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SARA VIEIRA 

Sara Vieira – de seu nome completo Sara Vieira de Matos - 

nasceu em Lisboa a 18 de Maio de 1975. 

Adora desenhar, pintar e escrever desde que se conhece, fre-

quentou a licenciatura de Sociologia, na FCSH, da Universi-

dade Nova de Lisboa. 

Foi jornalista com carteira profissional durante cerca de uma 

década. 

No ramo da Pintura, frequentou, cerca de três anos, o Curso/

Atelier de Desenho e Pintura da P.F.. Curso - onde lhe foram 

ministradas técnicas de desenho a lápis, carvão, grafite, tinta 

da china, pastel seco, pastel de óleo e pintura em aguarela, 

acrílico, óleo e técnica mista. 

Já fez dezenas de exposições coletivas e individuais e a sua 

obra faz parte de coleções privadas e também de acervos mu-

nicipais. Pintou um mural na Casa Pia de Lisboa. 

Expôs em galerias, museus e centros culturais de todo o Portugal e no estrangeiro - Espanha, 

Colômbia, Brasil, França (Paris), EUA (Los Angeles) e México (foi inclusive a única artista por-

tuguesa convidada a participar numa exposição in-

ternacional de grande projeção por ocasião das come-

morações do Bicentenário da Independência do Mé-

xico). 

Foi uma das artistas selecionadas para a ARTSHOW 

2011 (1ª edição), a maior mostra de Artes ao Vivo, 

que se realizou na FIL - Feira Internacional de Lis-

boa. Esteve, igualmente, presente na II Feira d’Arte 

Contemporânea da Amadora 2011 e na III Feira 

d’Arte Contemporânea da Amadora 2012. 

Artista premiada, foi distinguida em 1988 na catego-

ria de Desenho. O mesmo sucedeu na categoria de 

Pintura, tendo ganho 1 prémio em 2009 e dois em 

2010. 

Uma das suas obras foi capa do livro “El juego con 

los estereotipos. La redefinición de la identidad his-

pánica en la literatura y el cine postnacionales”, es-

crito por Dagmar Vandebosch, Nadia Lie e Silvana 

Mandolessir (professoras de Espanhol e Cinema na 

Universidade de Lovaine, na Bélgica) e publicado pe-

la editora académica Peter Lang, 2012. 


