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MARGARIDA SANTOS 
 
“Nasceu em Canelas, Concelho de V. N. de Gaia, a 27 de Novembro de 1946. 
Frequentou a Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis onde concluiu o Curso Geral 
– Secção de Belas-Artes em 1963. Posteriormente ingressou na Escola Superior de 
Belas Artes do Porto, onde, com o apoio dos Prémios Ventura Terra e da Fundação 
Calouste Gulbenkian, concluiu o Curso Complementar de Escultura em 1968. Trabalha 
em atelier próprio desde essa data, onde escreve, desenha, ilustra, pinta, projecta e 
esculpe. 
O espírito inconformista e criativo e a apetência para enfrentar desafios e experimentar 
áreas de expressão em diferentes domínios foram determinantes no seu percurso. Foi 
bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian em 1974 e 1975. Orientadora Pedagógica 
da Direcção Geral do Ensino Básico entre 1975 e1976. Orientadora da Equipa 
Pedagógica de Educação Visual da Telescola entre 1976 e 1980. Montou diaporamas. 
Escreveu guiões e realizou filmes pedagógico – didácticos. Colaborou em programas 
culturais da televisão. Foi autora e apresentadora do programa «Jeito e Efeito» da 
R.T.P. entre 1980 e 1982. Realizou acções e cursos de formação para professores. 
Promoveu na Escola exposições de Artes Plásticas e visitas guiadas, com carácter 
bienal. Participou na criação do «Museu do Granito» na Escola Preparatória de Canelas. 
O fascínio pela poesia e pela interioridade das coisas revelou-se, através da escrita e 
da ilustração, e no interesse pelo que se passava em seu redor no mundo das artes 
produziu textos de abordagem analítica e sensitiva à obra de vários autores, tendo 
sido directora artística da «Galeria da Praça» no Porto em 1991 e 1992. Produziu 
crónicas radiofónicas e publicou poesia em páginas literárias e Antologias Poéticas. 
Apresentou Comunicações sobre Arte e Escultura nas Escolas, na Universidade de 
Aveiro e na Escola de Gestão da Universidade do Minho. Escreveu o livro «Do Barro ao 
Bronze – Como nasce uma escultura» quando lhe foi concedida Licença Sabática no 
ano lectivo 2004/2005. 
Apesar dos múltiplos projectos em que se empenhou foi enquanto escultora que se 
afirmou com maior acuidade, nunca esmorecendo nos objectivos traçados para a sua 
vida, apesar dos pesados custos duma actividade escultórica independente e livre. 
Esteve presente nas mais representativas exposições colectivas do país e apresentou-
se a público em quatro dezenas de exposições individuais, em galerias comerciais com 
as quais nunca quis vínculo, e em galerias e espaços municipais. As suas obras 
originais e acabadas pertencem a numerosas colecções particulares e públicas. 
O seu estilo pessoal sempre privilegiou a figura humana, que abordou de várias 
perspectivas e multiplicou incessantemente. A simbologia da semente apaixonou-a 
dando origem às figuras de Mulher e depois às do par Homem – Mulher, marcados por 
um jogo amoroso aliado à música e à poesia, que pronunciam a existência humana 
para além da realidade física conhecida. As esculturas, sendo concebidas para escalas 



maiores, apresentam-se em dimensões reduzidas, à espera de serem transpostas em 
bronze para mais amplos espaços. 
Paralelamente à obra de autor que vai mostrando nas exposições, tem correspondido a 
solicitações para encomendas de particulares, entidades privadas e de autarquias, 
adoptando na obra pública um estilo realista/histórico, por vezes simbólico, sendo 
responsável pela concepção de inúmeros monumentos, bustos, retratos, troféus e 
medalhas, que se encontram disseminados por diferentes instituições e locais.” 



XAVIER 
 
“Nasceu em S. Tomé e Príncipe, em 1947. Curso de Pintura da E.S.B.A.P. em 1976. 
Bolseiro de S. Tomé e Príncipe em 1971-1976. Ilustrou livros didácticos para Angola 
em 1973. Foi Professor do Q. N. D. do 5º Grupo na Escola E. B. 2, 3 de Vilar Andorinho 
(V. N. Gaia) 
Está representado em várias colecções particulares em Portugal e no estrangeiro, nas 
Câmaras Municipais de V. N. de Famalicão, Aveiro e de Vila Nova de Gaia, Fundação 
Eng. António de Almeida, Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física do 
Porto, Grupo BCP, Grupo Totta e no Mercado Municipal de Tavira (Painel em ferro e 
cerâmica com 3x95 m). Expõe individual e colectivamente desde 1980. Realizou dez 
exposições individuais sendo as mais recentes a na Galeria “Domvs Varivs” - Lisboa, 
2000; Galeria Municipal Artur Bual - Amadora, 2001; Biblioteca Pública Municipal de V. 
N. Gaia, 2004 e na Cooperativa Árvore – Porto, 2005; Galeria Municipal de Arte de 
Barcelos, 2007; Participou em Bienais: de Artes Plásticas de V. N. de Cerveira, de 
Gravura da Amadora, de Artes Plásticas da Maia, nos Festivais de Gravura de Évora, de 
Artes Plásticas – Festa do Avante e II Arte na Planície – Montemor-o-Novo. Participou 
em dezenas de Exposições Colectivas em Portugal e três em Espanha (duas em 
Barcelona e uma em Valência).  
É citado nos livros "Artes Plásticas Portugal – O Artista, seu Mercado"; no “Anuário das 
Artes Plásticas” – nº 2 – Estar Editora; “50 Anos de Pintura, Escultura em Portugal - 
Universitária Editora, Ldª.;  
Participou com uma obra na ilustração de “Os Lusíadas” – projecto concebido e 
desenvolvido pela GSPIE – Global Systems Publicity – Lisboa.” 
 


