João S. Martins (1954 - )

João S Martins nasceu em Manteigas, Serra da Estrela. Viveu e estudou os primeiros dez anos
da sua vida em Manteigas indo depois estudar para o Fundão, para a cidade da Guarda e mais
tarde para Lisboa (Universidade Católica).

Cedo experimentou um variado número de atividades educativas e artísticas: professor do
ensino secundário, organista na Sé da Guarda, ator, pintor e fotógrafo. Durante vários anos
dedicou-se ao ensino e educação. A viagem tem sido uma constante da vida, desde os dez
anos: para estudar, por razões profissionais, por opção. Visitou pela primeira vez os Estados
Unidos em 1987 por um período de um mês e decidiu ficar, residindo em Newark. Fundador da
ProVerbo, Secção Cultural do Sport Club Português, em Newark, cujo objetivo maior é divulgar,
incentivar e ajudar a manter vivas a Língua e Cultura Portuguesas, celebradas anualmente em
diversas atividades e culminando na gala anual da "Língua Portuguesa em Festa". Entre
diversas colaborações em revistas e publicações em português, maioritariamente com poesia e
histórias curtas, produziu e editou CD's de música e de poesia em português.
Pelo estilo condensado e pluralidade dos sentidos possíveis, a sua escrita centra-se
principalmente na poesia e no conto ou história curta. A sua poesia tenta, como a pintura,
captar a essência, as cores, as linhas, tonalidades de luz e sombra, na tentativa de uma
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materialização onírica da imortalidade. A poesia torna-se assim na materialização dos sonhos
de criança, sonhados na terra agora distante.
Luta pela valorização da escrita e dos escritores da emigração, que mantêm viva a Língua
Portuguesa em terras da diáspora.

Obras:
-

A Estrelinha da Serra e outras Histórias para Estrelas de todas as idades
(2001)
Exercício de Pintura (2001)
Cânticos Paralelos (2004)
Intervalo das Palavras (2004)
Cantos das Estações e da Viagem (2005)
Quando toda a Esperança é Azul (2009)
O Seu Nome era Maria (2010)
Mãos Verdadeiras (2011)
Quando Menino eu Lia... (2015)

Fonte:
- DOMINGOS, Manuel Abrantes – João S Martins: a poesia enquanto exercício. In: Praça
Velha: revista cultural da cidade da Guarda. Ano VI, nº 13, 1ª série (Junho 2003), p. 143-150.
- MARTINS, João S. – Quando menino eu lia.... Póvoa de Santa Iria: Lua de Marfim,
2015.
- http://manuelcarvalho.8m.com/martinsbio.html
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