Introdução
O artista é aquele que reflete e transmite, através
dos seus trabalhos, a sua visão sobre aquilo que o
rodeia. Ramos Santos dedicou a sua a vida ao
trabalho como empreiteiro de obras, mas
desenvolvendo sempre um espírito artístico que
lhe permitia retratar, através da pintura, as suas
memórias de infância, em Vila Viçosa. A sua obra
é quase uma homenagem ao passado pitoresco
da Callipole, na qual, através de um estilo naïf,
representa os mais variados aspetos do
quotidiano da sua terra natal. Desde as
celebrações religiosas, aos monumentos, às
tradições e dinâmicas de sociabilidade, as
pinturas de Ramos Santos, com a sua profusão de
cores vivas e inúmeras personagens, rementemnos para os anos 40, 50 e 60 do século XX,
passados nas ruas e praças de Vila Viçosa.
Incluída numa das atividades do projeto Artes &
Letras, esta exposição não só valoriza um pintor
local, autodidata, de expressão naïf, como
pretende ser objeto de reflexão sobre a obra de
um artesão-artista que mostra e vai ao encontro
daquilo que nos propomos desenvolver – divulgar
a arte da Região dos Mármores.

Introduction
An artist is the one who reflects and transmits,
through his works, his own vision of what
surrounds him. Ramos Santos dedicated his life to
work as a building contractor, but always
developing an artistic spirit that allowed him to
portray, through painting, his childhood memories
in Vila Viçosa. His work is almost a tribute to the
picturesque past of Callipole, in which, through a
naïf style, he represents the most various aspects
of the daily life of his homeland. From religious
celebrations, to monuments, to traditions and
sociability dynamics, Ramos Santos’ paintings, with
their profusion of vivid colors and countless
characters, take us back to the 40’s, 50’s and 60’s
of the 20th century, spent on the streets and
squares of Vila Viçosa.
Included as one of the activities of the Artes &
Letras project, this exhibition not only values a
local painter, self-though artist, of naïf expression,
but also intends to be an object of reflection on
the work of a craftsman-artist, that shows and
converge to what we propose to develop – to
publicize the art of the Region of the Marbles.

Portefólio do Autor
A exposição “Olhar sobre o quotidiano
calipolense” transporta-nos para a temática dos
usos, costumes e tradições do concelho de Vila
Viçosa onde, há setenta e sete anos, nasceu
Ramos Santos que, com esta mostra, pretende
brindar os amantes de Callipole com um
recordatório das mais variadas expressões da
cultura popular local.
O autor foi premiado em várias exposições na
Galeria de Arte do Casino do Estoril, de onde se
destaca o 1º Prémio de Pintura Naïf, no ano de
2003, bem como o Prémio da Junta de Turismo
da Costa do Estoril, em 2007. Recebeu ainda
várias menções honrosas no país, e em
Espanha. Em Madrid, na Galeria Galileu, foi o
representante da pintura naïf portuguesa, com
uma obra sob a temática da tourada em
Barrancos. De notar que este calipolense possui,
em sua casa, uma coleção de trabalhos, com
mais de quinhentos exemplares, formando um
verdadeiro museu. Da sua vasta obra, destacase a temática sobre a sua terra e sobre tradições
religiosas. Além da pintura, Ramos Santos
também se dedica a trabalhos em cortiça,
montando maquetes sobre os mais diversos
temas: tradições populares, ofícios e profissões
antigas que homenageiam o seu Alentejo.
As suas obras estão expostas em vários museus
nacionais, onde se destacam o Museu Alberto
Sampaio, em Guimarães, o Museu de Cascais, a
Galeria de Arte Galileu, em Madrid, bem como
em outros museus municipais alentejanos.

Author’s Portfolio
The exhibition “Olhar sobre o quotidiano
calipolense” [A look at daily life in Vila Viçosa]
takes us to the theme of the usages, customs,
and traditions of Vila Viçosa municipality, where,
seventy-seven years ago, Ramos Santos was
born. With this exhibition, the author intends to
offer Callipole lovers a remembrance of the
most varied expressions of local popular
culture.
The author was awarded in several exhibitions
at the Art Gallery of Casino do Estoril, including
the 1st Prize for Naïf Painting in 2003, as well as
the prize from the Junta de Turismo da Costa
do Estoril, in 2007. He also received several
special mentions across Portugal and Spain. In
Madrid, at Galileu Gallery, he was the
representative of Portuguese naïf painting, with
a work on bullfighting in Barrancos. It should be
noted that this local painter has, at his home, a
collection with more than five hundred works,
forming a true museum. The themes about his
land and the religious traditions stand out in his
vast work. Besides painting, Ramos Santos also
dedicates himself to work with cork, assembling
models on the most diverse themes: popular
traditions, crafts and ancient professions that
pay tribute to his Alentejo.
His works are exhibited in several national
museums, including the Alberto Sampaio
Museum in Guimarães, the Museum of Cascais,
the Art Gallery Galileu, in Madrid, as well as
many other municipal museums in Alentejo.

A exposição

The Exhibition

01. Ponte Real
02. Capela da Senhora dos Remédios e a
Estacada
03. A Segunda-Feira de Páscoa
04. Procissão da Padroeira no 8 de
Dezembro
05. Florbela nos seus poemas e Henrique
Pousão no quintal do primo, em Vila
Viçosa, pintando a última tela
06. Aqueduto do Convento da Esperança
07. Arraial dos Capuchos
08. As Janeiras
09. Torre da Igreja do Forte do Conde (S.
Romão)
10. O Penitente
11. Aqueduto de São Francisco Velho
12. Fonte Grande de Vila Viçosa
13. Vendedores de água porta-a-porta
14. Antiga Igreja de Nossa Senhora do
Paraíso
15. A Vaquinha de São Luís
16. Tradições calipolenses
17. Vinda do Papa João Paulo II a Vila Viçosa
no ano de 1982
18. Centro de Vila Viçosa florido
19. Procissão de Bandeiras
20. A dança do Barroca
21. Procissão do Enterro do Senhor Morto
22. Retalhos do Território Calipolense

01. The Royal Bridge
02. Chapel of Senhora dos Remédios and the
Estacada place
03. The Monday of Easter
04. Procession of the Patroness on
December 8
05. Florbela writing poems and Henrique
Pousão, in his cousin’s backyard, in Vila
Viçosa, painting the last work
06. Aqueduct of the Convent of Esperança
07. Capuchos Festival
08. The Janeiras
09. Tower of the Church of Forte do Conde
Estate (Saint Roman parish)
10. The Penitent
11. São Francisco Velho Aqueduct
12. Big Fountain of Vila Viçosa
13. Door-to-door water salers
14. Ancient Church of Our Lady of Paradise
15. The Little Cow of Saint Louis [Bullfight]
16.Traditions of Vila Viçosa
17. Visit of Pope John Paul II to Vila Viçosa in
1982
18. Flowery downtown of Vila Viçosa
19. Procession of the Flags
20. The Barroca’s dance
21.Procession of the Lord’s Burial
22. Pieces of the Vila Viçosa Territory

