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Há muitas pessoas que possuem
dentro de si um artista esperando para
despontar-se para a vida e para as artes,
porém costumam mantê-lo escondido
por não terem tempo para alimentar
esse “artista interior”, capaz de libertá-
las das tensões do dia-a-dia, proporci-
onando uma deliciosa sensação de alí-
vio.

Esse é o caso do lanterneiro Fernan-
do Martins, 46, que tem sua alegria na
produção de maquetes e miniaturas em
geral. Já na infância, fazia pequenos
circos utilizando guarda-chuvas. De-
pois passou a fazer alguns utensílios
domésticos, como cinzeiros, porta-ca-
netas e vasos de flor. Mas foi aos 31
anos, movido pela curiosidade e colo-
cando sua imaginação em prática, que
descobriu o dom para fazer maquetes.

A primeira miniatura que o artista

Lanterneiro faz maquetes por encomenda nas horas vagas

produziu ficou bastante desproporcio-
nal. Ele conta que era uma casa com um
carro na garagem, só que o automóvel
ficou quase do mesmo tamanho da re-
sidência. Fernando Martins lembra que
foi um sobrinho engenheiro quem lhe
ensinou as noções de escala e propor-
ção que uma maquete deve ter.

Em um ano, o maquetista, que só
cria durante a noite e nos finais de se-
mana, faz cerca de quatro maquetes. Na
maioria das vezes, elas são encomenda-
das por escolas municipais, para expo-
sição em feiras de ciências.

O trabalho de Fernando é a nível
amador, porque não teve a oportunida-
de, ainda, de se dedicar com afinco à
produção das miniaturas de projetos
arquitetônicos. Conforme diz, já produ-
ziu só uma maquete profissional, isto é,
com componentes originais e próprios
para maquetes legítimas.

O sonho do artista é deixar a oficina
de consertos de automóveis, que é de

sua propriedade, e transformar um cô-
modo vago de sua casa em uma ofici-
na de maquetes. “Ando muito estressa-
do e quando estou fazendo as miniatu-
ras me sinto aliviado”, afirma Fernando
Martins, que possui cerca de 51 maque-
tes em seu currículo.

Ele diz que possui muitas idéias,
mas não tem tempo disponível para
executá-las. Umas delas é fazer maque-
tes das empresas e instituições de ensi-
no de Arcos. Dentre as miniaturas que
já produziu constam uma parte do Par-
que de Exposição Agropecuária de
Arcos, a história da Petrobrás mostrada
em quatro maquetes, algumas escolas
municipais e a Usina de Triagem de
Materiais Recicláveis de Arcos.

O filho único de Fernando, Fabrício
Fernandes Martins, ajuda na produção
das maquetes, mas não pretende investir
na atividade. “Eu faço apenas para aju-
dar meu pai. Não tenho a paciência
necessária para isso”.

A história da
Petrobrás é

mostrada em
quatro maquetes
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O arcoense Fernando
Martins faz maquetes e
miniaturas em geral
há 15 anos


