo, como símbolo desse acontecimento, a 

Golegã, tem também a sua igreja matriz de estilo manuelino, projectada pelo grande 

arquitecto Boitaca. Também este arquitecto foi representado por Martins Correia
35

. A 

figura de ar austero, em bronze policromado, assenta em base rectangular também em 

bronze, suportada num plinto em betão, com as medidas de 184x50 cm. 

                                                            

35 A peça encontra-se no Museu Municipal Martins Correia, na Golegã, e neste inventário p.150 

(MMMC), inv. 035. 
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23.ª Obra  

Luís de Camões, Museu Municipal Martins Correia, Golegã 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: Luís de Camões 

Local de Implantação: Cavidade tipo/nicho/caixilho junto à porta do lado esquerdo, do 

Museu Martins Correia na Golegã 

Dono da Obra: Município da Golegã 

Data da Construção: 1982 

Inauguração: 1982 

Dimensões: 87x68 cm 

Material: Bronze - Policromado 

Técnica: Fundição 

Cor: Puras - múltiplas 

Homenageado:  Nasc.:  Obra - 1982 Morte: 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

 Martins Correia trabalhou a figura de Luís Camões, de várias formas, mas 

sempre com grande mestria e genialidade, quer na composição da cor, quer na 

expressão e no manuseamento da modelação, no desenho a carvão ou na escultura. O 

escultor sempre vestiu o poeta com uma forte carga espiritual e sentido de modernidade, 

que é aquilo que o poeta sempre foi e ainda hoje é. Martins Correia sempre soube muito 

dignamente ser um fiel intérprete dessa mensagem. Esta obra, ex-libris do seu Museu  

na Golegã, é demonstração dessa mesma prerrogativa. 

Camões de frente para nós e em grande plano, quase cinematográfico, tem ao 

lado a cruz azul da bandeira do início da nacionalidade e um pormenor da Cruz de 

Cristo, revelando uma iconografia de forte valor simbólico ligada à Nação, aos 

Descobrimentos, a Camões e aos (seus e nossos) Os Lusíadas.   
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24.ª Obra 

Pomona, Estação do Metropolitano de Picoas, Lisboa, 1994  
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

Ficha  

Título/Homenageado: Pomona 

Local de Implantação: Estação do Metropolitano de Lisboa 

Dono da Obra: Metropolitano de Lisboa 

Data da Construção: 1995            Inauguração: 1994 

Dimensões: 280x100x55 cm 

Material: Bronze policromado      Técnica: Fundição  

Cor: Vermelho, ocre, azul e verde. 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

 A obra representa uma figura mitológica,omona, ninfa romana, guardiã das 

frutas, cultuada num bosque sagrado situado na estrada de Roma para Óstia, chamada 

Pomonal. Pomona era casada com o rei lendário Pico, que por amor a ela não cedeu às 

investidas amorosas de Circe, despeitada, Circe transformou-o num pássaro, o pica– 

pau. Em outra fonte seu marido era Vertumno, que depois de vários disfarces consegui 

conquistar finalmente o se amor.
36

 Esta intervenção escultórica é marcada por um forte 

simbolismo que tem em Pomona a sua melhor referência, uma escultura que representa 

com dignidade a divindade grega–romana dos frutos, dos jardins, das árvores e cujo 

objectivo é nas palavras do escultor: “um convite feito aos transeuntes para apreciarem, 

a fruta, o amor, o convívio com a natureza, e com a beleza.”
37

 Esta peça, que se 

encontra na Estação do Metro Picoas em Lisboa, é onde se nota mais evidente como a 

sua obra possuía um pensar Grego, de facto “depois de João José de Aguiar (1769-

1841), escultor neoclássico português e discípulo do italiano António Canova (1757-

1822), Martins Correia foi o mais grego de todos os escultores portugueses e, sem 

dúvida, o artista nacional que, no século XX, mais se aproximou da Grécia, o mesmo é 

dizer, talvez da própria ideia de escultura.”
38

 

 

                                                            

36 Mário da Gama Kury – op. cit., pp. 333-334.  
37 Margarida Botelho ; Pina Cabral (Coord.) - Picoas Arquitectura e Organização Plástica. Lisboa: 

Metropolitano de Lisboa, p. 5. 
38 Eduardo Duarte - Contributos: Martins Correia e a escultura grega. In, Gabriela Carvalho – Martins 

Correia Laureatus. Lisboa: Althum.com, 2011, p. 46. 
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25.ª Obra  

Picoas, Estação do Metropolitano de Picoas, Lisboa, 1994-1995 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: Estação do Metropolitano de Picoas, Lisboa 

Local de Implantação: E. M. Picoas, Lisboa 

Dono da Obra: Metropolitano de Lisboa 

Data da Construção: 1994 - 1995 

Inauguração: 1995 

Dimensões: 12 painéis em poses livres e dignas, com medidas variáveis. 

Material: Azulejo 

Técnica: Mista - Azulejo 

Cor: Múltiplas - Cores 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Há muitos anos que Mestre Martins Correia passou à tela um vasto trabalho 

destinado – em abstracto – a ser eventualmente integrado numa estação do 

Metropolitano de Lisboa. Tanto quanto julgo saber, foi essa a génese do seu acto 

criativo embora, então, a política da empresa não conferisse ainda As artes Plásticas, 

nos seus espaços, a dimensão multifacetada que hoje em dia é generalizadamente 

reconhecida e apreciada.  

Martins Correia, na estação de Picoas, pretendeu visar, no seu traço figurativo 

muito peculiar, uma situação popular onde as personagens se desenvolvem, ao longo de 

12 painéis, em poses livres e dignas. Isto é, segundo ele, “quis criar, dedicando á mui 

nobre e leal cidade de Lisboa, as atitudes e as expressões do nosso povo, mas com 

tendências dignificantes, (…) em tipo moderno, ou seja, numa situação nova de linhas 

modernas”
39

 

“Estes elementos enquadram doze grandes painéis de azulejo, desenhados por 

Martins Correia, transpostos serigraficamente para a cerâmica. O desenho, de escala 

generosa, estrutura fortemente as imagens através de manchas e traços em preto e 

                                                            

39 Margarida Botelho – op. cit., p. 5. 
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branco e harmoniza-se com superfícies planas de cor, numa paleta austera, lembrada das 

terras e do azul do céu. É a memória de Lisboa como cidade ribeirinha e dos seus 

habitantes que aqui se evoca nas silhuetas, talvez já esquecidas das varinas, nos grandes 

rostos que nos olham, na nau de São Vicente, emblema da cidade que se repete, e nas 

simulações das suas arquitecturas. Todos os painéis têm presente o modo de registar, 

caligráfico e imediato, próprio de Martins Correia, assim como os seus característicos 

equilíbrios de massas de cor e de figuras que as integram. A cor é aposta de modo quase 

ao desenho, sugerindo desenhos com aplicações de pintura, passagem à superfície plana 

da sua maneira de escultor.”
40

 

                                                            

40 João Castel–Branco Pereira – Arte: Metropolitano de Lisboa. Lisboa: Metropolitano de Lisboa, 1995, 

p. 92. 
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26.ª Obra  

Partida–Aventura–Chegada, Painéis em Azulejo, Torre Vasco da Gama, 1998 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: Partida– Aventura–Chegada/Painéis em Azulejo 

Local de Implantação: Torre Vasco da Gama/Expo. 98 

Dono da Obra: Parque das Nações 

Data da Construção e inauguração: 1998 

Dimensões: 200x300 cm, aproximadamente cada painel 

Material e técnica: Azulejo 

Cor: Azul, vermelho, branco, preto e ocre 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Tríptico em azulejo, da autoria de Martins Correia alusivo aos descobrimentos 

Portugueses, foi uma das suas últimas obras em espaço público.  

“Obedecendo ao tema dos Oceanos, Martins Correia insere-lhe as pessoas, o 

mito, o idealismo e a realização quando, interpretando a epopeia de Vasco da Gama, 

executa três painéis sequenciais da Partida, da Aventura e da chegada. Pretos, 

vermelhos e amarelos de sempre reproduzem gentes, retratos e cavalos num 

entendimento único da identidade da terra portuguesa para além dos oceanos. 

A modernidade mutante era a sua aposta. A criatividade constante que advinha 

da capacidade de saber olhar, formava-se em ritmo e segundo o Mestre pertencia à 

‘juventude, uma das ambiências que mais me seduz e em que mais acredito, hoje em 

dia’ (…) Um dos maiores artistas portugueses do séc. XX que, com grandeza e 

dignidade, soube ser visionário em busca do ideal, livre nas formas e nas cores, capaz de 

sentimentos humanos artísticos em liberdade constante. Um exemplo impar da 

modernidade.”
41

 

                                                            

41 Gabriela Carvalho - Martins Correia Laureatus. Lisboa: Altum.com, 2011, pp. 203-204. 
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27.ª Obra  

Leonor, Monumento dedicado a Camões, Biblioteca Municipal de Oeiras, 1998 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: Leonor – Dedicada a Camões 

Local de Implantação: Biblioteca 

Dono da Obra: Município de Oeiras 

Dimensões: 300 cm, aproximadamente com base 

Material: Bronze Policromado 

Técnica: Fundição 

Cor: Vasta policromia 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

A escultura de Leonor figura humana feminina, em bronze policromado, “Leva 

na cabeça o pote/o testo nas mãos de prata/cinta de fina escarlata/sainho de 

chamelote.”
42

 

A peça tem a seguinte inscrição na base da obra: “Descalça Vai Para A Fonte 

Leonor Pela Verdura”. (Vai formosa e não segura). A inscrição é em metal assente 

sobre uma base forrada a azulejos de cor laranja.  

O conjunto revela uma conseguida harmonia de cores, com um cântaro à cabeça 

que é suportado e seguro com a mão direita, vem da fonte, Leonor imortalizada por 

Camões.  

A obra insere-se na linha das suas Demoiselles de Golegã, em bronze 

policromado, de 1987, mas desta vez a figura feminina leva o cântaro à cabeça. Uma 

vez mais, Camões constitui-se num assunto escultórico de grande significado na obra e 

na poética do Escultor Martins Correia. 

                                                            

42 Luís de Camões - Lírica Camoniana Completa I. Prefacio e Notas de Maria de Lurdes Saraiva. 

Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1980, p 85. 
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28.ª Obra  

O Povo de Amor Cantava, Golegã 

 

 



 117 

 

Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: O Povo de Amor Cantava 

Local de Implantação: Junto à Igreja de Nossa Senhora dos Anjos - Golegã 

Dono da Obra: Município da Golegã 

Data da Construção: 1998 

Inauguração: 1998 

Dimensões: 210x120x61 cm 

Material: Escultura em bronze policromado, assente em base de pedra 

Técnica: Escultura 

Cor: Apontamentos a vermelho – Inscrição O. POVO. DE AMOR. CANTAVA – Tinta 

branca – MESTRE ESCULTOR MARTINS CORREIA – M.C.M.L.XXX. A letras de 

forma em bronze. 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

 A obra, implantada junto à Igreja de Nossa Senhora dos Anjos na Golegã, 

encontra-se danificada e mutilada, do elemento que representava O Povo de Amor 

Cantava
43

.  

Dois bustos de figuras humanas, assentam sobre uma base em pedra e bronze. 

Um dos bustos é o auto-retrato do escultor, enquanto jovem, que esteve durante muito 

tempo em exposição no Museu Municipal Martins Correia, o outro representa uma 

camponesa com chapéu de trabalho, de tipo panamá, o seu rosto apresenta um olhar 

vivo e personalizado, de gente com fibra.  

A obra foi inaugurada ainda em vida do artista, uma forma pouco digna de 

homenagear um escultor com a sua dimensão nacional e internacional, (e uma forma de 

lhe serenar os ânimos). Os dois elementos escultóricos são peças de interior, de pequena 

dimensão, e era no museu Martins Correia que deveriam estar representadas, evitar-se-

ia, assim, o furto a que um dos elementos já foi sujeito, e os restantes não se sabe 

quando. 

                                                            

43 Martins Correia - Escultor Martins Correia. Lisboa: Edição do Autor, 1988, pp. 28-29. 
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29.ª Obra  

O Mar e a Planície 
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Inventário 
Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: O mar e a Planície 

Local de Implantação: Centro Cultural Casa Pia de Lisboa – Belém  

Dono da Obra: Casa Pia de Lisboa 

Dimensões: 300x95x65 cm 

Material: Bronze Policromado 

Técnica: Fundição 

Cor: Azul Vermelho Branco 

Homenageado: O Povo 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

A escultura apresenta-se como um totem, no qual os elementos surgem como 

cilindros, volumes de formas imaginadas, bustos e rostos masculinos e femininos 

assentam numa base também cilíndrica.  

O totem tem uma estética nominativa, aparecem as palavras “O Mar” e “A 

Planície” como poética telúrica, inscritas em medalhões pintados a branco. Todos estes 

elementos tornam particulares estes relevos, para além da ousadia criativa do conjunto a 

cores: azul, vermelho, verde e verdete bronze, simbolizando uma visão subliminar: o 

mar – azul, a planície – verde. A terra vermelha e castanho.  

A peça remete para o universo plástico da escultura de Martins Correia, 

particularmente para as suas peças escultóricas e medalhísticas e para a policromia.  

Um múltiplo desta peça está também à entrada, em espaço público, no Museu 

Municipal Martins Correia na Golegã. 
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30.ª Obra  

Figura Humana Masculina 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: Figura humana Masculina 

Local de Implantação: Junto ao Parque de Campismo/Frente ao Estúdio Ateliê, Golegã 

Dono da Obra: Município da Golegã 

Dimensões: 250x90x50, sobre base em cimento de 200x120x700 cm 

Material: Bronze policromado 

Técnica: Fundição 

Cor: Branco, preto, ocre. 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

A peça representa uma figura humana, em bronze fundido, estando o anverso 

policromado. Parece ser um auto-retrato em estilo grego, sobre base em cimento. A 

figura humana (torso) está apoiada a uma base vertical branca, em betão rectangular.  

A escultura representa bem as preocupações e as propostas estéticas de 

modernidade da escultura de Martins Correia. Apresenta linhas vincadamente registadas 

a cor, ocre e branco, e uma faixa que lhe cobre o rosto e se prolonga ao meio da perna 

de cor branca. Estas linhas e cores conferem-lhe distinção e dignidade, enquadrando-se 

no tom claro da obra. O cabelo é encaracolado como era o seu.  

Existe uma peça, um objecto, a meio da perna direita, com frisos em rede, que de 

uma forma indefinida, (abstracta) dá um toque de mistério à obra, fazendo lembrar uma 

frase que era frequente ouvir da sua boca: “o que não se entende, é o mais importante”. 

Este objecto pode representar a rede de um pescador ou o elmo de um guerreiro, que 

assenta perfeitamente no que foi e no que representa. A peça é de uma rara beleza 

estética, notável no seu movimento e afirmação. Na base, em azulejo, encontra-se a sua 

imagem de marca, a assinatura, um MC dentro de um círculo a vermelho. E o candeeiro 

que está junto, à noite, diz-nos: “fez-se luz”. 
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31.ª Obra  

Painel de Azulejos, Golegã 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: Painel em azulejo 

Local de Implantação: Fachada da casa memória-estúdio do Mestre na Golegã 

Dono da Obra: Município da Golegã  

Dimensões: 490x150 cm 

Material: Azulejo 

Técnica: Azulejo 

Cor: Múltiplas 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

O painel é composto por 21 composição, obras que fizeram parte de uma 

exposição que Martins Correia realizou na Noruega.
44

  

Os painéis de azulejos apresentam cores puras, vivas em formas 

multidisciplinares, nos quais é evidente a influência das culturas mediterrânicas, 

constante da sua obra, (etrusca, egípcia, grega).  

Aparecem inscritas no painel a cor, as palavras: Forma Anímica - Liberdade 

Estética - Movimento - Volume e Cor - Formas Populares - A Forma e o Estilo.  

Tem ainda inscrito, no lado inferior direito: Painel - cerâmico - do - Escultor 

Martins Correia. MCMLXXXII – Executado pela Fabrica Cerâmica Viúva Lamego 

AR.82. 

                                                            

44 O Escultor Martins Correia recebeu um honroso convite do Embaixador da Noruega para expor naquele 

país, daí resultou este trabalho a partir dos elementos expostos, sendo, ao todo, 21. 
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32.ª Obra  

Totem, Edifício Equuspolis, Museu Municipal Martins Correia na Golegã 

 

 

 

 

 

 

Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

 

Ficha 

Título/Homenageado: Tóteme   

Local de Implantação: Em Frente ao Edifício Equuspolis 

Dono da Obra: Município da Golegã 

Inauguração: 1993 

Dimensões: 180x40 cm 

Material: Bronze sobre base em betão 182x45 cm 

Técnica: Fundição 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Totem em bronze com quatro bustos – figuras humanas assentes em sete peças 

cilíndricas (bolachas), que fazem a separação dos objectos e enriquece a composição. 

Inscritas na escultura, lê-se as palavras: Planície – O Mar, frente e verso. 
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33.ª Obra  

Painel de Azulejos, Santa Casa da Misericórdia, Golegã 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

 

Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: Painel em Azulejo 

Local de Implantação: Parede do edifício da Santa Casa da Misericórdia da Golegã 

Dono da Obra: Oferta do autor – Santa Casa da Misericórdia da Golegã 

Data da Construção: Execução em 1993 

Dimensões: 270x180 cm 

Material: Azulejo 

Técnica: Azulejo 

Cor: Múltiplas 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Painel de azulejo aplicado na parede da frente, virada para a rua, no edifício da 

Santa Casa da Misericórdia da Golegã
45

. O painel nasceu a partir de uma obra executada 

em tela, em público, no ano de 1993 no pátio do referido espaço.  

O Mestre Martins Correia dançou ao som da banda filarmónica, enquanto 

aplicava as formas e as cores, numa perfeita realização de uma prática muito em voga 

no momento, (a arte espectáculo).  

Em termos de composição, surgem três figuras humanas, ícones que 

caracterizam a sua obra. Sobressaem dois cântaros à cabeça de duas figuras, 

homenageando a mulher “galega” que vendia água e que está na origem do nome da 

vila. Os restantes elementos, de grande força iconográfica, manchas, linhas fortes, traço 

grosso, volumes, flores, grades sobre manchas de várias cores, dão à obra uma natureza 

de cidadania civilizacional. 

                                                            

45 Realizado a convite da Direcção da Santa Casa de Misericórdia da Golegã.  

Martins Correia fez escola com os seus cursos de desenho e azulejo, na proliferação de locais (lojas), que 

fizeram da execução de azulejo a sua actividade económica. 
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34.ª Obra  

Homem em Movimento, Centro de Reabilitação de Alcoitão, Alcabideche 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: Homem em Movimento 

Local de Implantação: Centro de Reabilitação de Alcoitão, em Alcabideche 

Dono da Obra: Centro de Reabilitação de Alcoitão, em Alcabideche  

Dimensões: 300x200 cm, aproximadamente 

Material: Bronze 

Técnica: Fundição 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

A obra encontra-se implantada no jardim do Centro de Reabilitação de Alcoitão 

em Alcabideche.
46

 O projecto é da autoria do arquitecto José Maria Pereira da Cunha e 

o autor da escultura é Martins Correia.  

A peça embeleza o jardim e a sua imagem foi escolhida para o logótipo da 

instituição.  

Todas as despesas do projecto e da sua execução foram suportadas pelas verbas 

provenientes dos lucros do totobola, então principal jogo social da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, instituição a que pertence o Centro de Reabilitação de Alcoitão. 

A obra representa um ser humano, tentando voar com todas as suas capacidades 

motoras suportado por uma rede malha metálica, numa composição dinâmica de 

permanente movimento, assumindo num interessante diálogo entre a figuração e a pura 

abstracção do movimento das linhas, das formas e dos espaços. 

                                                            

46 O Escultor Hélder Batista faz referência a esta obra no seu texto, em anexo, relativamente ao contacto 

que manteve com o Mestre, como sendo esta obra exemplo da boa forma como ele tirava partido dos 

materiais e das novas tecnologias. Esta obra, segundo informação do escultor Hélder Batista, é de 1966.  
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35.ª Obra  

Justiça Prudência, Palácio da Justiça de Lisboa 
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Inventário 

Autor: Escultor Martins Correia 

Ficha  

Título/Homenageado: Justiça Prudência 

Local de Implantação: Palácio da Justiça de Lisboa, 7º Piso Sala de audiências do 3º 

Juízo Civil de Lisboa  

Dono da Obra: Ministério da Justiça 

Dimensões: 200x110 cm, medidas aproximadas 

Material: Bronze policromado 

Técnica: Fundição 

Cor: Branca, verde, laranja, cinza. 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Duas figuras humanas estão suportadas por uma espada, que, supostamente, 

pretende evocarem o rei Salomão, no conhecido episódio das duas mulheres que 

queriam a mesma criança e que com a acção da espada o rei Salomão fez justiça ao 

encontrar a verdadeira mãe. Uma serpente serve também de base e apoio ao corpo da 

escultura, simbolizando, para a cultura ocidental, a guardiã da Árvore da Vida e do 

Conhecimento. e para as culturas mediterrânicas e orientais as origens.  

A serpente é figura central da escultura “No Médio Oriente, era costume ver a 

serpente-fêmea como a corporização do esclarecimento ou sabedoria, porque ela 

compreendia os mistérios da vida. Em árabe, os termos para serpente, e ensino estão 

todos relacionados com o nome de Eva – a versão bíblica, da deusa com a sua forma de 

serpente, que deu o alimento do esclarecimento ao primeiro homem. Nas origens da 

vida: serpente, alma e líbido.”
47

 As figuras suportam dois escudos que são duas 

máscaras, a da Justiça, apresenta-se cega; e uma outra que representa a Prudência e se 

apresenta de olhos abertos. Fazem ainda parte da composição da obra dois elementos 

policromados a cor laranja e, sumidamente, o dourado oriental, a lembrar o espírito 

português. A cor cinza é a matéria de todas as máscaras, depois de Prometeu roubar o 

fogo aos deuses, paro o entregar ao homem, e com ele desenvolver a sua criatividade, 

ficou a cinza para com ela realizar o seu disfarce, o mesmo é dizer, a máscara.

                                                            

47 Jean Chevalier ; Alain Gheerbrant – op. cit., p. 594.  
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Vários estudos para peças públicas 

 

Navegador João Cabrilho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabrilho, bronze policromado, 57x53x37 cm, MMMC, inv. 255. 
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Inventário                   

Autor: Escultor Martins Correia  

 

Ficha 

Título/Homenageado: Cabrilho - Navegador português de nome completo João 

Rodrigues Cabrilho 

Local de Implantação: Colecção Fundação Gulbenkian 

Dono da Obra: Fundação Calouste Gulbenkian 

Data da Construção:   

Inauguração: 

Dimensões:  

Material: Bronze policromado 

Técnica: Fundição 

Cor: Vermelho, azul e branco 

Homenageado:  Nasc.: c. 1499  Morte: 1543  

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

 Navegador português, representado por uma escultura de belo efeito estético, de 

pequeno formato, em bronze policromado, a vermelho azul e com as letras a preto com 

fundo a branco. Conhecem-se duas peças: uma na Colecção Gulbenkian (informação via 

Internet), e outra no Museu Municipal Martins Correia. Há registos que dão a existência 

de uma outra, num museu na América. 

“Temos poucas notícias sobre a biografia de João Rodrigues Cabrilho. Com 

efeito, além da sua indiscutível nacionalidade portuguesa, sabe-se que participou na 

ocupação e submissão da Guatemala e que aí viveu com a família, na cidade de 

Santiago de Cavaleiros, a partir de 1524.”
48

 

                                                            

48 José Costa Pereira (Coord.) - Dicionário Enciclopédico da História de Portugal, vol. I, p. 89. 
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História desta Obra: 

Este esboceto foi guardado até hoje, religiosamente, e teve a sua origem numa das 

nossas refeições com o Mestre Martins Correia que a desenhou, na toalha de papel da 

mesa do restaurante. Afirmou na altura que podia “ser o estudo para uma escultura de 

espaço público de homenagem ao povo da Golegã ou de qualquer localidade de 

Portugal. (palavras suas) Col. Particular 
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História desta Obra: 

Este outro esboceto foi realizado também numa toalha de mesa depois de uma refeição e 

demonstra exemplarmente uma ideia para uma escultura de espaço público, em ferro e 

pedra. Em baixo, sobe o relevo, apareceria o texto ao homenageado: um poema ou uma 

outra qualquer composição, que se pretendesse inserir na escultura. Col. Particular 
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Projecto de Monumento – Desenho Policromado 

50x70cm, s.d., CEMC (1024)
49

, acervo MMMC. 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

Este desenho, Projecto de Monumento, era um assunto recorrente do Mestre 

Martins Correia e era com frequência evocado como um monumento de homenagem ao 

povo da Golegã. Edificado sobe linhas sóbrias, elevando um cavalo e pessoas e com o 

ícone das cinco quinas da bandeira portuguesa, sente-se a influência das culturas 

mediterrânicas, grega e egípcia. 

 Quando alguém, ou entidade, pretender fazer uma justa homenagem, àquele que 

foi um dos escultores mais importantes do século XX, e seguramente um dos mais 

significativos de Portugal do seu tempo, pensamos ser este trabalho de pesquisa, um dos 

mais importantes da sua carreira. Na verdade, este estudo é um excelente, Projecto de 

Monumento, tal como Martins Correia o intitulou e idealizou. O escultor considerava 

este projecto como uma homenagem ao povo, síntese final de toda uma experiência de 

vida como artista, para ser implantado na Golegã, ou em qualquer ponto de Portugal.  

Foram serões a debater estas ideias, a fazer desenhos nas toalhas das mesas e 

quem passar por Macedo de Cavaleiros, vai encontrar uma escultura de espaço público, 

à entrada da cidade, onde é bem evidente a influência dos nossos debates e da ideia que 

representa este desenho, nesse trabalho Estudo–Desenho–Projecto de Monumento. 

Esperemos, que um dia, a Golegã venha a ter um autarca, com vontade política e 

cultura, capaz de realizar o sonho do Mestre, e que todos nós possamos contemplar esta 

                                                            

49 José Aurélio ; José Teixeira ; Gabriela Carvalho ;  Elsa  Lourenço (Coordenação) - Catálogo - Mar e 

Cor. Martins Correia. Catálogo Celebração do Centenário. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 

2011. 
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obra, ou outra do se vasto acervo, de grandes dimensões implantada na terra que o viu 

nascer. Esse gesto começa a ser um acto de justiça. 

 

 

Escultura n.º 22, Grupo Escultórico, em bronze policromado, título “A TERRA E O 

MAR”. Estudo para Jardim.
50

 

 

 

 

Escultura n.º 23, Grupo Escultórico, em Bronze policromado, título “MAIS ÁLEM”. 

Estudo para Jardim.
51

 

 

                                                            

50 Martins Correia - Escultor Martins Correia. Lisboa: Edição do Autor, 1988, p. 22. 
51 Ibid., p. 23.  
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Ribatejano s/data, bronze policromado, 163x53x22 cm, Col. Particular.
52

 

 

 

 

 

Escultura nº. 32, bronze policromado, título “MULHER URBANA”. Estudo para 

Jardim.
53

 

 

                                                            

52 Homenagem a Martins Correia. Oeiras: Fundação Marquês de Pombal/Câmara Municipal de Oeiras/ 

Galeria Verney, 2000, p. 41.   
53 Martins Correia - Escultor Martins Correia. Lisboa: Edição do Autor, 1988, p. 32. 
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Escultura n.º 33, bronze policromado, título “MULHER RÚSTICA”. Estudo para 

Jardim.
54

 

 

 

 

 

 

Escultura n.º 35, bronze policromado, título “COMBATENTE”. Maqueta Estudo para 

Espaço Público.
55

  

 

                                                            

54 Ibid., p. 33. 
55 Ibid., p. 35. 
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Escultura n.º 37, bronze policromado, base em pedra, título “OS PASTORES”. Maqueta 

Estudo para Espaço Público.
56

 

 

 

 

Escultura n.º 39, bronze policromado, base em pedra, título “POEMA DO MAR”. 

Maqueta Estudo para Espaço Público.
57

 

 

                                                            

56 Ibid., p. 37. 
57 Ibid., p. 39. 
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Escultura n.º 40, bronze policromado, base em bronze, título “FRANCISCO 

D’HOLLANDA. Maqueta Estudo para Espaço Público.
58

 

 

 

 

Escultura n.º 45, bronze policromado, base em pedra e azulejo, título “ORIGEM– 

CAVALO LUSITANO”. Acervo do MMMC.
59

 

 

 

                                                            

58 Ibid., p. 40. 
59 Ibid., p. 45. 
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Escultura n.º 38, Primeiro Embaixador do Brasil, figura histórica, bronze policromado. 

Acervo do MMMC.
60

 

 

 

 

Fernão Mendes Pinto, s.d., bronze policromado, 45,5x15,5x8 cm. Col. Particular.
61

 

                                                            

60 Ibid., p. 40. 
61 Homenagem a Martins Correia. Oeiras: Fundação Marquês de Pombal/Câmara Municipal de Oeiras/ 

Galeria Verney, 2000, p. 23. 
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Demoiselle da Golegã, escultura em bronze policromada a acrílico, 56x30x16 cm, 

MMMC, inv. 627. Estudo para Jardim.
62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Homem e o cavalo, escultura em bronze policromado,  64x56x39 cm, MMMC, inv. 

116. Estudo para Espaço Público. 

 

 

                                                            

62 Martins Correia - Escultor Martins Correia. Lisboa: Edição do Autor, 1988, p. 43. 
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Originalidade Forma e Cor, MMMC 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Nesta obra, de forma totémica, observa-se um varão em ferro que suporta dois 

bustos de pessoas de trabalho – Povo. Uma delas apresenta um rosto branco e o outro 

mais tisnado pelo sol, de olhos azuis, um rosto feminino e masculino. É em obras como 

esta, no qual o conjunto procura representar os valores do humanismo e a veemência do 

sentido de modernidade, que nos chega à memória, as palavras do Mestre, quando nos 

dizia com ironia: “A minha obra só vai ser entendida daqui a trezentos anos.”.  

Nesta escultura dilui-se o conceito, desenho–escultura–pintura. A sua 

composição apresenta-se com várias linhas e representações geométricas, múltiplas 

cores puras, com formas, regulares e irregulares. Tudo nos dá um sentido de 

observação, uma dinâmica, uma poética, uma superior e suprema grandeza. 

Verticalidade, humanismo, força telúrica, simplicidade, são a poesia de formas, traços, 

linhas e manchas, tudo se conjugando num verso. Procurar a perfeição espacial das 

coisas e objectos, numa alegria visual contagiante. 
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Elsa Martins Correia, MMMC 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

A presente peça foi idealizada para ser implantada num jardim ou num espaço 

público de passagem de pessoas. Trata-se de uma homenagem que o pai, o escultor 

Martins Correia, quis fazer à filha, Elsa Martins Correia, criando uma escultura em 

bronze policromado, revelando a obra uma firmeza na forma e no seu sentido de 

modernidade.  

Esta escultura faz lembrar aquela outra por si implantada junto ao Parque de 

Campismo/Frente ao Estúdio Ateliê na Golegã (28.ª obra do presente inventário) ou a 

homenagem, que prestou a Natália Correia (obra apresentada a seguir no nosso 

inventário), que se encontra em exposição permanente no Museu Municipal Martins 

Correia, na Golegã. A escultura revela uma imagem de leveza e denuncia uma poética 

geometrizada e policromada, que envolve de beleza, através de uma forma original, que 

se impõe pela simplicidade conceptual e define uma poesia própria, reveladora, afinal, 

das ancestrais influências que marcaram a vida e a obra plástica de Martins Correia.
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Natália Correia, MMMC. 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico: 

Esta peça foi igualmente idealizada para um espaço público, com passagem de 

pessoas, (hall de entrada, etc.).  

Natália Correia era afilhada do Mestre e estava sempre presente nos eventos 

(exposições) que este realizava. Fazia-o, sempre, com uma vincada presença de espírito; 

escrevendo, declamando discursos inflamados, sempre muito oportunos e de grande 

presença cultural. Dizia, com um sorriso nos lábios: “Esta é sempre uma boa razão para 

nos encontrarmos”. Esta escultura representa bem o quanto o Mestre Martins Correia a 

amava e admirava: “A-Natália-e-a-juventude-ao-sabor-dum-novo-ritmo”, lê-se, em 

subtítulo, na peça representada, que é um hino àquilo que a Arte tem de bom e de 

melhor: a beleza, a poesia e o conhecimento. Esta obra é fiel depositária de tudo o que é 

referenciado, sobre a função da máscara na extensa obra que o Mestre Martins Correia 

realizou ao longo da sua vida. 

A homenagem a Natália Correia, em bronze policromado, modelo maqueta, 

onde a cor desempenha uma poética de forte carga espiritual, é evocativa de uma alegria 

contagiante, a fazer lembrar o deus grego da mitologia, Dionísio. Assenta sobre uma 

base em meia esfera, que lhe dá uma ambiência espacial, e sobre a cabeça 

contemplamos uma máscara branca onde a palavra “Natália”, a branco sobre mancha 

preta, lhe dá uma forma e uma expressão cénica, grega e aristocrática. O escultor deixa 

entender, deste modo, a enorme admiração que tinha, para com a homenageada. Todo o 

conjunto da composição da escultura, é de uma enorme e rara beleza estética, que faz 

transparecer pela policromia, a espiritualidade como fábula poética.  
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Projectos pensados para implantar em espaço público 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escultura de Homenagem à Juventude, de uma estética na linha de Mercúrio Voador 

de Giambologna. Acervo do MMMC. 
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Estudo para o Monumento ao Presidente Teixeira Gomes, pedra e bronze policromado, 

s.d., 23x40x32 cm, MMMC, inv. 253. 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Manuel Teixeira Gomes (1860-1941), o homenageado, era natural de Portimão, 

e foi o sétimo Presidente da República Portuguesa. (de 5 de Outubro de 1923 a 11 de 

Dezembro de 1925) foi igualmente uma personalidade de cariz intelectual e um escritor 

de grande prestígio.  

A peça é constituída por uma base em bronze, incrustada numa pedra, que 

suporta um grupo escultórico, também ele em bronze, no qual um cavalo, irreverente, 

caminha e uma figura humana, destemida, junto do animal, completa a elegância e a 

atitude de coragem do conjunto.  

Este é um magnífico projecto que, pela sua monumental presença, poderia ser 

implantado em qualquer ponto do país. É mais um projecto daqueles, que não se chegou 

a realizar por qualquer razão alheia à arte e ao artista.  

Pensamos que os autarcas da Golegã, ou outros, se querem valorizar a sua terra, 

para acolher visitantes, deveriam olhar estas obras, com a possibilidade de serem 

concretizáveis, no seu espaço público. Desperdiçam-se, infelizmente, tantos recursos 

financeiros com coisas supérfluas, quando se poderiam aplicar em obras que perpetuam 

os valores ancestrais da nossa cultura. 
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Estudo para Monumento em Espaço Público Escultura – Maqueta, título “Povo de 

Portugal”, grupo em bronze policromado, 44x45x13 cm, MMMC, inv. 332. 

 

 

 

 

Golegã Rusticidade campesina. Bronze sobre base em betão, projecto para espaço 

público, 37x90x35 cm, MMMC, inv. 033. 
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Escultura Estudo – Maquete para Espaço Público, título “O NÓ DO MAR”, bronze com 

patine, base em pedra, s.d., 79x36x12cm, MMMC, inv. 294. 

 

 

 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconografia: 

Figura humana masculina, de braços abertos, com uma corda nas mãos, 

executando um nó de marinheiro, símbolo de união. A escultura em bronze está assente 

numa base também em bronze, que, por sua vez, se eleva sobre uma peanha em pedra, 

onde aparece escrito a letra de cor branca: NÓ – DO – MAR. Pretende ser uma 

representação do homem, pescador, marinheiro ou operário. Havia a intenção de, no 

futuro, ser implantada em espaço público, assim surgisse essa oportunidade. Esta 

escultura ou uma sua (reprodução-múltiplo), encontra-se exposta, num museu no Rio de 

Janeiro. 
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Estudo para Monumento em Espaço Público Escultura – Maqueta, título “BOYTACA”, 

1986, bronze policromado, 84x22x16 cm, MMMC, inv. 035.  

 

                                          

 

 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Diogo Boitaca foi o célebre arquitecto de origem desconhecida, possivelmente 

francesa ou italiana, a quem se atribui também a nacionalidade portuguesa que viveu 

nos séculos XV e XVI. Executou vários projectos de estilo manuelino no centro e sul do 

país (Convento de Jesus de Setúbal e Jerónimos em Lisboa, etc.). Foi responsável pela 

construção da Igreja Matriz da Golegã, daí estar representado com uma igreja na mão 

esquerda, da escultura.  

A peça apresenta semelhanças com outras peças de Martins Correia, como a de 

Álvaro Pais, não faltando sequer a base, que é uma espécie de edifício, arco em 

construção, com uma das quinas nacionais (não a azul, mas a vermelho) e as suas cinco 

. quinas. 
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Expressionismo-Construtivista, bronze policromado, 200x47x47 cm, MMMC, inv. 070. 

 

Nota de Interesse Histórico e Iconográfico:  

Homenagem à mãe do escultor, com o título pintado a vermelho na base. A 

escultura é formada por três elementos: base, coluna e cântaro.  

Martins Correia colocou esta obra, durante muito tempo, à entrada do seu 

museu. E começava o diálogo com o grupo de visitantes, relacionando o cântaro com as 

origens da palavra Golegã, que dava o nome à vila dizendo: “Havia uma mulher, que 

segundo a lenda, dava água de um cântaro a quem passava, essa mulher era de origem 

galega, do norte de Espanha, mas radicada na terra, daí o nome Golegã vir a derivar de 

galega.”  

Esta obra é, assim, uma forma alegórica de representar essa ideia e ainda uma 

homenagem à mulher e um tributo à sua mãe. 
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Cavalo e Cavaleiros com pá e cantaro, bronze policromada, 46x39x12 cm, MMMC, 

inv. 071. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torso, bronze policromado, 42x46x15 cm, MMMC. 
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Estudo  equestre–o lavrador, bronze com patine, 59x64x18 cm, MMMC, inv. 415. 

Projecto idealizado para implantar em Espaço Público, na Golegã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Mar-Mulher, bronze policromado, 183x58x53 cm, MMMC, inv. 041. 
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Coluna Hippie, aluminio e pedra, policromia a tinta plástica, 300x70x50 cm, MMMC, 

inv. 270. 
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Conclusão 

 

Entre o Céu a Terra e a Memória 

 

“ – e esses raios vinham da rosa que era o coração dela, 

Aquele coração obstinado. 

 

                        O teu olhar incendiou meu coração humano, 

                        Submetido ao gosto do teu querer subtil. 

                        Não te cansaste já dos ardentes caminhos? 

 

E depois? O ritmo furtou-se, calou-se, recomeçou a sua palpitação. E depois? Fumaça, 

Incenso que se eleva sobre o altar do mundo: 

 

                         Alta é a chama, mas mais alto, mais puro, 

                          Sob o incenso da glória no céu de anil. 

                          Não evoques mais os dias encantados.”
1
 

 

 

Mestre da forma e da cor, Joaquim Martins Correia era um homem de uma 

poética de soberba grandeza, estrela de luz própria, cintilante e vibrátil como afirmava. 

Foi um dos escultores mais prolíferos, originais e generosos do seu tempo, por isso, a 

sua obra é um marco incontornável e marcante na história da arte portuguesa do século 

XX. Depurada, silenciosamente, impôs-se, foi pioneira entre as demais, ao introduzir a 

policromia na escultura, devolvendo assim a cor à forma. 

Trabalhar a arte sempre foi, e continuará a ser, um enorme desafio para qualquer 

artista, em qualquer época. O seu estudo, o seu perfeito domínio e habitat cultural, exige 

o convívio com um animal feroz, que, ao mais leve descuido, lança o pânico no suporte, 

o corpo pode ser retratado na sua trágica natureza, anatomizado, a bisturi, móvel ou em 

pose nua, da pedra, do ferro ou da argila. O artista e poeta
2
, parco de meios, de olhos 

                                                            

1 James Joyce - Retrato do Artista Quando Jovem. Lisboa: Edição Livros do Brasil, 1998, p. 224.  
2 Friedrich Nietzsche - Para Além do Bem e do Mal. Lisboa: Relógio de Água, 1999, p. 105 “Os poetas 

não têm vergonha das suas experienciam: exploram-nas”. Adágios e Entreactos. 
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vendados, é apenas o mensageiro de matérias, o cronista de um livro de horas, sem fim 

nem distância, interprete, de uma inocente e obscura explosão de luz e cor, sem saber 

sequer a sua origem, com apenas um objectivo: participar de uma poética. Deixando-nos 

um património artístico de inegável valor, Martins Correia emerge com uma obra de 

grande dignidade. 

Este meu trabalho - fruto de uma longa caminhada, teve no Mestre um grande 

companheiro e amigo, um princípio e um fim -, é um modesto tributo, ao quanto ele foi 

de significativo e seminal no meu processo de vida e de obra, a luz que acendeu no 

interior das nossas almas, os ensinamentos, que tão sabiamente soube conduzir, 

recordados até hoje, são já preciosos afectos da memória. Esta é a obra, “Esta é a 

pintura de quem gostaria de se enterrar e deixar de ser (a vida do artista é a cova que ele 

vai cavando com os pés até desaparecer por completo na terra, enquanto vai revelando 

ao Mundo as «as verdades místicas»). É a Obra de alguém que sabe que o preço é 

altíssimo: de alguém que paga as coisas (e a vida) com a própria alma.”
3
 Podemos 

utilizar um espelho, para ver o rosto, uma obra de arte para sentir o espírito e aquele que 

foi o nosso mentor, para meditar, nas suas palavras e nas suas obras. 

Desenhar uma topologia de construção metodológica, para a tarefa que agora 

termia não encerra um fim em si mesmo, será antes, talvez, até o início de novas 

aventuras culturais, tão grande foi a alegria interior, de experiências vividas,
4
 de tão 

profícuas vivências, que serviram o acto, para usar uma expressão que lhe era 

recorrente, “o melhor do acto, é aquilo que não se pode explicar”, segundo Martins 

Correia. E eu acrescentaria, o que, está sempre por fazer, e realizar, por realizar, por 

cultivar. 

“Diz-me agora com clareza, para que eu saiba,  / se é Ítaca a terra a que cheguei, 

como me disse / aquele homem além, que encontrei quando aqui vim.”
5
 

O escultor, o artista, o pensador, nasce de uma declaração de amor ocasional, 

entre as suas vivências, experiências do quotidiano e uma sucessão de encontros e 

                                                            

3 Rui Chafes - O silêncio de… Lisboa: Assírio e Alvim, 2006, p. 37 “Esta é a pintura de quem gostaria de 

se enterrar e deixar de ser (a vida do artista é a cova que ele vai cavando com os pés até desaparecer por 

completo na terra, enquanto vai revelando ao Mundo as «verdades místicas»). É a Obra de alguém que 

sabe que o preço é altíssimo: de alguém que paga as coisas (e a vida) com a própria alma.” 
4 Henry Moore - Comentários do Artista. Lisboa: British Council / Fundação Henry Moore / Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1981, fig. 1, texto: “Na obra de um escultor toda a espécie de experiências vividas 

são fundidas e usadas algures, nesta obra existe uma ligação com a chamada Vitória de Samotrácia do 

Louvre – e gosto de pensar que os outros vêm qualquer coisa nesta «Standing Figura».” 
5 Homero – Odisseia. Lisboa: Livros Cotovia, 2003, Canto XXIV, 255-260, p. 386.  



 
 

157 

rupturas, por vezes, um amor-ódio que se mistura com revolta e violência profícua, de 

um nascer difícil, de um útero abismo. 

Neutro de luz, vazio, frágil, sacerdote que vai dando espiritualidade à matéria, à 

forma, no decurso do seu trabalho. No tempo, no espaço e na memória, no azul dos 

céus, projecta-se a imagem de um infinito possível, o que os olhos vêem, não é somente 

a representação da matéria que informa a forma. É também o que de espiritual cada 

olhar projecta na matriz e na sombra de um imaginário em espaço, um enorme 

emaranhado de laços afectivos, conjugam-se para realizar o milagre estético, a explosão 

das formas. O choque emotivo que só a arte nos dá para além de qualquer conceito.  

De que falamos quando abordamos o termo poético? Da poesia das formas e do 

conceito espiritual e conceptual, que a envolve. “Evitar a busca de uma nova forma a 

qualquer preço, significa evitar a história de arte como a conhecemos.”
6
 Trata-se de 

desenvolver os valores culturais que suportam uma sociedade e sem os quais podemos 

ficar com a liberdade e a dignidade em risco. 

Poética é a dinâmica e a entrega à cultura de uma vida inteira, está no âmago no 

ADN de homens de carácter, empenhados em dignificar o espaço público,
7
 social e o 

povo a que pertencem. 

A escultura pública de Martins Correia é apenas uma parte da sua vasta obra 

plástica, composta por bustos, medalhas, retratos, desenhos, pinturas, ilustrações, 

cerâmica e até poesia. Nesse último campo da criação são inúmeras as referências que o 

Mestre realizou sobre a Arte e a criação plástica. Através dos seus textos, diálogos, 

entrevistas e poesias que escreveu, Martins Correia foi não apenas um artista, mas um 

teórico da arte, que, a cada instante, nos interroga, interpela e faz que descubramos o 

acto da sua criação plástica em particular e da Arte em geral. 

Autor de uma obra de escultura pública em menor número que de outros artistas 

seus contemporâneos (como Leopoldo de Almeida, Barata Feyo, António Duarte ou 

Joaquim Correia, entre outros), esta não deixa de ser notável a vários níveis. A escultura 

de Mestre Martins Correia assume uma estética e uma plástica que radicavam no 

                                                            

6 Daniel Marzona - Arte Conceptual. Koln: Taschen, 2004, p. c/capa. 
7 Chafes, Rui - Entre o Céu e a Terra. Lisboa: Documenta, 2012, p. 60 “A arte nunca é pública, é 

sempre privada e transmitida apenas a alguns, aos que são capazes de a receber. Mesmo num espaço 

público, a arte só se liga às emoções secretas de cada indivíduo, a chama será sempre transmitida só a 

alguns, os que são capazes de ver (e não apenas de olhar). Nesse sentido, a arte é sempre para poucos. A 

arte é, pela sua natureza, aristocrática: ela manifesta um ideal destinado, no futuro, a pertencer a toda a 

Humanidade mas que, no início, só pertence a um pequeno número e ao artista que foi capaz de fazer 

coincidir a consciência vulgar com a consciência ideal.” 
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Egipto, na Etrúria e na Grécia. Os monumentos e as peças de Martins Correia afastam-

se do receituário do Estado Novo e do zarquismo, quase sempre habitual e recorrente na 

época. O escultor, mesmo nas peças mais ligadas a esse receituário, transforma-as 

sempre em exercícios nos quais procura as formas concretas e primordiais vindas dos 

egípcios, dos etruscos e dos gregos. Deste modo, esse seu universo formal assume 

sempre uma dignidade conceptual ligada à síntese, à estilização e às formas puras. 

Podemos encontrar essa busca incessante nas peças Amato Lusitano, Garcia de Orta, D. 

Pedro V, Gaspar Côrte-Real, Fernão Lopes ou Bartolomeu de Gusmão.  

Em outras esculturas, Martins Correia deixou-nos o testemunho de dinâmicas 

formais abstractas que procuravam fragmentos e formas geométricas, como se observa 

no arco do Álvaro Pais, no Monumento Amizade Portugal-Japão ou na dinâmica 

notável pelo movimento no Infante D. Henrique, de Viseu, que, de resto, parece 

anunciar o Homem em Movimento no Centro de Reabilitação de Alcoitão. Em suma, a 

obra pública de Martins Correia assume-se como projectada para o futuro e não para um 

passado estabelecido.   

Finalmente, o conceito de poética está muito para além de qualquer análise 

epidérmica. Tal como a definiu Novalis, “Poética – A poesia é, entre as ciências, a 

juventude.”
8
  Não nos é permitido chegar a valores, tão secretos, que se situam distantes 

da matéria do conhecimento, do domínio e entendimento humano. Neles apenas 

podemos meditar, trabalhar com honestidade intelectual e nada mais. Foi essa a tarefa e 

o exemplo que o Mestre Martins Correia nos legou. Esse opus magnum fantástico a que 

se dedicou, numa vida inteira, de inteligente desassossego e afável sentido de humor. 

                                                            

8 Rui Chafes (Selecção, tradução e desenhos) – Fragmentos de Novalis. Lisboa: Assírio e Alvim, 1992, 

p. 93.  
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Anexos 

Obras Personalizadas que o Mestre Ofereceu a Amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

História desta Obra: 

Este trabalho, desenho sobre cartão de dois nus, feminino e masculino, foi-me oferecido 

pelo Mestre, de olhos arrasados de lágrimas no dia da morte de Natália Correia, no seu 

atelier em Belém. 
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História desta Obra: 

Este esboceto-desenho foi também executado numa toalha de mesa, depois de uma 

refeição, quando, quase sempre, o diálogo se prolongava pela noite dentro, numa 

aprendizagem sempre pertinente, de momentos de uma grande comunhão de valores e 

afectos.  
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História desta Obra: 

Este desenho-esboceto-auto-retrato foi também desenhado numa toalha da mesa depois 

de uma refeição. 
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História desta Obra: 

Este trabalho foi oferecido a António Bispo Cerca, taxista na Golegã, por este 

manifestar interesse em possuir uma obra do Mestre.
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História destas Obras: 

Estes trabalhos, desenhos policromados sobre cartão, fizeram parte de uma exposição na Festa 

da Bênção do Gado, em Riachos, que realizei conjuntamente com o Mestre, no ano de 1993. No 

final dessa exposição, ofereceu-me estes trabalhos, como recordação e testemunho da nossa 

amizade. 
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Entrevistas e Opiniões (recolhidas por José Coelho em Outubro de 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Mestre Martins Correia pelo olhar de uma retratada 

 

 Sendo o Mestre um amigo muito próximo do meu pai, eu recordo-me de 

frequentar o seu atelier e o Museu muitas vezes.  

Numa das muitas ocasiões em que o Mestre foi lá a casa jantar, o meu pai 

anunciou-lhe a minha primeira exposição individual. Então o Mestre, com uma enorme 

generosidade que lhe era característica, propôs fazer-me um desenho/retrato para o 

catálogo dessa exposição. Este retrato é muito particular, não só pela carga emocional 

que transporta mas por todas as circunstâncias da sua execução. 

 O Mestre pediu os pastéis de óleo. A caixa de pastéis de óleo que eu tinha estava 

muito gasta. Trouxemos então uma caixa de pastéis secos que o meu pai tinha trazido de 

Paris. 

Uma caixa grande, de madeira, com as cores organizadas por tons, com o interior em 

esponja, e que ainda hoje utilizo.  

 Enquanto desenhava, o Mestre não disse uma única palavra e nós também não. 

Fez-se um silêncio sacro, como se de uma cerimónia se tratasse. E no fim voltou toda a 

sua expressividade e alegria. Nascia mais um dos seus retratos. 

 

Catarina Coelho, 2013 
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Esta nota de 20 escudos tem representada a esfinge de Garcia da Orta, uma das suas 

esculturas, o mestre utilizava-a frequentemente para dar o seu autógrafo, a quem lhe 

pedia. 

 

 

Opinião de Elsa Martins Correia, filha de Martins Correia 

Martins Correia afirmava que “o meu trabalho tem fronteiras demarcadas: a arte 

popular e a arte clássica, a arte rústica e a arte urbana” e acrescentava que “há artistas 

que se dedicam a uma forma de arte que é constante, numa só forma de ser. Há outros 

que se procuram justamente na multiplicidade, ora eu sou daqueles da multiplicidade.” 

E na verdade, meu pai foi o homem da multiplicidade; com uma sensibilidade única 

expressou-se na escultura e na cor, modernizando o cromatismo helénico numa forma 

pessoal, permitindo em Portugal, através da sua obra, uma presença constante histórica 

e quotidiana muito bela, que eu admiro e amo profundamente. É um privilégio ser sua 

filha.” 

Elsa Martins Correia (2013) 
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Opinião de António Bispo Cerca  

 

António Bispo Cerca, taxista na Golegã, transportou frequentemente, há muitos anos, o 

Mestre Martins Correia 

 

 

Pergunta: Dê-me a sua opinião sobre a pessoa Joaquim Martins Correia que conheceu 

pessoalmente. E como lhe veio parar às mãos este trabalho da sua autoria. 

Resposta: Tive contacto com o Mestre Martins Correia, em muitos anos vividos na 

Golegã, e em serviços que lhe fiz no táxi, pois ele não tinha carta de condução. E 

entendo que pelos contactos que mantivemos, ser uma pessoa, sociável, comunicativa, 

amiga do seu amigo, conversadora, amiga de todos. O mestre era um homem bom. Um 

dia em conversa, numa viagem que fizemos, manifestei o desejo de ter em minha casa 

uma obra sua, na próxima viagem apareceu-me com este trabalho, ofereceu-mo com 

umas palavras muito bonitas, o que me deixou imensamente sensibilizado, com 

dedicatória e tudo. Que diz assim: “Para o meu amigo António Cerca, pela distinção do 

seu porte para com a arte oferece o Mestre Martins Correia 1990.” 
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Entrevista a Gabriel Malaquias Sequeira  

 

Gabriel Malaquias Sequeira, na altura motorista da Câmara Municipal de 

Golegã, transportou o Mestre Martins Correia que se deslocava de Lisboa para a Golegã 

e da Golegã para Lisboa. 

 

1.ª Pergunta: Como foi o seu contacto com o Mestre Martins Correia? 

Resposta: O contacto que eu tive com o Mestre Martins Correia, foi de uma abertura 

cordial e simples que me cativou para que eu percebesse a sua obra e todo o trabalho 

que ele tinha tido até essa data. 

Reparei também como o Mestre olhava as suas obras e colocava a sua mão nas 

imagens e dizia-me como se apreciava uma escultura. 

Numa das muitas vezes que eu estava com o Mestre no seu Museu, que tinha 

quatro salas cheias de obras, estando a ouvir-se uma musica suave, o Mestre olhava para 

as suas imagens e chamava-me a atenção: “Gabriel, repara como as imagens cantam.” 

 

2.ª Pergunta: Qual a importância do Museu Mestre Martins Correia na Golegã? 

Resposta: A importância do Museu Mestre Martins Correia na Golegã, era para o 

Mestre o local privilegiado por ser a sua terra Natal e dar a conhecer ao povo que não 

foi em vão que teve uma grande ausência e que a fim de todos estes anos, doou ao 

Município uma grande parte das suas obras, e tinha a certeza que o museu estava muito 

bem situado e que viria a ser visitado por muitos artistas e estrangeiros, e mais, 

adiantou, que a primeira sala era a sala do artista, cada artista doava uma das suas obras 

que ficavam no museu. 

Actualmente não há Museu Mestre Martins Correia na Golegã, há sim as obras 

do Mestre metidas no 1.º andar no Equuspolis e não há muita divulgação artística e 

cultural da Arte de um filho da terra. Não é aceitável esta afronta à memória do Mestre 

Martins Correia. Por isso ele me dizia: “Gabriel, as minhas obras e as minhas cinzas vão 
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perpetuar juntas.” Eu muitas vezes dizia-lhe: “Mestre, para que é que o Mestre quer ser 

cremado?”, Resposta: “Sabe, quando eu morrer se for para uma campa no cemitério, 

poucas pessoas vão ver a minha sepultura e a certa altura não mais lá vão, é próprio da 

vida. Assim, ficando as cinzas junto às minhas obras, são sempre visitadas, até porque a 

entrada para o Museu é onde elas ficam depositadas.” 

A Câmara da altura não preservou a memória do Mestre e retirou as obras e 

deixou ficar as suas cinzas, elas lá estão abandonadas e tristes porque foram separadas. 

 

3.ª Pergunta: O que dizia o Mestra das suas obras? 

Resposta: Dizia o Mestre “as minhas obras só serão mais compreendidas daqui por uns 

300 anos!” ele lá tinha a sua razão, com uma obra artística que não se pode calcular, 

espero que o povo da Golegã saiba acolher e reivindique em nome de uma grande obra a 

construção de um Museu Contemporâneo, onde sejam colocadas todas as suas obras. 



 
 

174 

Entrevista a Henrique Correia Pernita, sobrinho de Martins Correia   

 

“Falar do Mestre Martins Correia é sem dúvida falar de um escultor e pintor dos 

melhores que existiu em Portugal. 

Mestre Martins Correia era um homem simples, nasceu na Golegã, veio de uma 

família muito humilde, seus pais foram camponeses, sua mãe chamava-se Maria da 

Guia, muito cedo ficou órfão de pai e mãe, depois da infelicidade foi levado para a Casa 

Pia de Lisboa com os seus irmãos, José Correia e Adelaide Correia. Na Casa Pia, 

verificou-se que tinha muito jeito para o desenho, jogou à bola, mas a sua vocação era o 

desenho. Lá fez os seus estudos e tornou-se escultor; foi um escultor que deixou uma 

obra invejável, tem esculturas por toda a parte. 

O Mestre foi um homem muito trabalhador, passou dificuldades derivado do 

regime na altura, mas soube sempre ir em frente como escultor, foi o máximo se não o 

melhor. 

Nessa data tem muitos trabalhos de desenho, mas é na escultura que se tornou 

mais conhecido. O Mestre como era conhecido, era uma figura pública, era acarinhado 

por todos, era uma pessoa alegre e divertida, gostava de contar anedotas e sobretudo 

gostava muito de viver. 

Durante muitos anos convivi com o Mestre, eu acompanhava-o para todo o lado, 

jantava e almoçava todos os dias com ele. Eu sendo o único sobrinho que tinha, era a 

pessoa da sua confiança, sabia da sua vida mais do que a própria filha, era uma pessoa 

muito inteligente, tudo o que fazia tinha um saber de muito humor, tinha muitos amigos 

e amigas, quem via o Mestre Martins Correia, estava sempre acompanhado de senhoras. 

As mulheres eram o grande amor da sua vida. Um homem muito humano, gostava de 

ajudar no que podia; deu aulas de pintura e desenho na Casa Pia de Lisboa e não só. Já 

com muita idade estava sempre a trabalhar, tinha conversas muito interessantes nos 

jantares, com amigos estava sempre alegre. Um dos grandes amigos foi o Maestro e 

cantor Pedro Barroso e sua mulher, Dr.ª Manuela, José Coelho actualmente escultor, 

também grande amigo; a sua secretária e grande amiga Klaudine, a pessoa da sua 

confiança, talvez a pessoa mais amiga até à sua morte. 
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Já com 87 anos queria fazer tudo depressa porque o tempo estava a acabar. Um 

dia na sua casa, ao pé dos bombeiros, sentado numa cadeira disse-me: “Sobrinho, isto é 

mais um ano ou dois…” e não falhou nada. Infelizmente faleceu aos 89 anos em Lisboa, 

até nisso era uma pessoa com uma visão fora do comum. Eu, como sobrinho, fui um 

privilegiado, meu tio era muito meu amigo e sabia quem lhe fazia bem, fui, sem dúvida, 

recompensado por tudo o que lhe fiz, foi uma pessoa de uma honestidade super, 

reconheço a sua grande amizade que tinha por mim. 

Existe na Golegã um Museu com o seu nome, lá estão as obras em bronze e 

granito, desenhos, tudo isto de um valor incalculável, são cerca de 500 trabalhos doados 

por ele à Câmara da Golegã, lá estão as obras mais importantes que não será fácil 

encontrar em qualquer Museu. 

As suas obras são inconfundíveis, as cores, o traço, a beleza e sua perfeição, é, 

sem dúvida, uma coisa única, qualquer obra do Mestre Martins Correia, juntamente com 

outras de outros artistas, mesmo que as pessoas não percebam de arte dizem logo quais 

são as do Mestre. 

 

O Mestre Martins Correia foi sem dúvida o melhor Escultor de todos os tempos. 

Paz à sua Alma!” 
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O Mestre das cores e dos volumes 

 

O mestre saltitava de bengala na mão, dando uns pulinhos. Era conhecida na 

Golegã a sua condição de sénior absolutamente original e independente. 

Sentia-se que, antes de sair de casa, cuidara do cabelo, escolhera as cores, o 

lenço de pescoço, o casaco, o chapéu… e que tudo tinha de estar composto.  

O seu gosto pelo belo, o seu conceito, vivência e exercício da beleza eram de tal 

forma apurados que, ao perguntarmos 

 - como vais?  

- Ele nunca respondia: - estou bem.  

Respondia SEMPRE: - estou bonito. 

Fulcral na vida, importante mesmo, para ele, era estar de bem consigo e com a 

beleza. E empertigava-se, mostrava o gozo de estar vivo entre amigos, mudava de pose 

e de perfil como um manequim. Mostrava-se. 

Aprendi essa lição de estar, ser e fazer bonito, entre muitas outras, à mesa do 

velho café Central da Golegã, em tempos de magia e noites de encantamento. As toalhas 

de papel ficavam marcadas pelo génio do Mestre, pelas suas explicações, grafismos, 

riscos e manchas.  

Estar com ele era um exercício permanente de inteligência e uma procura 

desbragada da diferença, do cromatismo, da perspectiva, da síntese.  

Fui amigo dele em dois planetas diferentes.  

Um primeiro na LIsboémia encantada do post revolução. Tinha tertúlias fixas na 

Brasileira – era eu professor na Veiga Beirão ali mesmo ao largo do Carmo. Acrescia, 

ainda em Lisboa, o seu atelier em Belém, e as tertúlias da noite, como o Botequim, da 

Natália Correia e o Parlatório, em S Bento, entre tantos outros. 

O outro “planeta” foi a sua redescoberta da ruralidade, já que tinha sido 

casapiano, mas de ascendência e naturalidade na castiça Golegã, onde, para minha 

grande surpresa, o reencontro, mais tarde, para um contacto muito mais intimo e quase 

diário que marcou tanta coisa da minha conceptualidade estética e existencial.  

Só então associei os dois planetas. De certo modo, também eu cumpria um 

percurso semelhante… 

A sua obra tem uma modernidade exemplar, única e intemporal. Furou todos os 

estilos e convenções, todas as modas e tendências. E criou uma escola imensa, 
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desafiante de modernidade, que se define pelo traço imediato, fácil e forte, as cores 

ousadas e definidas, os bronzes corajosamente pintados, os rostos e corpos feitos em 

riscos de síntese e simbologia, os traços espontâneos e geniais. O sonho e o concreto 

dando as mãos, com desprezo pelo artefacto da minúcia e do enfadonho relatório das 

formas eventualmente perfeitas e naturalistas, mas sem alma nem significado. 

Tal como ele, também eu fazia o percurso da cidade maior para o Ribatejo com 

extrema frequência, e, consequentemente, tornou-se muitas vezes meu companheiro de 

viagem. Admirável comentador de vida, aliás.  

Apesar da sua fraca figura de homem frágil, fez, estatuária de referência e 

figuras enormes em bronze fundido. 

Um dia, já mais medroso das alturas, estando eu em Lisboa, antes da partida, 

pediu-me que subisse ao escadote, no velho atelier da Avenida da Índia, para molhar o 

barro e cobrir melhor com um plástico enorme a estátua que estava a fazer. Senti-me um 

discípulo de privilégio.  

Essa escultura está hoje, salvo erro, na estação de metro de Picoas. Outras vivem 

por aí, pelo país fora, pelo Mundo.  

Sempre que eu ia actuar aqui ou acolá e o avisava disso, várias vezes me pediu 

que visitasse um baixo-relevo, um tríptico, um painel, uma escultura pública; e eu, 

sempre que podia, lá lhe trazia a fotografia desse filho perdido da sua arte, plantado 

algures pelo país afora, numa Câmara ou Tribunal... 

O próprio ambiente que se respirava no velho e imenso ateliê era sempre 

original. Não esqueço que eu quis por, um dia, uma maçã no lixo. Estava bichada. 

Criava mosquitos já à sua volta. Mas só foi muito contrariado que ele cedeu. Aquela 

maçã, naquele sítio, tinha uma função estética. Já a Claudine, sua parceira de estúdio, 

tentara mil vezes; em vão. Aquela mancha, outrora redonda e vermelha, jubilara de 

espanto o caos sabedor do velho espaço. Era um ponto de magia - um azimute estético, 

talvez um marco geodésico do universo do atelier. Tal como o prego da entrada ou a 

campainha de sua casa. Também pintados de vermelho. 

Assim era o Mestre. 

Lembro-me que, em Lisboa, era eu professor como disse, ali ao Largo do 

Carmo, e ele em Belas Artes. Encontrávamo-nos então amiúde, na Brasileira, entre 

tertúlias de artistas, escritores, músicos, pintores, ou gente aspirante a tudo isso. Mas, se 

eu acaso estivesse sentado nalguma mesa mais recuada, bom, eu fazia-lhe sinal de 



 
 

178 

longe… mas ele demoraria uma hora a chegar ao fundo do café, pois cada mesa era um 

novo mundo de cumprimentos, seduções, explicações, abraços e vivas discussões de 

intensa criatividade. 

Foi, de facto, uma surpresa encontrá-lo depois na Golegã.  

Em Lisboa nunca tinha calhado referir, sequer, em conversa, essa nossa pátria 

comum. Foi então um enorme companheirismo que nos envolveu. Eu, lutando pelas 

palavras, musicas e sons; ele, lutando pelas cores e pelas formas.  

Jantámos anos seguidos, quase todos os dias, pois as suas estadias por terras do 

Ribatejo eram cada vez mais prolongadas; e sempre que com ele convivia - só, ou em 

tertúlia - aprendia-se sempre de tudo; desde a alegria da vida, às velhas canções da 

fanga, aos segredos dos fundos e das cores, à própria poesia que também fazia.  

A sua casa era um acto delirante de modernidade e espanto – mobília feita em 

andaimes, tipo tubus, móveis pintados nos sítios que só ele sabia, um ambiente surreal 

de criatividade febril, no seu pensar moderno, com total alheamento pelos dogmas da 

mobília convencional. 

Discutíamos a força da arte contra a força dos cinzentos. Tínhamos sintonias e 

assimetrias. Mas éramos amigos, como se deve ser amigo, sempre. Sem dogmas, mas 

inteiros.  

Sou dos poucos artistas que pode orgulhar-se de ter retrato do Mestre Martins 

Correia - teria eu os meus quarenta anos. Foi em Belém, e integrou um LP, no tempo 

em que tal coisa existia. 

Disse de repente:- senta-te aí!  

E começou num impulso a riscar, com fúria, aquilo quem me parecia papel de 

embrulho grosso, cor-de-rosa. Era papel manteiga das velhas mercearias. Em cinco 

minutos estava feito. E ali fiquei. Era eu; naquele espaço, no seu conceito e naquele 

tempo. Duro e masculino, um pouco triste. Eu. 

O velho mestre formou em mim, inclusive, o desejo de ser um alter-ego, o Pedro 

Chora, retirado de meus múltiplos apelidos, artista plástico de médio recorte e pouca 

ambição, mas completamente louco pela transformação das matérias e do papel em 

formas de comunicação, recado íntimo, denúncia, erotismo ou amizade.  

E divirto-me. Ah como me diverte a vida. E os meus vermelhos feitos a baton da 

loja do chinês são ainda e sempre, os pingos vermelhos de vida que com ele aprendi. 

As toalhas do velho Central hoje são de pano. Não dá para riscar. 
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O Mestre partiu, deixando a sua obra por toda a parte. Mas onde quer que se 

ponha um quadro de Martins Correia, os outros que estiverem perto dele, nessa 

parede… desaparecem.  

Porque a força dessa fraca e nervosa figura tinha o traço de génio dos maiores.  

A inquietação do Belo. O desassossego da procura eterna. Alquimias de síntese.  

O segredo, afinal, da sua eternidade. 

 

Maestro Pedro Barroso 
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O escultor que usava o barro para fazer poesia e a pintava depois 

 

Conheci Martins Correia quando fui seu aluno nas aulas de modelação na Casa 

Pia de Lisboa, onde já então nos motivava para o uso de novos materiais a fim de 

obtermos novos meios de expressão. Eram aulas “loucas”, pontuadas por alguma ironia. 

Foi como aluno interessado e “sossegado”, que tive o privilégio de frequentar o 

seu pequeno atelier, onde, aos sábados e enquanto trabalhava, recebia os seus amigos, 

entre os quais se destacavam pelas suas intervenções a pintora Estrela Faria e a poetisa 

Natália Correia. 

Acompanhei de perto o desenvolvimento da sua escultura, em que a cor era aqui 

e ali aplicada ao mesmo tempo que modelava para além do desenho que inicialmente 

gravara nas superfícies. Este modo de fazer que parecia surgir espontâneo, era, no 

entanto, um produto do seu pensamento plástico que muitas vezes aplicava nos espaços 

arquitectónicos e urbanos, criando situações novas em contraste com a escultura oficial 

que se fazia. 

Como resultado do somatório dos materiais e da cor surgiram novas técnicas, 

apoiadas em tecnologias existentes que Martins Correia explorava de maneira pouco 

ortodoxa. Primeiro obtinha a forma em barro e só depois procurava adaptar as 

tecnologias da fundição, a expressão técnica que mais usou. Foi o que sucedeu, em 

1966, com a escultura que se encontra num pátio interior do Centro de Reabilitação 

Física de Alcoitão. A sua base não é um tradicional plinto de pedra aparelhada, mas 

antes uma forma arredondada, em cimento, que suporta uma vara em bronze de onde, 

por sua vez, pende uma figura fundida em alumínio, qual bandeira de esperança. Usou a 

cor na base de cimento e aproveitou a cor dos materiais fundidos. 

 

Convidou-me a trabalhar, com ele e para ele, em duas das suas muitas esculturas 

de grande porte. Vê-lo trabalhar era um espectáculo, porque nunca se calava, fazendo 

comentários a propósito de um ou outro pormenor, talvez para não perder o rumo 

imaginado para a peça. 

As suas esculturas oficiais, particularmente as estátuas (e a cidade de Lisboa tem 

algumas delas, encomendadas directamente pelo Estado e pelos serviços culturais da 

Câmara), apesar de todas diferentes entre si, já que ele se baseava acima de tudo na 
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história de cada personagem, vê-se que são do Martins Correia porque está sempre 

presente a mesma técnica de modelação. 

No entanto, é talvez na cidade de Castelo Branco que se encontra a peça que 

melhor exemplifica toda a entrega do escultor à concepção e execução. Trata-se da 

estátua evocativa de Amato Lusitano, datada de 1956. Durante a execução na escala real 

em que trabalhou a estátua, Martins Correia alterou constantemente a estrutura que 

suportava o barro, com o intuito de encontrar a forma pretendida. Quem não ficava lá 

muito satisfeito era o seu colaborador, José Branco (Faiunça) que tinha de acompanhar 

o pensamento plástico do mestre e reformular a estrutura em sintonia.  

Enquanto ensinou na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, ensaiou várias 

prospecções sobre a escultura portuguesa com os seus alunos finalistas do curso de 

escultura, instando-os a encontrarem o seu próprio perfil.   

Entusiasmado com este e outros resultados, concorreu ao primeiro concurso 

aberto pela Direcção-Geral do Ensino Superior e Belas-Artes ao lugar de Professor da 

Escola. O júri aceitou a sua candidatura mas a Direcção-Geral rejeitou-a, alegando que 

o seu curso era da reforma anterior ao curso a que todos os outros candidatos 

pertenciam. 

       Helder Batista 

       Escultor  2013 
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Mestre Martins Correia – Um Olhar Amigo  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- O Mestre ? ! 

- O Homem ? ! 

- O Amigo ? ! 

É-me difícil falar de Martins Correia dissociando as suas três “facetas” ou 

formas de estar, de personalidade se quisermos. 

Conheci Martins Correia, o Mestre, quando integrei uma “comissão” 

organizadora, do que chamámos na altura, Semana Riachense, que entre outras 

actividades de índole desportiva, cultural, informação, colóquios, etc., teve especial 

relevância uma Exposição Colectiva de Artistas Plásticos riachenses na qual o Mestre 

participou, a convite do meu amigo José Coelho. 

O Homem e o Amigo fui conhecendo, aos poucos, nas suas visitas à agência 

bancária onde desempenhava funções. 
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O Homem, sempre com a condição de artista numa primeira mensagem, era 

reservado, pouco dialogante, um pouco exigente até, fazendo prevalecer o seu estatuto 

de “Mestre”. 

O Amigo foi-se revelando, dialogante, brincalhão, participativo, nunca deixando, 

no entanto, de fazer valer a sua condição de “Mestre” ainda que simuladamente. 

Entrava na Agência e chamava Farinha, por vezes nada do que pretendia se 

prendia com actividades bancárias, queria apenas falar um pouco, desenhava sempre. 

Convidava-me inúmeras vezes para ir com ele aqui ou acolá, ver isto ou aquilo, apenas 

por uma ou duas vezes entrei no seu estúdio, já que pretendi privilegiar a amizade com 

o homem artista preterindo ligações exclusivamente ao Mestre.    

Lembro-me que um dia convidei-o a assistir a uma prova de judo em que 

participavam os meus filhos, acedeu prontamente e quando, já no local da prova, lhe 

apresentei a minha esposa tirou, de imediato, do bolso do jaquetão, umas luvas de lã e 

ofereceu-lhas, com a delicadeza de um verdadeiro senhor. Foi um gesto simples, 

genuíno, e inesperado porque desconhecia a sua presença, e que no fundo fazem 

emergir a faceta simples, humilde, verdadeira, de um homem que o seu “estatuto” 

esconde, força ou impele ao alheamento. 

O Mestre admiro a sua obra, a sua força, a forma dura, de luta, de 

incompreensão, espelhado nas cores fortes, vivas, nas formas austeras que impôs na sua 

obra que o transportaram e mantiveram no topo ao longo dos tempos. A inquietude de 

querer fazer mais e melhor, diferente, especial de “atirar cá para fora” o seu estado de 

espírito, a sua alma, o seu inconformismo perante “o deixa andar”, a sua veia poética 

espelhada nas mãos, já reflectoras dos anos passados, mas ainda fieis ao que lhes era 

transmitido por um cérebro inovador, metódico, em constante ebulição artística.   

O Homem recordo as suas afirmações, o seu constante aflorar de orgulhoso 

Casapiano, os seus ensinamentos de vivência, a sua vontade de viver, de tentar, a cada 

passo, transportar o espírito “artista” de inconformado com o “pouco” que conseguiu 

(no seu sentimento, muito para nós que o apreciamos) para as pessoas, a sua 

permanente insatisfação com a inércia do homem anónimo ou público. 
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O Amigo ressalta-me a saudade de sentir o prazer de, apesar da diferença de 

idades, convivermos em “amena e alegre cavaqueira” sem que um fosse o anónimo 

bancário e o outro um ilustre, apreciado nacional e internacionalmente galardoado, 

escultor. 

Está em paz amigo 

Nota: deixo cópia de um “retrato” com que (o Mestre, o Homem, o Amigo) 

quiseram perpetuar o nosso relacionamento. 

 

Farinha Paula 
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Entrevista de Martins Correia ao jornal “O Riachense” 

11 de Maio de 1987 

Título “Da mão nasce a beleza das Formas” 

 

Ali, no Pilricho, em redor de um arroz de tamboril e de várias garrafas de vinho, 

imaginámos um banquete característico dos homens clássicos, dos Gregos. Outrora as 

grandes filosofias nasciam assim de volta da comida e da bebida, em grandes orgias. 

Comas devidas distanciassem embora reduzidos à nossa pequenez, também nós 

tentamos atingir o inexplicável da obra de arte à conversa saborosa com Mestre Martins 

Correia. É evidente que o não consegue. O grande mistério da arte mantém-se intocável 

e ainda bem. 

Pela mão de José Coêlho iniciado nestas andanças da arte e aprendiz do ofício, 

tomamos conhecimento com o escultor Martins Correia, artista da vizinha Golegã e 

cidadão do mundo. Ao primeiro contacto, surgiu-nos alguém extremamente simples e 

prazenteiro, um artista de renome internacional de convívio fácil e trato agradável. 

Durante o repasto falou-se de muitas coisas, Martins Correia contou historias, 

discorreu sobre a obra de arte, explicou-nos muitas outras coisas, falou-nos do Brasil e 

da Rússia, do camarão e de alfaias agrícolas, de Gregos e da sedução das formas, de 

religião e dos descobrimentos, de anedotas e de truques de prestidigitação da 

transcendência da arte e da necessidade do arroto. 

Resposta: Comer bem é ter religião, gostar de coisas boas, digestivas, 

apaladadas. Tal e qual como os antigos é preciso haver boa disposição e ficar tudo 

satisfeito. Por exemplo os gregos organizavam aqueles grandes banquetes e aí se 

iniciavam as grandes filosofias, aí se tentava atingir o inexplicável da arte, tudo aí era 

transcendência, tudo era prazer. 

Pergunta: Mas o que é isso da transcendência da arte e do seu sentido religioso?  

Resposta: É o sentido superior da criação, o que se passa de melhor é o que se 

não pode explicar. É isso que é a transcendência da arte, não se consegue explicar 

racionalmente, de tal maneira que quando vem o resultado a gente fica deslumbrado, é o 
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êxtase. Há um sentido místico e religioso na obra de arte. Há qualquer coisa que nos 

manda parar, que nos diz que a obra está já acabada. E a gente pára. Porque se se 

continua, então entramos no campo da habilidade, que já não tem nada a ver com a arte. 

A obra para nós está acabada e é isso que conta. Há aqui um sentido místico, religioso 

muito importante.  

Pergunta: Martins Correia é acima de tudo escultor. É no talhar a pedra e outras 

matérias-primas em estado bruto, que o artista vai criando a sua obra. A forma que 

pretende dar a essa matéria vem-lhe necessariamente de si, o resultado óbvio da sua 

personalidade, da sua imaginação? 

Resposta: Há esculturas que se assemelham a figuras humanas mas que em 

algumas partes do corpo são extremamente delgadas e extremamente grossas noutras. 

Há pessoas que não gostam disso, mas no fundo é isso que é importante em algumas 

esculturas. Imaginemos a nossa mão que acaricia as formas e nos diz que aqui é sensual, 

mas ali já não é. Como num corpo de mulher, há determinado zonas que são muito mais 

sensuais que outras e a nossa mão sente isso. Marca as coisas da sensualidade. Há muito 

sítio num corpo que é vibrátil, e é isso que a mão acentua, por isso é que existem essas 

formas mais sensuais que outras, porque o corpo não é sexualmente todo homogéneo. 

Pergunta: Na Golegã de onde Martins Correia é natural, há um Museu que tem 

o seu nome e que curiosamente está instalado onde dantes estava uma prisão. Houve um 

aproveitamento pela Câmara das instalações existentes. Inaugurado em 1982, o Museu 

Municipal Escultor Martins Correia é hoje visto como exemplo possível de verdadeira 

descentralização cultural. 

Resposta: O Museu tem cada vez mais visitantes. E porque está sempre a mudar 

e a variar de exposições, torna-se sempre novo. Esta ideia nasceu duma exposição 

minha e de outro artista em Tomar, e como eu era da Golegã pensou-se em organizar na 

minha terra esse Museu. Falou-se com o Presidente da Câmara que é uma pessoa muito 

interessada pela cultura, e ele abraçou completamente a ideia. É verdade que não há 

ainda aquela população desejável, porque não se criou ainda esse hábito pelas coisas da 

educação visual, mas com o tempo isso virá. Dantes, por exemplo no século XVI, havia 

muita educação visual e manual e criaram-se, coisas que nunca mais conseguimos criar. 

Havia uma grandeza mística enorme, coisas bem-feitas, bem trabalhadas, que nunca 
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mais voltamos a ter, coisas monumentais que hoje me esmagam completamente, 

sentimo-nos pequeninos perante essas grandes obras. 

Os seus gestos aparentemente descoordenados contam-nos histórias, transmitem-

nos uma juventude plena, explicam-nos a arte de bem conversar, desvendam-nos o 

mistério da obra e do artista, com a simplicidade e a alegria interior que marcam um 

verdadeiro Mestre. Nos seus olhos pequeninos aquela luz brilhante contagiosa e faz-nos 

ver uma outra face das coisas, um outro lado da realidade, talvez o lado donde surgem 

as grandes criações, talvez o lado menos visível mas por certo mais interessante das 

coisas. E é precisamente desse lado de cá da realidade, que o artista dá criação á sua 

obra. Dos seus olhos pequeninos nasce a grandeza da arte. Da alegria viva de viver 

nasce a sensualidade deste grande aperto de mão. Da mão nasce a beleza das formas. 

 

 

 

Esta entrevista foi realizada no Restaurante Pilricho, em Riachos,  depois de um 

saudável convívio cultural, em meados do mês de Maio do ano 1987, pelo jornal  “O 

Riachense”. 
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