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O Mestre da Forma e da Cor

Acontece o fascínio no primeiro contacto 
com a arte de Martins Correia: um conjunto 
de factores que apela aos sentidos, pela 
surpresa e pelo inusitado. A dúvida  
centra-se no binómio escultura/pintura  
e onde a independência ou a correlação  
entre elas começa e acaba.

A escultura é colorida como a pintura e a 
pintura tem a força do molde da escultura. 
Tudo se acompanha por máximas profundas 
que o artista cria, com muita poesia, em 
pedaços de papel soltos ou em cantos 
despidos de paredes, enquanto as mãos 
percorrem, sábias, os contornos da arte.



Martins Correia Escultor

O Milagre Estético  
de Martins Correia
Escultor da vida
Poeta e artesão da escultura, foi sempre um apaixonado pela mitologia he-
lénica e pela vida do nosso povo, seus gestos de amor e raiva, sua natural 
elegância, sobretudo a das mulheres, mesmo no trabalho e no sofrimento.

Martins Correia deixou-nos imagens graciosas e mágicas de navegadores 
e heróis de antanho, de varinas como as do Cesário Verde «que embalam 
nas canastras/os filhos que mais tarde naufragam nas tormentas», de anó-
nimos desbravadores de grandes trabalhos e sonhos. Um escultor que veio 
da Casa Pia, aprendiz dessa oficina sem par, com um bornal sempre cheio 
de projectos e de quimeras.

Deixou sementes de fogo em monumentos e grupos escultóricos que as 
suas mãos com fervor afeiçoaram. Desenhou, burilou e pintou estilizadas 
personagens da nossa história e outras das suas iluminações, hoje dispersas 
por museus e colecções privadas, palácios e catedrais, sempre afirmando 
uma rara força e delicadeza, a mesma que se patenteia nas suas figuras ver-
ticais, nas suas formas apenas esboçadas, até no grafismo dos seus livros.

Profundamente ligado à cultura portuguesa, tanto à erudita como à popular, 
fascinado pela lezíria ribatejana, vivia dividido entre o ensino e o seu ate-
lier. A sua ânsia de novidade, de descoberta e de risco, de experimentação 
de matérias várias, levou-o ainda ao baixo relevo, à estátua cinzelada, às 
madeiras coloridas, às medalhas tão tipicamente suas.

Amigo dos escritores, fez bustos excelentes de Miguel Torga, de Jaime Cor-
tesão, de Fernando Namora, de Natália Correia, com quem muito conviveu, 
frequentador assíduo que era das reuniões literárias, por vezes excêntricas, 
da casa da autora de Dimensão Encontrada.

Aí o conheci, nos idos de cinquenta do século passado, e aí cimentámos 
uma amizade que iria resistir ao tempo.

Lembro-o hoje como um grande artista que se guiava pela sua intuição, 
atento àquilo que Octávio Paz chamava «a vida imortal da vida».

Urbano Tavares Rodrigues

























Adoro viver. 
Atraem-me as pessoas
Que gostam de viver «em vida».
E eu acredito muito
Na orgânica da vida.
Depois da morte
Não acredito que eu, ou outrem, 
Tenha natureza útil.
Só o corpo tem um certo espírito
E é animado









Museu Municipal Mestre Martins Correia

Criado em 1982, possui um acervo de cerca de seiscentas obras, doadas 
pelo mestre à sua terra natal. Durante 21 anos funcionou no antigo edifício 
da cadeia, onde, por desejo expresso do artista, estão, numa laje da entrada, 
depositadas as suas cinzas. 
Em 2003, o Equuspolis, um edifício em forma de cavalo, – homenagem à 
capital do mesmo – foi construído ao abrigo do programa Valtejo, ocupando 
uma área bruta de mil e seiscentos metros quadrados. O edifício compõe-se 
de três pisos em que o primeiro andar foi destinado a albergar  a colecção de 
Mestre Martins Correia, tornando o Museu Municipal um espaço iluminado, 
arejado, onde o mais de meio milhar de obras, na multiplicidade de suportes 
conhecida do Mestre se expõe à visita, com respiração e destaque segundo 
as modernas técnicas de exposição.



«O melhor do acto
é aquilo que não se explica»


