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Artista
Maria Manuela Matos de Castro 
Martins nasceu em 1964 em Alcobaça, 
indo poucos anos depois viver para 
Carrazeda de Ansiães, e aos quinze 
mudou-se para o Porto, onde se 
licenciou em Direito porque “queria 
saber tudo” e achava que Direito lhe 
mostrava como tudo estava 
organizado. 
É quando já se encontrava a trabalhar 
como advogada que conhece o mundo 
do vidro, dos vitrais e da fusão, que a 
fascina e pouco a pouco começa a 
fazer experiências, trabalhos em vidro 
fundido para decoração. A 
incompatibilidade com o exercício da 
advocacia fez Manuela Castro Martins 
optar pela arte e entregar com algum 
alívio o cartão da Ordem dos 
Advogados. 
 As rendas em vidro foram dos seus 
primeiros trabalhos artísticos e, 
segundo Manuela, “surgem por acaso e 
vêm resolver um problema que eu 
trago da infância (ou da adolescência).” 
A ideia surgiu quando se encontrava a 
trabalhar nas “Cartas Portuguesas” de 
Mariana Alcoforado, e enquanto 
brincava com os pequenos objetos de 
vidro que compunham as peças, deu-se 
conta que podia “fazer renda” 
dispondo-os e com eles criando novos 
objetos. A par das “Rendas” surgiram 
os “Bordados”, pequenas peças em 
vidro fixas a uma rede coelheira que 
lhes dá a forma, e as “Rosáceas”.
É, segundo Manuela, “pegar nas coisas 
todas ao contrário” num processo de 
desconstrução do trabalho em vidro, 
tornando-o em algo móvel, usando-o 
como meio de expressão e não como o 
fim, “a coisa a ser dita”.

Realizou diversas exposições, mas seria 
na “Emerge 2014”, Bienal de Vidro da 
Bullseye para artistas emergentes, 
realizada em Portland, Estados Unidos 
da América, que Manuela Castro 
Martins veria o seu trabalho 
reconhecido internacionalmente com a 
atribuição do Prémio de Design. Desde 
então tem participado em várias 
exposições e bienais, nacionais e 
internacionais, tendo o Museu do Vidro 
realizado uma exposição temporária 
do seu trabalho em 2016 no Núcleo de 
Arte Contemporânea do Museu do 
Vidro.
Paralelamente desenvolve uma 
colaboração com prestigiados hotéis, 
como o Hotel Ceasar Park em Sintra, 
Hotel Ritz Four Seasons em Lisboa, 
Hotel Read’s Palace no Funchal, Four 
Seasons Hotel des Bergues em 
Genebra, Suiça. 
Atualmente vive em Caminha há já 
algum tempo, e para Manuela cada 
peça resulta de um momento de paixão 
e é encarada como única. Manuela 
Castro Martins não pretende atingir a 
perfeição, o que lhe interessa é a 
criação, a descoberta de uma nova 
linguagem, o desafio de “fazer coisas 
que não possam ser feitas”.
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Obra
Obra realizada para a exposição “À Espera de Ulisses”, que teve lugar em 2016 no 
Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro. As obras patentes nesta 
exposição inspiravam-se no poema épico de Homero, a Odisseia, na história de 
coragem de Ulisses e de Penélope, que por vinte anos aguardou pelo seu amor, 
bordando durante o dia e desfazendo o que bordava durante a noite, para assim 
ganhar tempo, acreditando no seu regresso. À semelhança de Penélope, 
também Manuela Castro Martins borda as suas rendas, num eterno descobrir de 
novas formas de abordar o vidro, a sua paixão.
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