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Sónia Borga e Vitor Santos 

Sónia Borga e Vítor Santos são dois ceramistas e designers que criaram a A4M Cerâmica, para 

desenvolver trabalho artístico a quatro mãos. Os dois autores receberam recentemente uma menção 

honrosa na 18ª Biennal de Ceràmica d’Esplugues “Angelina Alós” (Barcelona), a que geralmente acorre 

um importante lote de ceramistas de todo o mundo. “O Jogo (Nivel II)” assim se designa a obra que 

obteve a menção honrosa. 

À Gazeta das Caldas, Sónia Borga expressou o seu contentamento por esta distinção internacional 

que acaba por reconhecer o trabalho feito em parceria com o também ceramista e designer Vítor 

Santos. 

O júri afirmou que esta proposta – feita em grés, engobes e metal – mereceu a distinção dado que a 

“exploração feita pode levar a uma realidade contemporánea, talvez efémera”. A entrega dos prémios 

decorreu na inauguração da mostra relativa à Bienal que integra 30 obras e pode ser vista até 

Novembro, no Museu Can Tinturé. 

Esta Bienal teve um crescimento de 52% em relação à edição de 2014. Além dos trabalhos de 

artistas espanhóis, concorreram também ceramistas de 12 países estrangeiros como do Japão, 

Turquia, Ucrânia e Portugal. Participaram 114 ceramistas (73 na edição de 2014) e 232 obras em vez 

das 146 da edição anterior. Este evento, que tem 30 anos de história tem o nome de Angelina Alós 

uma grande ceramista do século XX que iniciou a sua carreira artística em Esplugues. 

Sónia Borga e Vítor Santos têm concorrido a outros eventos internacionais da criação cerâmica 

contemporânea. “O Jogo” (Nível I) foi a peça que o duo de designers enviou para o Festival 

Internacional de Cerâmica 2016 da Croácia e “Reverie”, foi uma outra obra da A4MCerâmica que foi 

selecionada para a 2ª Bienal Internacional de Cerâmica 2015 (Roménia). 

Sónia Borga e Vítor Santos integram o grupo de autores que criaram peças originais para a colecção 

de cerâmica contemporanea da Gazeta das Caldas. A autora, além de ceramista, também é 

empresária de cerâmica contemporânea, possuindo com o marido, duas lojas, uma em Óbidos e 

outra em Sintra, onde vende as suas peças bem como de outros autores. 
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