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n. 1976. são João do souto, braga. 
licenciatura artes plásticas, Faculdade 
de belas-artes, universidade do porto. a 
frequentar mestrado em pintura. Vive e 
trabalha em guimarães e porto, portugal.

presentiausentia i
perde-se nos fios da história a memória da 
indústria têxtil no Vale do ave. 
Fábrica rio Vizela - encontro nos seus 
escombros, placas metálicas com o nome 
e número mecanográfico ao serviço da 
identificação pessoal. identificação pessoal? 
são placas idênticas! 
Quase uma identidade coletiva, unida por 
uma em comum, no mesmo espaço e tempo, 
sussurram ao ouvido desabafos, risos e 
lamentos…
a recolha das placas leva-me ao encontro 
de rostos e nomes agora emoldurados num 
quadro comum. a vivência de uma multidão, 
que nos fala e nos toca… segredos e partilha, 
tangível em cada chapa, em cada nome…
assim se vai urdindo a teia da memória 
coletiva tecida de um tempo e de um lugar…
presentiausentia V
rolos de filme perfurado para teares 
mecanizados - moldados segundo os 
movimentos dos trabalhadores.
aquilo que nos é apresentado agora como 
composição foi já somente funcionalidade. 
objetos comuns, que apenas eram 
utilitários, rodeiam-se numa vida de estética 
infinita e mutável. “oh! o meu tear”, diz 
o entrevistado… apesar de ausente, está 
presente através dos materiais que foram do 
seu quotidiano. ainda dele. ainda são ele…

b. 1976. São João do Souto, braga, portugal. 
bA in plastic Arts, faculty of fine Arts, 
university of porto. Currently pursuing mA in 
painting. lives and works in Guimarães and 
porto, portugal.

presentiausentia i
The memory of the textile industry in Vale do 
Ave is somewhere in threads of history. 
factory rio Vizela - in its ruins i find metal 
plates with names and personal identification 
numbers. personal identification? The plates 
are all identical! 
it is almost a collective identity, who shared 
the same space and time, whispering in our 
ears their grievances, laughters and laments…
The collection of plates leads me to the 
faces and names that are now framed in a 
collective picture. The experience of a group of 
people, speaking to us, touching us… Secrets 
and shared stories, tangible in each plate, in 
each name…
And so is woven the web of the collective 
memory of a time and place…
presentiausentia V
rolls of perforated film for mechanised looms 
- shaped by the workers’ movements.
what is now presented to us as a 
composition was once a functional object. 
everyday practical objects are now given an 
infinite and mutating aesthetic life. “Oh! my 
loom” says the interviewee… Although he 
is not here, his presence is felt through the 
materials that used to be part of his daily life. 
They are still his. They are still him…
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