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CT1LN - Parte I: As Viagens de Paulo V. 
(2014-2017)

 
Anotação da montanha

Tenho boas razões para pensar que o planeta de onde o principezinho vinha era o asteróide B 612. 
- Saint-Exupéry, O Principezinho.

 Henrique Vieira Ribeiro mergulha nesta perfuração porosa e, do lado de lá, tateiam-se distâncias. O tempo encolhe, 
dobra-se, replica-se, estende-se. Anotados, os pontos perfurados existem, mas desaparecem como cicatrizes, sintomas do 
seu acontecer. Só o que se apresenta ao longe existe, o que se vive de modo mediatizado. A comunicação por vezes precisa 
de ruídos para se saber quem é. O aparelho, a eletricidade, o código. Ao longe, existo. Preciso de uma montanha para ouvir 
o meu eco. De um planeta, para saber quem sou. 
 O planeta de Paulo V. é um planeta de improbabilidade, como Niklas Luhmann enuncia: é tão difícil comunicar. Saint 
Exupery precisava de um avião que avariasse para nos explicar o mundo. Paulo V. esconde-se no fundo de uma assoalhada e 
coloca de fora uma antena. Só é possível comunicar dentro desta assoalhada, fazer amigos, estabelecer uma rede de pontos 
distantes, trocar lembranças do outro lado do mundo. Anotar as montanhas. Alguns antípodas sabem quem sou: eu não.

João Paulo Queiroz

 Paulo V. foi radioamador durante quatro décadas do século transato. O contacto inicial com o espólio acumulado ao 
longo deste período foi o mote para o questionamento e a inquietação despoletada por esta atividade  - o radioamadorismo. 
Cada mergulho nos seus livros, objetos, ou depoimentos, reforçou a consciência da existência de uma relação entre esta 
prática e a necessidade/motivação do ser humano em se transcender, em ultrapassar as suas limitações, questão transversal 
e recorrente na reflexão que venho desenvolvendo nos meus projetos autorais.
 Foi dentro deste enquadramento que no decorrer de 2014 se iniciou este projeto, com o primeiro conjunto de obras 
a ser concluído no início de 2017. Esta primeira parte incide no gesto iniciático, no simbolismo e nas consequentes viagens 
virtuais que a prática do radioamadorismo potencia, sob a designação de CT1LN  - Parte I: As Viagens de Paulo V..

Henrique Vieira Ribeiro

Exposição CT1LN - Parte I: As Viagens de Paulo V. | MUTE Art Gallery, 16.2>18.3.2017

texto de Marc Lenot:  http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2017/02/21/ct1ln-et-laleph/



CT1LN - Parte I: As Viagens de Paulo V. 

Artefactos

 Com a série Artefactos é lançado um olhar arqueológico sobre as origens de Paulo V., revelando objetos relaciona-
dos com a sua atividade de radioamador.

Artefactos, 2016, fotografia, jato de tinta s/papel de algodão Hahnemuehle William Turner 310 gms, (série composta por 17 imagens + 2 peças áudio,)



CT1LN - Parte I: As Viagens de Paulo V. 

Templum

 Templum - termo com origem na tradição romana, sendo a designação para o local escolhido pelos áugures para 
comtemplar os astros, de modo a tirar ilações a partir da leitura do espaço celeste - nomeia o conjunto de doze desenhos, 
construídos sobre os registos de doze dias de viagens preconizadas por Paulo V..

Templum, 2016, desenho, técnica mista s/papel, 70x100 cm (série de 12 desenhos)

documentário Em estúdio: processo de criação da série de desenhos Templum
http://www.henrique.vieiraribeiro.net/



#19870328, 2016, técnica mista s/papel, 70x100 cm

Exposição CT1LN - Parte I: As Viagens de Paulo V. | MUTE Art Gallery, 16.2>18.3.2017



CT1LN - Parte I: As Viagens de Paulo V. 

Propagação #2 (Chamada geral)

 Metáfora de um reservatório de espaço e tempo, de onde emana a chamada geral em código morse (luz e som)
emitida por Paulo V., através da representação das gavetas que este utilizava como contentor do seu arquivo.
 Alusão ao conceito de heterotopia preconizado por Michel Foucault, funcionando o posto de atividade do radioam-
ador como um local heterotópico por excelência. 

Propagação #2 (Chamada geral), 2016, instalação, 12 caixas de madeira, Leds, fio, RC Board, 200x200x50cm.

Exposição CT1LN - Parte I: As Viagens de Paulo V. | MUTE Art Gallery, 16.2>18.3.2017



CT1LN - Parte I: As Viagens de Paulo V. 

Da janela do meu quarto consigo ver o outro lado da rua (En Soph)

 Revisitação ao Aleph de Jorge Luís Borges, instalação onde o espelho é o veículo escolhido para a convocação do 
desejo de multiplicação (in)finita.

Da janela do meu quarto consigo ver o outro lado da rua (EnSoph)
2017, Instalação, madeira, globo iluminado, espelhos, vidros espelhados, 55x55x175 cm.

Exposição CT1LN - Parte I: As Viagens de Paulo V. | MUTE Art Gallery, 16.2>18.3.2017



Apokatastasis
(2015)

apocatástase Datação: 1871
n substantivo feminino
1             volta a um estado ou condição anterior ou inicial; 
restabelecimento, restauração, restituição
1.1          Rubrica: astronomia. retorno de um astro à sua posição 
aparente, no céu, após determinado tempo
1.2          Rubrica: história da medicina. retorno à saúde; res-
tauração das forças
1.3          Rubrica: teologia. retorno de todos os seres à sua 
condição original de ausência de culpa, esp., nas tradições ju-
daico-cristãs, pela graça da redenção divina
gr. apokatástasis,eós ‘id.

 fonte: Dicionário eletrónico Houaiss da Língua Portuguesa

 
  “(...) agrilhoado num loop infinito e em movimentos 
repetidos, o trabalho de Henrique Vieira Ribeiro fala de retor-
no, de ciclo (de vida), manifestando através de estratégias de 
abstracção e síntese preocupações com a vulnerabilidade e 
fragilidade da existência humana (...)”

 Andreia Poças, Outubro 2015

http://www.henrique.vieiraribeiro.net/pt/projetos/apokatastasis

HD video, PAL, 16:9, B/W, silêncio, 4’ 39’’, loop, projetor, madeira e tela, 72 x 120 x 120cm.

Arquivo Municipal de Lisboa, Núcleo Fotográfico, 2015



Génesis I&II
(2012-16)

 “(...)Estas imagens espectrais e enigmáticas - Génesis II - operam, nas suas inesperadas formas, forças e ritmos, à 
fixação de recordações de luz – a matéria perde densidade e tudo passa a ser visto, entre os mesmos profundos cinzentos, 
pela sua incandescência, pela sua natureza luminosa obscurecida, atemporal e infinita.
 Génesis I enceta o jogo da dualidade entre o positivo-negativo, delineando agora um percurso que parte da imagem 
para a matriz. Mais que a derivação do mesmo tema, Génesis II assinada a recuperação materializada da luz, provinda do 
sóbrio e ritmado alinhamento de colunas retangulares – como verdadeiros sustentáculos de cintilação – a luz trespassa as 
subtilezas das matrizes, para cessar a sua função de médium de toda a visibilidade e revelar-se a si, ofuscante, como se eclo-
disse, como se buscasse determinar em absoluto a sua referência simbólica, a da excrescência divina, enquanto vida que não 
cessa de se fazer,  se excrescer[1](...)”

Andreia César, 2016
(excerto retirado do texto “TREMOR”)

[1] MAIA, Tomás, Incandescência Cézanne e a Pintura, apresentação de Sara Antónia Matos, 1ª ed., Lisboa, Atelier-Museu Júlio Pomar/Sistema Solar, 2015.

Génesis I, 2012-2016, técnica mista s/ acrílico, 5 caixas de luz, 18x23x90 cm. (cada)

 Exposição TREMOR | galeria BangBang, Lisboa, 2016 | curadoria de Andreia César



Génesis II, 2012-2016, fotogramas, gelatina e prata s/papel Ilford FB mate, 30,5 x 40,5 cm

 Exposição TREMOR | galeria BangBang, Lisboa, 2016 | curadoria de Andreia César

Génesis I, 2012-2016, técnica mista s/ acrílico, 5 caixas de luz, 18x23x90 cm. (cada)

Exposição TREMOR | galeria BangBang, Lisboa, 2016 | curadoria de Andreia César



HD vídeo, PAL,16:9, b/w, silêncio, 15’ 32’’, loop

Exposição TREMOR | galeria BangBang, Lisboa, 2016 | curadoria de Andreia César

Tríade: Propagação #1, Metamorfose & Rumor
(2014-16)

  “(...) É também a luz que funda o derradeiro encontro com a tríade Propagação #1,Metamorfose & Rumor. 
Três vídeos firmam um diálogo vertical marcado pelo simultâneo movimento de ocultação e revelação de excertos que apon-
tam para o devir de Heraclito, para uma alternância cíclica e tensa entre estados contrários, entre os dois grandes pilares 
dos interditos humanos[1] – a morte e o nascimento – e ainda, pelo testemunhar contínuo da hipnotizante sequência, para 
a transgressão dos mesmos. Como se, subitamente, por meio da(s) obra(s) e ausentes da nossa carne, fossemos dotados da 
infinita capacidade de passar por uma semelhante experiência de morte e de renascimento, e assim conectarmo-nos com a 
dimensão ilimitada do sagrado (...)”  

Andreia César, 2016
(excerto retirado do texto “TREMOR”)

[1] BATAILLE, Georges, O Nascimento da Arte, 1ª ed., Lisboa, Sistema Solar, 2015, p. 46.

http://www.henrique.vieiraribeiro.net/pt/projetos/triade



 Exposição TREMOR | galeria BangBang, Lisboa, 2016 | curadoria de Andreia César

Apocalipse
(2012-14)

 “(...) o conjunto de obras apresentadas evidencia-se assim, embora de uma forma muito díspar, no domínio da 
tradição das representações trágicas, cuja marcada reverberação sobre o espectador Edmund Burke designou por sublime[1].
 O cenário de catástrofe que se anuncia em Apocalipse irradia essa mesma reverberação: mediante estas abstrações 
geradas sem referente mas reconhecíveis aos nossos olhos como paisagens de grande riqueza estética, ressalta um senti-
mento vertiginoso, um assistido terror que fascina, um medo salutar que se prende com a auto-preservação, com a nossa 
consciente fragilidade e condição mortal, que se afirma como uma elevação negativa.
 Com Apocalipse, uma espécie de fenda abre-se sobre a superfície plana da paisagem e com ela uma vastidão de 
possibilidades que, se por um lado, percorrem a disposição natural da atenção para o detalhe, para o fragmento, para um 
estilhaço de memória, por outro, traçam o caminho inverso do fim dos tempos[2] para o princípio[3] (...)”

Andreia César, 2016
(excerto retirado do texto “TREMOR”)

 
[1] BURKE, Edmund, Uma Investigação Filosófica Acerca da Origem das Nossas Ideias do Sublime e do Belo, Lisboa: Edições 70, 2013.

[2] Os Falsos Doutores in Bíblia Sagrada, ed. 18, Lisboa, Difusora Bíblica, 1995, p. 1608.

[3] Génesis in Bíblia Sagrada, ed. 18, Lisboa, Difusora Bíblica, 1995, p. 17.



série de 12 quimigramas, impressos a jato de tinta s/ papel de algodão, 50x140 cm. (cada/aprox.) 

 “Deixarmos o olhar vaguear por estas composições, é transportarmo-nos voluntariamente para este lugar sem tem-
po definido, talvez para um sonho sépia, negro e branco, num espaço que não conseguimos deixar de perguntar se será o 
nosso.
 Como janelas premonitórias - ou como ensaios - o conjunto de imagens que compõem Apocalipse apresentam as 
consequências de um caminho definido pela entropia de um universo sem origem, profundamente marcado pela inevitabil-
idade de um fim (?). Por sua vez, a ausência de figuras, neste espaço que se sente tão profundamente habitado, faz pulsar o 
confronto do Homem consigo mesmo, com o mundo onde habita, com o seu criador.
 É a voz do outro, indefinida, numa presença que vagueia, um rastro do que foi e a manifestação do que será. Um 
Apocalipse que se apresenta através de um rumor, rumor de um espaço ao abandono onde a inexistência carrega a História 
do ser. O ensaio do porvir.”

 Ana Vieira Ribeiro, 2014



Zenite #02, 195x145 cm, jato de tinta s/tecido 
MUTE Art Gallery, 2015

O voo e queda de Ícaro
(2013-2015)

 “O conceito de informe - criado por George Bataille e desenvolvido por Yve-Alain Bois e Rosalind Krauss no seu ensaio 
formless1 -, tem como base quatro linhas operativas: pulse, batimento que representa a separação entre espaço e tempo; 
base materialism, qualificação da matéria; entropy, enquanto elemento relacionado com a ordem estrutural dos sistemas, e 
horizontality, que segundo George Bataille funciona como um sistema de mapeamento espacial.
 Apesar de se encontrarem pontos de contato entre estas quatro operações, e as imagens que compõem o projeto 
Paisagens privadas: O voo e queda de Ícaro, é toda a reflexão patente no capítulo da horizontalidade que se afigura como 
linha condutora do seu questionamento e conceção - a associação da passagem do plano horizontal inerente ao objeto cama, 
para o plano vertical em que as imagens são expostas, está associada à dialética entre a morte e a vida, entre o terreno e o 
divino.
 Assim, esta mostra convida a um percurso - voo - que eclode da observação de camas quentes, das quais se acabou 
de levantar alguém, ocorrendo nesse instante a primeira inversão do eixo de observação, abandonando as representações o 
eixo horizontal boca/ânus característico do estado animal, para ascenderem ao eixo vertical, estatuto reservado ao Homem 
enquanto ser superior.
 Percurso que remete ainda para uma dimensão cartográfica, através da qual ficcionamos o papel de Ícaro ao so-
brevoar estes mapas, mapas que fazem sonhar, tal como as ilhas ou os territórios desconhecidos2 e, tal como nos descreve a 
lenda mitológica, também nós não resistimos à tentação de voar demasiado perto Sol, sendo forçados irremediavelmente a 
retornar ao ponto de vista iniciático - horizontal - à (pela) condição de meros mortais.”

Henrique Vieira Ribeiro

1 Bois, Yve-Alain; Krauss, Rosalind E.  (1997) Formless : a user’s guide, New York, Zone Books
2 Buci-Gluksmann, Christine (1998) ‘Cartografias ou Icartografias’ in Pavão, Isabel Cartographies.

http://www.henrique.vieiraribeiro.net/pt/projetos/o-voo-e-queda-de-icaro



A queda #02, 72x275 cm; A queda #01, 72x400 cm; A queda #03, 72x400 cm, jacto de tinta s/papel de algodão
MUTE Art Gallery, 2015

Voo #01, #04, #06, #07, 100x200 cm (cada), jato de tinta s/canvas fine art Hahnemuhle Daguerre



HD video (stills), PAL, 4:3, cor, silêncio, 6´38´´ loop, projeção sobre lençol branco suspenso 
Associação 25 de Abril, Lisboa

Íkaros
(2016)

 No dia 3 de dezembro de 2015 teve lugar na 
MUTE Art Gallery a inauguração da exposição O voo e 
queda de Ícaro.
 Durante o período do evento - aproximada-
mente quatro horas - foi instalado na sala das “quedas” 
um dispositivo com o qual os visitantes foram convida-
dos a intervir. Esta instalação, que tinha como missão 
transportar para o espaço o elemento cama - corpo 
nuclear ao projeto apresentado - continha uma câmara 
colocada perpendicularmente, presa no teto da galeria, 
designada por “olho zenital”.

http://www.henrique.vieiraribeiro.net/pt/projetos/ikaros



HD video (stills), PAL, 4:3, cor, silêncio, 6´38´´ loop



432/8
(2014)

 Enche-nos os ouvidos o som da vibração do universo, 
que varia dentro da mesma frequência, quase ensurdecedor 
de tão vazio de vida, enquanto confrontados com a imagem da 
água em movimento, isenta de cor. 
 Esta, abstratizante, permite pelo seu movimento rit-
mado e repetitivo, reforçado pelas suas dimensões de projeção, 
um ensimesmamento, um mergulho na mesma e, simbolica-
mente, um retorno ao princípio, ao nosso útero comum.
 Finalmente, com a adição do elemento cor, é
criada uma unidade perfeita e indivisível, as três cores - luz do 
espectro luminoso, ponto origem de todas as combinações pos-
síveis. Como num jogo de matrioskas, os
elementos sucedem-se, completam-se e repetem-se num ciclo: 
universo, água, luz, universo.

 
432/8 é um projeto coletivo com Catarina Seixas e Miguel Barradas

HD video (stills), PAL, 16:9, cor, som , 6’ 01’’ loop

http://www.henrique.vieiraribeiro.net/pt/projetos/432-8



HD video (stills), PAL, 16:9, cor, stereo, 8´11´´ loop

Entre o Céu e a Terra 
(2015)

 (...) Henrique, ao dirigir o olhar (o dele e o nosso) para baixo, faz vislumbrar na água e na terra, o espelho celeste. 
Este céu, por sua vez, atrai para si a água, deixando para trás o seu equivalente terreno - o sal. Sal que tempera. Esta é uma 
das formas como o autor nos remete para a dicotomia entre o céu e a terra, ou até entre o divino e o profano.
 A transformação da água em sal, do sal em terra, da terra em céu, do céu em terra, faz parte duma fórmula criadora 
que nos faz intuir que o multíplice colorido se refira à variedade de relações existentes entre cada individuo e o valor que dá 
(ou Sal) ao que lhe é exterior - à imensidade de relacionamentos que como seres terrenos mantemos com deus.

Ana Vieira Ribeiro, 2014
(Entre o Céu e a Terra, texto escrito para a maquete Sal da Terra)

http://www.henrique.vieiraribeiro.net/pt/projetos/entre-o-ceu-e-a-terra



fotografia, jato de tinta s/ papel de algodão, 45x70 cm. 
série de 25 imagens 

http://www.henrique.vieiraribeiro.net/pt/projetos/sal

Texto de Marc Lenot: http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2015/07/27/le-sel-de-la-terre-le-sel-de-nos-larmes/

Sal da Terra 
(2013)

 Em Sal da Terra de Henrique Vieira Ribeiro ressalta o fascínio sobre a paisagem, sobre o entendimento clássico das 
imagens do mundo natural, onde cativo, o olhar do artista toma para si a transformação, a ondulação e a correlação dos ele-
mentos numa circunscrita percentagem de território. A enunciação de fenómenos naturais, como as reações químicas do sal 
contra os diferentes tipos de solo aparenta pronunciar, numa primeira instância, uma faceta documental que rapidamente se 
dissipa na perda de leitura como na noção de escala da realidade fotografada. (...) ressaltam dois momentos distintos de uma 
artificialização da natureza – o primeiro alimenta-se de um mundo que deriva de uma técnica e de uma cultura – a salicultura 
– para seguidamente, se definir uma nova artificialização do sal enquanto ente da terra, a exploração das reações químicas 
desse elemento natural sujeito aos processos e técnicas da fotografia analógica, resultando nas Provas de contacto – precio-
sas e exíguas paisagens portadoras de uma clara determinante estética.

Andreia César, 2016
(excerto retirado do texto “ReTornar Terra”)



Provas de contacto, Quimigramas, sal, drogas várias, gelatina e prata s/papel, dim. variáveis, provas únicas
Série de 10 imagens

 Exposição SAL | Museu Municipal de Faro 2015 | curadoria de Andreia César

Exposição Re-Tornar Terra | galeria BangBang, Lisboa, 2016 | curadoria de Andreia César



 Dedicatória #02, jato de tinta s/papel de algodão, 81x52 cm retrato #6 (estudo), jato de tinta s/p. fotográficos; colagem
100x61 cm. (série de 7 retratos)

Álbum 
(2014)

 (...) objetos fotográficos, que ao serem utilizados como suporte de mensagens pessoais em uma das suas faces, são 
transformados em elementos únicos - não enquanto representações fotográficas, mas sim enquanto objetos fotográficos - 
funcionando as mensagens como um reforço da função de substituição da pessoa representada no retrato (...) contudo, estes 
objetos possuem duas faces, sendo a imagem fotográfica que serve de pretexto aos escritos, de elemento mnemónico. O que 
o olhar sobre estes retratos revela é um ritual manifestado pela pose, uma procura falhada da fotogenia, em que a expressão, 
a posição do retratado, assim como o fundo seguem um padrão. Assim, a partir da seleção de fragmentos de retratos com 
analogias formais, mas de diferentes pessoas, origina-se um retrato que pode ser entendido como uma alusão a todos os 
rostos patentes nas dedicatórias (...) na apropriação destes objetos, num cenário criado para esse efeito, procedeu-se a um 
registo fotográfico integral de ambos os lados do suporte (papel). Desta forma, os objetos foram sujeitos, também eles, a um 
ritual de pose, a uma presença da fotografia dentro da fotografia.  



A Casa
(2012-)

 A Casa consiste num projeto iniciado em 2012, e que com exceção do vídeo 50-12, concluído no decorrer de 2014, 
continua em processo de desenvolvimento. 
 Tem como elemento nuclear uma casa de família, registada durante alguns meses através de fotografia e vídeo, 
tendo esta como particularidade o fato de se encontrar desabitada nos últimos anos, encontrando-se numa paradoxal sus-
pensão, balançando entre uma presença de vida e a lenta e constante decomposição imposta pelo tempo.
 O que se destaca é essa passagem de tempo, caracterizada por uma consciência entrópica, assim como por um  am-
biente onde é patente um oximoro entre os sinais remanescentes da prova de vida predominantemente femininos, e o fim 
abrupto dessa vivência.
 Em conjunto com os registos, foi efetuada também a recolha dos objetos fotográficos presentes, assim como de 
outros utensílios utilizados no dia-a-dia desta família.
 



A Casa
Memento

 Memento é uma reflexão composta por camadas de esquecimento/retorno, criado através da apropriação de ima-
gens registadas pelas pessoas que habitaram A Casa, e do resultado da captação da sua condição atual.
 O desvanecimento das recordações estabelece uma analogia entre a perda de resistência ao tempo do suporte físico 
das imagens recuperadas (negativos, slides, fotografias em papel), e a transformação matérica a que os elementos da casa 
foram sujeitos. 



A Casa
Monumento

 Taxonomia de objetos multi-geracionais, fruto da recolha feita na casa, testemunhas e cúmplices de vivências, con-
strutores de identidades; reflexão acerca do fato de atualmente o paradigma ser o de vários objetos por vida, em contraponto 
ao de várias vidas por objecto como aqui se representa.



HD video, PAL, 16:9, b/w, silêncio, 10’ 00’’

A Casa
50.12
(2012-14)

 Este vídeo, sem som, reforça a relação tempo/espaço, funcionando como uma forma de mapeamento cartográfico 
de um território - A Casa - do qual faz parte não apenas o seu espaço interior, contentor de inúmeros elementos mnemónicos, 
mas também o seu exterior, sendo esta relação um ponto de conflito omnipresente ao longo da peça.
 Regista os últimos momentos de contato com o espaço, revelando uma consciência entrópica, um ambiente onde é 
patente um oximoro entre os sinais remanescentes da prova de vida e o seu fim abrupto.

 Obra integrada na coleção da Associação 25 de Abril e na coleção da Fundação Calouste Gulbenkian

http://www.henrique.vieiraribeiro.net/pt/projetos/a-casa/50-12

Fundação Calouste Gulbenkian | Congresso da Cidadania, 2015
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Expõe com regularidade desde 2011, estando representado em várias coleções particulares em Portugal, França 
e Inglaterra, assim como em várias instituições como o Museu do Combatente, Galeria Artur Bual, Associação 25 
de Abril ou a Fundação Calouste Gulbenkian.

Exposições individuais

2017 - Galeria MUTE, Lisboa: CT1LN - parte I: as viagens de Paulo V.

2016        - Galeria BangBang, Lisboa: Tremor, curadoria de Andreia César
                 - Associação 25 de Abril, Lisboa: ÍKaros

2015  - Galeria MUTE, Lisboa: O voo e queda de Ícaro
                 - Arquivo Municipal de Lisboa, núcleo Fotográfico: Apokatastasis
                 - Museu Municipal de Faro: Sal, curadoria de Andreia César

2014  - ETC, Espacio Transfronterizo, Badajoz: Rumor

2013  - Museu do Combatente - Forte do Bom Sucesso, Lisboa: D´Epoca c/ Ana Vieira Ribeiro

2012  - Galeria Saudade, Sintra: D´Epoca - c/ Ana Vieira Ribeiro
 - Museu Municipal de Faro: Pictorial Instincts
 - Galeria Almedina Saldanha, Lisboa: Pictorial Instincts 
 - Galeria Artur Bual, Amadora, c/ Ana Vieira Ribeiro

Exposições coletivas (seleção)

2016        - Casa das Artes de Tavira, Tavira
                 - Galeria BangBang, Lisboa: ReTornar Terra, curadoria de Andreia César

2015 - Galeria Artur Bual, Amadora: Zero Figura - Homenagem a Gil Teixeira Lopes   
 - FBAUL, Lisboa: Pré-Reforma VI    
 - ILGA,  Lisboa: A Lovers place, curadoria de Rodrigo Ezequiel
 - Atelier do Paço, Lisboa: Colectiva de Fotografia
 - Fundação Calouste Gulbenkian:  A Casa: 50.12, projeção inserida no Congresso da Cidadania,
   promovido pela Associação 25 de Abril
 - raum: residências artísticas online: H590706, inserido no projeto coletivo Tulipa, com curadoria de   
    Rogério Taveira

2014  - Galeria Artur Bual, Amadora: Zero Figura - Homenagem a José Pádua
 - FBAUL, Lisboa: Occupare
 - FBAUL, Lisboa: Pré-Reforma V 
 - Galeria VAÂG Art-Gallery, Lisboa: Damage is done

2013  - Galeria FBAUL, Lisboa: Desenhos da "Academia de Figura Humana"
 - Galeria LM, Sintra 
 - FBAUL, Lisboa: Pré-Reforma III
  
2011  - Fundação Marquês de Pombal, Oeiras: Oeiras em Fotografia
 - Galeria dos escudeiros, Beja: Galeria Aberta
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