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SARA ANTÓNIA MATOS 
 

Sara Antónia Matos é Curadora (Lisboa, 1978) e Diretora do Atelier-Museu Júlio Pomar da EGEAC, 

desde 2012, tendo acumulado também a direção e programação das Galerias Municipais de Lisboa 

desde janeiro de 2017 a março de 2019. No Atelier-Museu é responsável pela conceção e projeto de 

abertura do museu, definindo a programação e implantando o seu projeto artístico e executivo, um 

serviço educativo e um projeto editorial em parceria com a editora Sistema Solar – Documenta. Nas 

Galerias Municipais fez a reorganização da orgânica, em estreita articulação com a tutela, e a 

definição das linhas estratégicas de programação para o conjunto das 5 Galerias Municipais tendo 

em conta a noção de serviço público, as características e potencialidades de cada espaço, bem como 

as necessidades e expectativas do tecido artístico nacional. Esteve à frente do projeto de 

remodelação da Galeria Quadrum, que devolveu ao espaço expositivo a transparência arquitetónica 

e a amplitude que lhe eram características. Implantou um projeto editorial transversal e comum à 

orgânica bem como o site das Galerias Municipais, não apenas com uma vertente de divulgação mas 

como um arquivo de memória das atividades e exposições. Presentemente faz parte da Comissão 

Instaladora do Banco de Arte Contemporânea – BAC, um projeto de espólios documentais e 

artísticos de arte contemporânea, da EGEAC-CML, numa parceria estabelecida com a Fundação 

Carmona e Costa e o IHA da FCSH da Univ. Nova de Lisboa, Lisboa. É formada em Escultura na 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Mestre em Estudos Curatoriais e Doutorada 

com a tese “Da Escultura à Espacialidade” na mesma Universidade. É curadora desde 2006 tendo 

apresentado exposições em várias instituições, desde o CAM da FCG, FCC, Museu Berardo, MACE, 

etc. Publica regularmente ensaios sobre arte, em catálogos e revistas da especialidade e é 

coordenadora da coleção Cadernos do Atelier-Museu Júlio Pomar. Foi docente convidada da 

Faculdade de Belas Artes da Univ. de Lisboa e coordenadora do Curso de Escultura do Ar.Co. 


