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SINOPSE 

Pictópsia acompanha o processo de trabalho e criação de Fernando Gaspar, artista

plástico, com vista à preparação de uma exposição individual em Atlanta, nos Estados Unidos, 

que assinala os dez anos de colaboração com a Bill Lowe Gallery. O documentário explora a 

relação do artista com as diferentes etapas do processo criativo e a sua conexão com o atelier

enquanto espaço fecundo de introspeção, intimidade e criatividade. 



NOTA DE INTENÇÕES 

Fernando Gaspar é um artista plástico português com um percurso de 35 anos na pintura 

e escultura, com colaborações e exposições a nível nacional e internacional. O seu trabalho tem 

sido marcado por uma evolução no sentido de uma abordagem crescentemente reflexiva e 

contemporânea. Tenho o privilégio de conhecer, desde a minha adolescência, o percurso e a 

obra do Fernando de uma forma muito próxima, tendo tido o privilégio de estar várias vezes 

presente no seu atelier enquanto trabalhava. O seu trabalho influencia o meu de um 

modo marcante. Quer a nível sonoro, através de uma certa aspiração ao silêncio e de uma 

construção composicional por camadas de matéria sonora; quer a nível imagético, através da 

procura na minha prática documental de manifestações plásticas e pictóricas da realidade que 

me rodeia. Já colaborámos em dois projetos: um, em 2019, intitulado Floating 

Sketches/Floating Machines (box com imagens suas acompanhadas de um álbum meu — 

edição limitada de colecionador), e outro, em 2020, quando elaborámos um postal sonoro 

com um quadro da série Casa e um tema meu intitulado Ita est. Com estas 

considerações quero, no fundo, manifestar que na minha perspetiva tenho condições 

únicas para fazer este filme, graças ao diálogo íntimo e aprofundado que fomos 

construindo enquanto indivíduos e artistas, e também entre os nossos trabalhos. É um 

projeto que ambiciono fazer há alguns anos, e quando soube que o seu trabalho nos 

próximos tempos se iria centrar na preparação de uma exposição importante nos 

Estados Unidos com o intuito de assinalar os dez anos de colaboração com a Bill Lowe 

Gallery — uma galeria sediada em Atlanta, com um papel relevante no panorama das 

artes plásticas a nível mundial —, senti imediatamente que era o momento certo para 

avançar. Naturalmente que esta minha determinação se prende não só com a importância 

da exposição, pela especificidade do volume de trabalho que ela representa para o 

Fernando e pelo facto de se tratar de uma exposição com obras de grandes 

dimensões, mas também com o quanto a sua obra me comove e inspira, de forma muito 

particular e íntima, graças à sua proposta silenciosa, enigmática, cromaticamente densa 

e carregada de texturas complexas.  



O título do filme, Pictóspia, que é uma apropriação do nome de um trabalho antigo do 

artista, encerra em si mesmo a chave para a compreensão da minha abordagem a este projeto, 

através do jogo semântico entre pintura e autópsia — esta última, no sentido de dissecação, de 

conhecimento do outrora desconhecido, de mergulho denso num corpus de trabalho ou 

universo de criação artística. Assim, este filme vai ao encontro da tradição documental de tornar 

visível o desconhecido da maioria das pessoas. Consequentemente, o centro do filme é o atelier 

do Fernando Gaspar nas suas várias dimensões – o lugar, enquanto espaço arquitetónico, o 

espaço onde acontece o processo criativo, a área onde se preparam a matéria e as superfícies 

para o trabalho, e, por último, essa atmosfera íntima que infere na criatividade e no processo. 

Estas dimensões do atelier acabam por consubstanciar a linha narrativa e expositiva do filme, 

sendo as presenças mais fortes que gravitam, direta e indiretamente, à volta do artista e do seu 

trabalho.  

De uma forma complementar, o filme opera pelo conceito de encontro. Encontro entre 

artistas, entre observado e observador, entre mim e o atelier, mas sobretudo entre realizador e 

alteridade. Esta ideia é fundamental no modus operandi da minha prática documental, no 

sentido em que o que me move e impele a filmar é o que me comove e está fora de mim. 

Consequentemente, procuro tornar presente no filme a revelação do encontro entre uma tríade 

de elementos — acontecimento, a minha subjetividade e a subjetividade do Fernando. Se, por 

um lado, no momento do processo criativo do artista tento priorizar a sua presença e do seu 

trabalho, revelando esse acontecimento de uma forma muito contemplativa, por outro, deixo 

que esse encontro seja mais profundo na permeabilidade imagética dos enquadramentos ao 

trabalho do próprio Fernando Gaspar, através da exploração das ideias de rigor e sobriedade 

que vejo na sua obra. De forma análoga, na dimensão sonora do filme, relevo a presença forte 

do artista no som direto e na voz-off com o seu depoimento, sem, no entanto, deixar de 

aprofundar a ideia de encontro através da proposta de compor uma banda-sonora original para 

o filme. O hibridismo do meu percurso artístico, que contempla trabalho nesta área, bem como

o meu conhecimento profundo da atmosfera, do trabalho e do atelier do artista, são razões

determinantes para eu próprio assumir a composição desta banda-sonora que pretende adensar

o potencial expressivo e poético das imagens, gravitando à volta das ideias de contemplação,

silêncio ou atmosfera que o próprio artista menciona ao descrever o atelier e os objetos que o

ocupam.



TRATAMENTO CINEMATOGRÁFICO 

Conforme referi na nota de intenções, o filme centra-se num olhar íntimo e profundo 

sobre o atelier e o trabalho do Fernando Gaspar, nas suas várias dimensões, durante a 

preparação da exposição na Bill Lowe Gallery em 2023. Creio que podemos considerar estas 

dimensões do atelier as grandes presenças no filme e, por conseguinte, os quatro blocos 

temáticos e audiovisuais que o compõem. A dimensão narrativa do filme é exposta, aliás, através 

da interligação destas presenças, contextualizadas pelo depoimento do próprio artista em voz-

off. Centrar a ação e o filme no atelier permite-nos, no fundo, dizer também que este é sobre o 

Fernando Gaspar, ou sobre o seu trabalho, na medida em que este espaço é fulcral na sua prática 

artística e nela imprime ritmos e características. Aliás, este lugar foi desejado, projetado e 

construído pelo próprio artista para ser o local com uma atmosfera uterina, como o próprio 

refere, para a sua obra. Por conseguinte, pela força do espaço em si, o atelier deixa sempre, de 

uma forma ou de outra, vestígios nesta série de presenças no filme. Ainda assim, de uma forma 

que julgo complementar, podemos dizer que dois destes blocos temáticos se centram no 

trabalho do artista e outros dois no atelier em si e na sua atmosfera. Deste modo, as presenças 

que menciono são, de uma forma sucinta, o atelier enquanto espaço arquitetónico, o processo 

criativo, o trabalho de preparação dos materiais, e, por último, a exploração dos objetos, obras 

e momentos que criam o espírito e atmosfera do espaço.  



 

  

 

 

Presença I: O lugar atelier 

Este bloco temático e narrativo prende-se com a exploração contemplativa do atelier 

enquanto espaço arquitetónico. Tem como preocupações narrativas, por um lado, a 

apresentação e descrição do espaço de trabalho do artista, mas também a ligação da ação do 

filme e a ideia de passagem de tempo, com planos em várias alturas do dia e com ações como 

saídas e entradas do Fernando no espaço. A nível visual procuramos também utilizar alguns 

elementos como o telhado do atelier, o chão ou as paredes como planos descritivos 

contrapostos com a voz-off do depoimento do artista que, além de assegurar a sua presença, 

enquadra também a montagem e a sequência lógica do filme. A nível sonoro, além da voz-off 

mencionada, nos planos que evidenciam detalhes do espaço, as imagens do atelier aparecem 

também com som direto, nos planos mais descritivos para mostrar a paisagem sonora do 

espaço, evidenciando que este se enquadra num contexto eminentemente rural e remoto, e 

também com som direto da pequena ação que possa ocorrer como saídas ou entradas do 

protagonista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Presença II: O processo criativo 

Este bloco temático centra-se na exploração cinematográfica dos processos de trabalho 

eminentemente criativos. A preocupação central é, no fundo a revelação do acontecimento em 

si, na sua plenitude e complexidade. Interessa-me explorar o lado físico, mental e performativo 

do desenho, do esboço, da pintura. Todavia, o central não é a técnica, mas sim a presença do 

artista e a energia do momento e do impulso criativo. Tendo em conta estas considerações, a 

nível visual os enquadramentos são contemplativos e centram-se, sobretudo, na figura do 

Fernando Gaspar e na sua relação com o trabalho. Consequentemente também, a nível sonoro, 

consideramos ser muito importante a utilização do som direto neste bloco temático.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presença III: Materialidade do Trabalho 

Esta estrutura temática e narrativa centra-se, sobretudo, no trabalho sobre os materiais, 

como a preparação de superfícies, na intervenção direta na matéria e na atividade desta última 

enquanto motivo plástico. Centra-se também no desafio físico que um trabalho com escalas de 

grandes dimensões como o que o artista procura para esta exposição representa. No fundo, 

trata-se de todos os processos que consubstanciam uma espécie de antecâmara da criação, 

embora com algumas nuances criativas, sobretudo cromáticas e texturais. Prende-se também 

muito com a relação da tela como suporte. A nível visual, parece-nos relevante a utilização de 

planos com enquadramentos que evidenciem a dimensão e materialidade deste tipo de 

trabalho, bem como, a atividade da matéria em si enquanto motivo plástico e pictórico. Se por 

um lado, a presença do artista faz sentido imageticamente para explorar esta relação física com 

os suportes, o remeter desta presença para o fora-de-campo em contextos como planos de 

pormenor, faz sentido também, para evidenciar as consequências da sua intervenção na 

atividade da própria matéria. Neste sentido, a nível sonoro é mais uma vez fulcral a utilização 

de som direto para assegurar, não só a presença do pintor, como também a experiência sonora 

global desta relação artista-matéria. 





Presença IV: A atmosfera do atelier 

1"I think of my films as documentaries. I never fantasize. I have never invented 

something just for the sake of making an interesting image. I am always 

struggling to get an equivalent on film to what I actually see". Stan Brakhage  

Este bloco centra-se na exploração da atmosfera uterina do atelier, o sítio de nascimento 

do trabalho do Fernando Gaspar. Esta dimensão é, no fundo, uma ideia de carácter mais 

emocional ou, porventura, espiritual se quisermos. A nível narrativo, estes planos aparecem 

conectados com os do lugar atelier, em ligação com a voz-off que enquadra e contextualiza a 

montagem. Ainda assim, propomos a sua utilização num segmento mais plástico, com a ideia de 

ir ao encontro desta intimidade emocional do espaço, com inspiração no trabalho de Stan 

Brakhage, um cineasta que se relaciona de uma forma muito subjetiva com a realidade. Isto 

porque as imagens do seu trabalho não são reproduzidas graficamente mas sim o produto do 

seu fascínio visual pelo que o rodeia. No fundo, seria o que nós percecionaríamos estando 

naquele local e com a mesma atenção. Por conseguinte, propomos para esta estrutura temática 

um trabalho também plástico sobre a realidade que procura a expressividade da superfície das 

coisas, numa dimensão mais dérmica, se preferirmos. No limite, partindo da definição clássica 

de documentário como o tratamento criativo da realidade, pretendemos colocar a questão 

“quanta realidade consegue sobreviver à criatividade e à subjetividade?”. Consequentemente, 

a nível imagético faz sentido que os enquadramentos sejam permeáveis não só na sua 

composição como também cromaticamente ao próprio trabalho do Fernando Gaspar, bem 

como às artes plásticas em geral. Por último, a nível sonoro, além da utilização anteriormente 

mencionada destas imagens nos segmentos com voz-off, pretendo também que elas apareçam 

num contexto com banda sonora para adensar a sua carga plástica, poética e emocional. 

1 Brakhage, S., ‘The Independent Filmmaker: Stan Brakhage’ in McBride, J., (ed.) Filmmakers on 

Filmmaking: The American Film Institute Seminars on Motion Pictures and Television, (Los Angeles, J. P. 

Tarcher, Inc., 1983), p. 203. 



 

 



Henrique Vilão 
(+351) 927290014 
henriquemvilao@gmail.com 
https://industriacriativa.pt/henriquemvilao 
https://www.cienciavitae.pt/pt/9F16-3796-EE0D 
https://henriquevilao.bandcamp.com 
instagram.com/henriquemvilao 

Henrique Vilão é um realizador, performer, vídeo artista e músico experimental. 

Estudou jazz (piano) na Escola de Jazz Luiz Villas-Boas/Hot Clube de Portugal com Filipe Melo, 

James Uhart e André Fernandes, entre outros, e é licenciado e mestre em Cinema pela UBI- 

Universidade da Beira Interior, tendo recebido em 2013 a Bolsa de Estudo por Mérito Santander 

e em 2018 a Bolsa de Estudo por Mérito financiada pela DGES. Estudou também com o cineasta 

e artista visual brasileiro Cao Guimarães no Laboratório Ver é uma Fábula organizado pelo 

Procesual.uy (Montevideo). 

Em 2011 foi Produtor dos Festivais de Outono, com direção artística de António Chagas 

Rosa. Acumulou uma forte experiência técnica, tendo trabalhado em eventos nacionais e 

internacionais como realizador multi-cam, técnico de som, luz e vídeo e Vj.  

Como músico e performer audiovisual atuou em diversos espaços culturais e festivais 

de música, arte sonora, e arte contemporânea em Portugal. Os seus vídeos monocanal, vídeo 

instalações e curtas-metragens de ficção e documentário foram exibidos em diversas galerias 

nacionais e internacionais, exposições e festivais. Em 2018 venceu o Prémio Novas Vistas 

Lumiére no Mar Film Festival com a curta-metragem Espera. Compôs bandas sonoras para filmes 

de animação e ficção, bem como para vídeos mono canal de outros realizadores de países como 

Portugal, Polónia, Alemanha e Austrália. Em 2020 um tema seu foi selecionado pela prestigiada 

editora experimental Liburia Records (Nápoles) para uma compilação intitulada Sound Diaries in 

quarantine time e a sua música foi transmitida no prestigiado programa Rummage Radio, da 

emissora norte-americana WQRT-LP 99.1 FM Indianapolis. Em 2021 recebeu a honorable 

CURRICULUM DO AUTOR

mailto:henriquemvilao@gmail.com
https://industriacriativa.pt/henriquemvilao
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https://henriquevilao.bandcamp.com/releases
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mention para best sound design no Independent Shorts Awards em Los Angeles pelo seu 

trabalho no filme Paint on paint #3, de Vasco Diogo. 

Dedica-se também à realização de videoclipes para bandas ou músicos internacionais, 

tendo sido a sua última colaboração com Ayanna Witter-Johnson, cantora e violoncelista 

britânica, exibida e premiada em festivais internacionais, com destaque para o ALC Videoarte 

Festival em Espanha, o Athens Digital Art Festival na Grécia e menção honrosa no Festival del 

Cinema di Cefalù. Em 2021 o seu trabalho para o tema Un Peu de Temps, do grupo suíço Grand 

Pianoramax, foi distinguido no prestigiado festival de cinema Solothurner Filmtage como um 

dos cinco videoclipes suíços do ano. 

Apresentou nas Jornadas Europeias do Património, em Setembro de 2021, a instalação 

de luz e som Atlas 2.0 – religação entrópica, no edifício Atlas em Aveiro, criada para a Câmara 

Municipal de Aveiro, no âmbito do projeto “Eixo Cultural A25 – Rede de Criação e Programação” 

- parceria estratégica de programação cultural em rede, dinamizada pelos Municípios de Aveiro, 

Guarda e Viseu. 

Destaque para o seu trabalho com ênfase nas áreas de investigação ligadas ao 

documentário, cinema experimental e videoarte, com relevo para comunicações na AIM – 

Associação de Investigadores da Imagem em Movimento e a publicação de um capitulo de livro 

em coautoria com a Professora Doutora Manuela Penafria, procurando aprofundar um 

hibridismo de linguagens que se ligam à sua própria formação e experiência, não só como 

cineasta e investigador, mas também como artista, músico e performer. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DISTINÇÕES E FESTIVAIS (seleção) 
 
 
2022 18th Athens Digital Arts Festival, Grécia 
 
2022 Festival del Cinema di Cefalù – Menção Honrosa, Itália 

 

2022 Supertoon - International Animation and Comics Festival, Croácia 

 

2022 Independent Video Film Festival Pavlos Paraschakis, Grécia 
 
2022 The Paus Premieres Festival, plataforma online 
 
2022 Shorts@Fringe, Portugal 
 
2002 Lift-Off Filmmaker Sessions @ PinewoodStudios, Reino Unido 
 
2022 One Earth Awards, Índia 
 
2022 ALC Videoarte Festival, Espanha 
 
2021 Prémio 5 Best Swiss Videoclips - Solothurner Filmtage, Suíça 
 
2021 Supertoon - International Animation and Comics Festival, Croácia 

 

2021 Animest - Bucharest International Animation Film Festival, Roménia 
 
2021 Honorable Mention, Best Sound Design, Independent Short Awards, Estados Unidos 
 
2021 Leme das Artes Audiovisuais, ACD Os Ílhavos, Portugal 

 
2020 Selection - Sound diaries in quarantine time - Liburia Records, Itália 
 

2018 Prémio Novas Vistas Lumiére - Mar Film Festival, Portugal 
 
2015 Prémio Académico - Melhor Filme, Ubicinema, Portugal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJETOS (seleção) 
 
 
2022 

 
Transmission – portuguese wine, publicidade, curta-metragem 

Realização, Sound design, Banda Sonora 

Icy, video monocanal de Maja Kozlowska, Polónia 

Sound design, Banda Sonora 

Flooding, video monocanal de Maja Kozlowska, Polónia 

Sound design, Banda Sonora 

Sessões de cinema na Agil- Associação cultural 

Programação e produção 

Flor de Laranjeira, de Rúben Sevivas, curta-metragem  
Banda Sonora 
 
Avalanche, espetáculo de dança de Bruno Alexandre 
Vídeo, Sound design  
Em produção 
 
Marc, are we overmars?, instalação de luz  
Em produção 
 
Pulsar, uma revista.  
Participação nesta publicação da Plataforma do Pandemónio com duas faixas sonoras 
associadas a um artigo 
 
2021 
 
Flow My Tears, videoclipe, John Aram featuring Ayanna Witter-Johnson, Reino Unido 

Exibido e distinguido em diversos festivais internacionais 

 
Khaled goes to Timbuktu, faixa sonora para dança 
Apresentado pela DCTR - Associação Cultural no Festival Internacional de Dança do Porto 
 
Zuhk, música experimental e improvisada. 
Projeto a solo, com atuações em diversos festivais e espaços culturais. 
 
Skylark, instalação de luz 
 
Wood Fence, video monocanal de Ollie Poppert, Sydney, Austrália 
Sound design, Banda Sonora 
 
A Straight Story, de João Garcia Neto, curta-metragem. 
Banda Sonora 



 
Owater, publicidade, Berlim, Alemanha 
Sound design, Banda Sonora 
 
Atlas 2.0 – Religação entrópica, instalação de luz e som, Edifício Atlas, Aveiro 
Conceito, Programação, Light e Sound design 

 
2020 
 
Knyet project, tríptico de videoinstalações. 
 
Experimentos sonoros colaborativos, podcast da Oficina de Criatividade Sonora, da 
Universidade Federal do Tocantins, com coordenação do Professor Doutor Heitor Oliveira. 
Participação no episódio 2. 
 
The days will be of togetherness, postal sonoro digital. 
Em colaboração com Fernando Gaspar, artista plástico. 
Conceito, Som. 
 
It tolls for thee, faixa sonora. 
Selecionado pela editora experimental italiana Liburia Records para o álbum Sound diaries in 
quarantine time. 
 
Sounds of suspension, álbum. 
Edição limitada de colecionador. 
Transmitido parcialmente no programa Rummage Radio, da rádio norte-americana WQRT-LP 
99.1 FM Indianapolis 
 
Sobrevoo, de Rúben Sevivas, curta-metragem. 
Banda-Sonora. 
 
The weight of life, faixa sonora. 
Selecionado para o Maskollective - Sign of hope, catálogo de arte contemporânea. 
Curadoria de Professora Doutora Genoveva Oliveira. 
 
Zuhk, música experimental e improvisada. 
Projeto a solo, com atuações em diversos festivais e espaços culturais.  
Live stream performance  via youtube.  
 
Paint on paint #3, curta metragem de animação experimental de Vasco Diogo 
Sound design/banda sonora. 
Exibido e premiado em diversos festivais, com destaque para a honorable mention para best 
sound design no Independent Shorts Awards, Los Angeles. 
 
Un Peu de Temps, videoclipe, Grand Pianoramax 
Exibido e premiado em diversos festivais internacionais, com destaque para a distinção como 
um dos 5 melhores videoclipes suíços do ano no Solothurner Filmtage. 
 
Past Forward, videoclipe, Grand Pianoramax 
 

 



2019  
 
Hold still, keep going, curta-metragem, documentário. 
Exibido em diversos festivais. 
 
Sound Puppets, performance 
Em colaboração com Martí Guillem  
Apresentação em Valência, Espanha e Aveiro, Portugal.  
Som. 
 
Floating machines/floating sketches, livro e álbum. 
Em colaboração com Fernando Gaspar, artista plástico. 
Edição limitada de colecionador. 
Conceito, Som. 
 
Primeiras Impressões Agil, comunicação vídeo. 
Evento de arte de ocupação da Agil - Associação Gráfica Ilhavense 
 
Fame and Success, ciclo de tertúlias 
Conceito e Curadoria de Professora Doutora Genoveva Oliveira. 
Intervenção com o título: Arte e público, uma reflexão a partir de Esculpir o Tempo, de Andrei 
Tarkovski 
Participante com Ricardo Ribeiro (compositor), Fernando Gaspar (artista plástico) Carlos 
Ramos (escultor) 
 
Zuhk, música experimental e improvisada. 
Projeto a solo, com atuações em diversos festivais e espaços culturais. 

 
 

2018 
 

Khaori, performance audiovisual 
Projeto final de mestrado. 
 
Khaori - the unawareness of the aftermath, performance audiovisual 
Atuações em diversos espaços culturais e festivais de arte sonora, música improvisada e 
videoarte. 
 
Fluxo, curta-metragem, documentário. 
Exibido em diversos festivais de Cinema. 
 
Espera, curta-metragem, documentário. 
Exibido em diversos festivais de Cinema. 
Vencedor do prémio Novas-Vistas Lumière. 
 
If I die, I breath, de Tiago Damas, curta-metragem, ficção. 
Exibido em diversos festivais. 
Som, Imagem, Produção. 
 
Home and other places, de Tiago Damas, curta-metragem, experimental. 
Exibido em diversos festivais. 
Som, Imagem, Produção 



 
2017 
 
Fishes don’t fly this way, de Tiago Damas, vídeo monocanal 
Exibido em diversos festivais de Videoarte 
Banda-Sonora 
 
Em vez de palavras, o vento, de Tiago Damas, curta-metragem, ficção 
Produção, Imagem, Pós-Produção de Som, Montagem, Banda 
Sonora. 
 
Marc, are we over mars?, instalação de luz. 
Exibida no auditório Mdb.  
 
 

2016 
 
Junk Wall, videoinstalação interativa 
Exibida em diversos festivais de videoarte.  
 
Residents, curta-metragem, documentário. 
Exibido em diversos festivais de cinema. 
 
Untitled, curta-metragem, documentário. 
Exibido em diversos festivais de cinema. 
Everyday choreographies, videoinstalação. 
Exibida em diversos festivais de videoarte. 
 
Drip, de Tiago Damas, curta-metragem, experimental. 
Exibido em diversos festivais de Cinema 
Banda-Sonora 
 
Performance audiovisual, com Tiago Damas 
Atuações em diversos espaços culturais. 
Conceito, Imagem, Produção, Som. 
 
 

2015 
 
Dias do Cinema e da Música, ciclo de workshops e concertos, UBI. 
Conceito, Produção e Programaçãp, Grafismo. 
Músico. 
 
Light, curta-metragem, vídeo monocanal. 
Realização, Imagem, Som, Montagem. 
 
2.0 - Ciclo de Música Eletrónica e Videoarte, Auditório MdB. 
 
O céu aqui é mais baixo, Curta-Metragem, Ficção. 
Premiado no Ubi Cinema; Exibido em diversos festivais de cinema universitário. 
 
 



2014 
 
Non Koalas, Curta-Metragem, vídeo monocanal. 
 
Dois Dias e Meio, Curta-Metragem, Ficção. 
 
Allegoria, de Nuno Gonçalves, Média-Metragem, Ficção. 
Banda Sonora. 
 
Queres ir lá fora?, Curta-Metragem, Ficção 
 

Body and Soul, Curta-Metragem, Ficção. 

 
 
 
CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS 
 
VI encontro anual da AIM – Associação de Investigadores da Imagem em Movimento 
Participação com comunicação - A praxis cinematográfica enquanto teoria. A teoria do cinema 
a partir dos filmes (coautoria) 
 
IX Jornadas de Cinema em Português 
Participação com comunicação - Reflexões temáticas e formais acerca da obra de Teresa 
Villaverde 
 
I Seminário de Cinema da UBI 
Participação com comunicação - Sobre documentário e emoções 
 
Ciclo de tertúlias - Conceito e Curadoria de Professora Doutora Genoveva Oliveira 
Participação com comunicação - Arte e público, uma reflexão a partir de ‘Esculpir o Tempo’, de 
Andrei Tarkovski 
 
 

 
 
PUBLICAÇÕES 
 
O ato de criação cinematográfica e a "teoria dos cineastas" (2016), com Manuela Penafria 
 
Khaori (2018) 
Relatório de Mestrado 
 

 
 
 
 
 
 



EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 
2008 – 2012 
JAZZ - PIANO E TEORIA; FORMAÇÃO MUSICAL – Hot Clube de Portugal 
Aulas com João Moreira, Pedro Moreira, Filipe Melo, James Uhart, Tomás Pimentel, Gonçalo 
Marques, Eng. Bernardo Moreira, Nuno Costa e André Fernandes e Pete Rende. 
Masterclasses com Kurt Rosenwinkel, Reuben Rogers, Greg Hutchinson, Jorge Rossy, Mário 
Laginha, Dave Holland, Aaron Goldberg, John Taylor, Zé Eduardo, Jesse Davies, Pete Rende, 
Carlos Bica, Bernardo Sassetti e João Paulo Esteves da Silva. 
 
2012 – 2015  
LICENCIATURA EM CINEMA – Ubi - Universidade da Beira Interior 
Bolsa de Estudo por Mérito Santander - 2012/2013 
Nível 6 QRQ 
 
2015 – 2018  
MESTRADO EM CINEMA – Ubi - Universidade da Beira Interior 
Bolsa de Estudo por Mérito financiada pela DGES - 2017/2018 
Nível 7 QRQ 
 
2019  
CERTIFICADO DE COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS – Psicosoma, Formação e Empresas 
Classificação final - Nível 5 – Excelente 
 
2020  
VER É UM FÁBULA - LABORATÓRIO COM CAO GUIMARÃES – Procesual.uy - Lab de Procesos de 
Creación 
 
2021 
CURSO DE CINEMA DOCUMENTAL – American Corner - Universidade de Aveiro 
 
 

 
OUTRA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (seleção) 
 
2008 – 2012 
Músico de Jazz – Freelancer 
 
Experiência enquanto músico de jazz tendo integrado como sideman formações como Kapthens 
4tet, André Ferreira Quarteto e João Sousa Trio, tocando em vários espaços, dos quais se 
destacam Livraria Ler Devagar, Livraria Trama, Casa Fernando Pessoa, Páginas Tantas e Fábrica 
do Braço de Prata.  
 
Liderou ainda os Koahless Trio, com Pedro Almiro e André Ferreira, formação com que atuou 
em festivais como o Urban Art Fest, em Águeda, e Vagos em Acústico, bem como em espaços 
como o Performas, GRetua, Espaço Biscoito e Perlimpimpim. 
 
 A solo, destaque para atuações no Auditório MdB e Le periscópe (Lyon). 
 

 
 



2011 – Aveiro 
Produtor – Fundação João Jacinto Magalhães - Festivais De Outono '11 
 
2011 – 2012 – Aveiro 
Professor de Piano – Aulas Particulares 
 
2012 – 2016 – Madrid, Espanha  
Realizador e Editor – Cum Laude 21 - Congresso Empresarial 
 
2014 – Vila Real  
Técnico De Som e Técnico De Luz – De Mi Para Si - Programação Cultural 
 
2015 – Vila Real 
Diretor Técnico da Sala de Imprensa – Fia World Touring Car Championship 
 
2018 – 2022  
Realizador – Freelancer 
Realizador multi-cam em festivais e eventos 
 
2018 – 2022  
Vj – Freelancer 
Realização e projeção de vídeo para acompanhar diversas bandas em concertos e festivais 
 

 
 
 
 

 




