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Artista
Maria Helena Matos (1924-2015) nasceu em Lisboa e em 1942 conclui o curso 
de pintura de cerâmica na Escola de Artes Decorativas António Arroio e em 1949 
ingressa no curso de Escultura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, que 
concluiu em 1956 com nota de 20 valores.

Em 1960 ingressa como técnica no Instituto Nacional de Investigação Industrial 
(INII), tendo dirigido o Núcleo de Arte e Arquitetura Industrial deste instituto, no 
período de 1769 a 1976. Escreveu inúmeros artigos acerca da temática do design 
industrial, participou e organizou várias exposições, nacionais e internacionais, de 
design industrial nacional, tendo assim promovido o design junto das indústrias 
transformadoras nacionais.

Tendo trabalhado com diferentes materiais, Maria Helena Matos adota o vidro 
como material de eleição para os seus trabalhos. Para tal decisão contribuíram as 
diversas bolsas que conseguiu para estudar as potencialidades do vidro, não só 
na Marinha Grande, mas também em países como a Bélgica, Alemanha, 
Checoslováquia, Áustria, Itália ou França (através de bolsa do INII em 1960) ou 
ainda em França, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Holanda e Inglaterra 
(através de bolsas da Fundação Calouste Gulbenkian em 1961 e 1962). 

Na Marinha Grande, iniciou em 1959 a sua colaboração com a Fábrica-Escola 
Irmãos Stephens, sendo que muitas das suas peças foram realizadas pelo mestre 
vidreiro António Lopes, conhecido por “Pexino”. Em 1969 retoma esta 
colaboração, de forma mais assídua, como designer desta importante fábrica 
marinhense, onde desenhou por exemplo uma série de peças para as 
comemorações do II Centenário daquela fábrica.

Em 1971 um incêndio destruiu o seu ateliê, levando a que Maria Helena Matos 
parasse a sua atividade de escultura por um período de cerca de 10 anos, 
retomando-a em 1981 e que manteve até 1992-1993, realizando inúmeras 
esculturas em chapa de vidro, pesquisando e explorando as potencialidades 
deste material na escultura.

Maria Helena Matos é sem dúvida, ainda hoje, a grande referência do design do 
vidro em Portugal!
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Cristal soprado com aplicação de manchas 
de vidro de cor
Design de Maria Helena Matos
Fábrica-Escola Irmãos Stephens
Década de 1970
Coleção Museu do Vidro
Fotografia: Jorge Soares

Obra
O interesse de Maria Helena Matos 
pelas formas de design escandinavo e 
nórdico viriam a influenciar fortemente 
as suas criações, que se caraterizavam 
pela contemporaneidade, 
desornamentação e equilíbrio das 
formas, bem como pela utilização do 
vidro transparente em conjugação com 
manchas de vidro de cor. Estas 
caraterísticas são exemplares na Obra 
“Jarra”, datada de 1970.
Maria Helena Matos, uma referência do 
design do vidro em Portugal, adotou o 
vidro como material de eleição para os 
seus trabalhos. A obra da designer que 
aqui exposta apresenta-se como um 
dos muitos exemplares do espólio do 
seu trabalho. A Jarra é realizada em 
cristal soprado com aplicação de 
manchas de vidro de cor, e integra 
Coleção do Museu do Vidro.
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