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Virgínia Fróis Virgínia Fróis

Guizos é uma obra composta por diferentes objectos cerâmicos para 
mexer, a instalar no espaço público da Cidade de Aveiro. 
O núcleo central da obra concentra-se no Claustro da Santa Casa 
Misericórdia de Aveiro, prolongando-se com elementos pontuais para o 
interior de algumas lojas situadas no caminho do Museu de Santa Joana 
onde se encontra a exposição da Bienal Internacional de Cerâmica 
Artística de Aveiro.
Desenvolveu-se a partir da observação de objectos sonoros de precursão: o 
guizo/cascavel como objecto central, a referência. O sino é usado em todas 
as culturas, é um sinal, uma consciência, uma presença. No alargamento 
do conceito observamos os berloques, a sinalização de uma presença e o 
jogo, rocas e pulseiras, as dimensões simbólicas e protectoras, os objectos 
corporais na dança e no transe e as diferentes manifestações presentes 
nas celebrações religiosas e em cortejos. Falámos então de convocar e 
afastar o medo, de sermos em comunidade.
Esta obra inscreve-se num modelo colaborativo e foi produzida por um 
colectivo constituído por alunos da Unidade Curricular Laboratório de 
Cerâmica da Faculdade de Belas-Artes de Universidade de Lisboa (FBA.
UL) que frequentaram 2º semestre do ano lectivo 2018/19 em diferentes 
níveis da aprendizagem da cerâmica. A este grupo juntei dois convidados 
um ex-aluno, e uma investigadora em final de pós doutoramento da 
Universidade de São João del Rei no Brasil. 
Interessava-me criar um grupo heterogéneo. A cada participante foi 
dada informação sobre o tema, algumas referências e a possibilidade 
de criar um conjunto de elementos com identidade num campo muito 
aberto de possibilidades. As ideias desenvolveram-se na partilha e 

Rattles is a work composed by different ceramic objects created to be 
touched, installed in the public space of the city of Aveiro. The central core 
of the work is located at the Misericórdia courtyard and individual elements 
spread to the interior of some shops located along the path to the Aveiro 
Museum / Santa Joana, where the main exhibition of the International 
Ceramics Biennial takes place.
The work evolved through the observation of percussion objects: the 
rattle / rattle snake as the main object, the reference. The bell is used in 
all cultures, it is a sign, a conscience, a presence. Widening the concept 
we observe pendants, the marking of a presence and a game, distaffs 
and bracelets, the symbolic and protective dimensions, body objects in 
dance and in trance, and the various manifestations present in religious 
celebrations and processions. We then spoke of calling upon fear and 
setting it aside, of existing as community.
This work follows a collaborative model and was made by a group of 
students in the curricular unit of Ceramic Laboratory in the Fine Arts 
Faculty of Lisbon University, who attended the second semester of 
2018/2019 at different stages of learning about ceramics. Two guests 
joined this group, a former student and one researcher from the 
University of São João del Rei in Brazil, who was finishing a post-doc 
research.
I was interested in creating a heterogeneous group. Each participant was 
given information about the theme, some references and the possibility of 
creating a set of elements with identity within an open field of possibilities. 
The ideas developed through sharing during the process, thus widening 
the concept of Rattles.

encontraram-se no processo, ampliando o conceito da obra Guizos. 
No processo criativo e na pesquisa, o movimento, o corpo e o som 
estiveram presentes, desde os primeiros gestos do amassar da matéria. 
No silêncio de dar forma, cada um imaginou os resultados sonoros. Os 
objectos foram feitos para serem manipulados, para haver uma relação 
sensível com o corpo do outro. 
As obras foram realizadas em duas oficinas de cerâmica, a da FBA.UL 
e a da Associação de Arte e Comunicação Oficinas do Convento – OCT. 
Na FBA.UL usamos matérias cerâmicas recicladas e nas Oficinas da 
Cerâmica e da Terra a porcelana e o grés de sal. Experimentamos vários 
processos técnicos da cerâmica: o raku, a faiança, o grés e a porcelana.
A instalação no espaço público destes objectos criou a necessidade de uma 
relação de partilha com os comerciantes da rua, assim solicitamos-lhes a 
mediação, tornarem-se actores na Bienal. O espectador escuta, mexe nos 
objectos cerâmicos, acciona o som, experimenta o leve, o pesado, o rugoso, 
o liso, o brilhante. Uns objectos estão suspensos, outros pousados, e todos 
pedindo para ser tocados.
Nesta proximidade, propomos uma outra relação com a obra de arte. 
Acreditamos que a experiencia háptica melhora o conhecimento da 
cerâmica, dá alegria e isso é a nossa forma celebrar a vida e os 30 anos 
desta Bienal.

In the creative process and in the research, movement, body and sound 
were present from the first gestures of kneading the matter. In the silence of 
shaping, each one imagined the resulting sounds. The objects were made 
to be manipulated, so that a sensitive connection woud be made with the 
body of the other.
The works were created in two ceramics workshops, the Fine Arts Faculty 
and the Art Association Oficinas do Convento – OCT. In the Faculty we 
used recycled ceramic materials, and in the Oficinas we used porcelain and 
salt stoneware. We experimented with several technical processes: raku, 
faience, stoneware and porcelain. 
The installation of these objects in the public space created the need for a 
sharing relationship with local tradesmen, therefore we asked them to be 
mediators, to become actors in the Biennial. The spectator listens, moves 
the ceramic objects, creates sound, experiments the light, the heavy, the 
brittle, the smooth, the shiny. Some objects are suspended, others lay down, 
all requesting to be touched.
In this proximity, we propose a different relation with the work of art. We 
believe that the haptic experience improves knowledge of the ceramic 
material, brings about joy, and this is our way of celebrating life and the 30 
years of this Biennial.
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GRAVITY

A black pendulum

Rattles swing
White and blue
Chinking

And if the wind resonates entering the suspended spheres?

Pendulums above our heads
Sway

Outlined above the sky between the church pinnacle and the bell.

GRAVIDADE

Um pêndulo negro

Guizos balançam 
Brancos e azuis
Tilintam

E se o vento ao entrar nas esferas suspensas e ressoar?

Pêndulos sobre as  nossas cabeças
Balançam

Recortam-se sobre o céu entre os pináculos da igreja e o sino.

Sculptress and professor (FBA.UL). Exhibits with regularity in Portugal 
and abroad with particular relevance to the project Ressonâncias (2012) 
that took place in Brazil. 
Founder of the Association Oficinas do Convento (1996) in Montemor-o-Novo, 
where she coordinates the artistic activity of Projecto do Telheiro (OC-TEC). 
In Cape Verde she founded the Centre Artes de Trás di munti (2009) 
where she promoted activities in the framework of ethnoceramics (2006 
to 2014), particularly the Project Ar no Mar (2014).
Recent exhibitions: Mergulhar no Sono (2016), Town Hall Gallery 
of Montemor-o-Novo, Portugal; Cidadãos (2017) Hablando de lo mismo / 
Talking of the same thing, Portuguese and Spanish contemporary ceramics, 
Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid; WAH (2018) Fundação 
Eugénio de Almeida, Évora.

Escultora e professora (FBA.UL). Expõe com regularidade em Portugal e 
no estrangeiro onde se destaca o Projecto Ressonâncias realizado no Brasil 
(2012). 
Fundadora da Associação Oficinas do Convento (1996) em Montemor-o-Novo, 
onde coordena actividade artística no Projecto do Telheiro (OC-TEC) e em Cabo 
Verde do Centro de Artes e Ofícios de Trás di munti (2009) onde promoveu 
actividades no âmbito da etnocerâmica (2006 a 2014), com destaque para o 
Projecto Ar no Mar (2014). 
Exposições recentes: Mergulhar no Sono (2016), Galeria Municipal de 
Montemor-o-Novo Portugal; Cidadãos (2017) exposição Hablando de lo 
mismo/ Falando da mesma coisa, Cerâmica contemporânea portuguesa 
y española, Museo Nacional de Artes Decorativas Madrid; WAH (2018) 
Fundação Eugénio de Almeida Évora.

VIRGÍNIA
FRÓIS
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SEEDS
In the present work, the seeds are the incarnation of qualities such 
as the power of concentrated life, fertility in its noblest form, able to 
contain the local landscape in its most compact and dense form. The 
installation proposes a drawing in space, rhythms of interlinked seeds 
that create a sonorous circle dance in the air, sketch tri-dimensional 
spherical clouds with wing forms, or blow hollow shapes full of 
clinking sounds.  
I assume the seed as the starting point from which I develop my 
sculptures and graphic creations, portraits in space. The option for Raku 
firing can be compared with the choice of the draftsman for China ink 
that supplies the maximum contrast, the deep black. The procedure of 
this firing of Japanese origin includes firing the work already in biscuit 
and prepared with enamels and oxides to the temperature of 1000 ºC, 
going through the stage of fusion, and then retrieving it right at this 
point from the firing chamber and transporting it to another chamber 
with sawdust so that it can go through a reduction process, that is, the 
atmosphere lacking in oxygen created by the burning will consume the 
molecular oxygen contained in the oxides, generating metallic effects, 
and at the same time the soot of the smoke will impregnate the ceramic 
surfaces creating deep black hues.
The interest for seeds emerged in my path during the research for 
the Phd and led to the creation of a suspended installation that was 
part of the exhibition included in the post-doc research ESPAÇO 
E MEMÓRIA. REFLEXÕES PLÁSTICAS SOBRE A PAISAGEM 
CULTURAL SANJOANENSE. The installation gathers Brazilian 
seeds from the region of São João del Rei and incorporates new 
creations, very personal readings of Portuguese seeds studied 
through exemplars collected in the Botanical Garden in Lisbon and in 
several other cities. It represents a manifestation of reverence to the 
visited landscapes and of profound human gratitude for plants.

SEMENTES
As sementes são no presente trabalho a encarnação de qualidades como 
a potência de vida concentrada, a fertilidade em sua forma mais nobre, 
capaz de conter a paisagem local em sua forma mais compacta e densa. A 
instalação propõe o desenho no espaço, ritmos de sementes encadeadas 
que desenham uma circular ciranda sonora no ar, desenham esféricas 
nuvens tridimensionais de formas aladas ou ainda inflam formas ocas, 
prenhes de sons chocalhantes. 
Assumo a semente como o ponto de partida com o qual desenvolvo 
minha obra escultórica e gráfica, desenhando no espaço. A opção pela 
queima de Raku pode ser comparada com a escolha do desenhista pela 
tinta da china, que lhe fornece o máximo contraste, o negro profundo. O 
procedimento desta queima de origem japonesa inclui aquecer a peça 
já biscoitada e preparada com esmaltes e óxidos à temperatura de 1000 
graus celcius, em que passam pelo processo de fusão, e são retiradas 
exatamente nesse ponto da câmara de queima e transportadas para uma 
câmara com serragem para passarem por um processo de redução, ou 
seja, a atmosfera de falta de oxigênio gerada na queima irá queimar o 
oxigênio molecular dos óxidos, gerando efeitos metalizados, e a fuligem 
dos fumos irá impregnar as superfícies cerâmicas gerando negros 
profundos.
O interesse pelas sementes surge no meu percurso durante a pesquisa 
em nível de doutoramento, e levam à elaboração da instalação suspensa 
preparada como parte da exposição que acompanha a pesquisa de 
pós doutoramento ESPAÇO E MEMÓRIA,  REFLEXÕES PLÁSTICAS 
SOBRE A PAISAGEM CULTURAL SANJOANENSE. A instalação reúne 
sementes brasileiras, da região de São João del Rei, e incorpora em novas 
criações leituras muito pessoais das sementes portuguesas, estudadas 
a partir de exemplares recolhidos no Jardim Botânico de Lisboa, e em 
diversas outras cidades e representa uma manifestação de reverência 
às paisagens visitadas e de profunda gratidão das pessoas às plantas.

Artist and professor. Zandra Miranda has a post-doc in Art by UNESP 
– Universidade Estadual Paulista, a Phd in Visual Arts by UNICAMP – 
Universidade Estadual de Campinas, Master in Arts by the University of 
Illinois, having completed studies in art-education and research in ceramics, 
painting and engraving. Her degree in Arts was achieved by UNICAMP – 
Universidade Estadual de Campinas. Currently Zandra acts as professor in 
Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ – in the pioneer course of 
Applied Arts, with emphasis in ceramics. She also participates in the post-
graduation program PIPAUS – Programa Interdisciplinar de Pós Graduação 
em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, and develops her plastic and 
poetic work in painting and ceramics, with exhibitions in Brazil, Portugal, 
The United States and Denmark. She coordinates the Clay Museum, a 
project from the UFSJ launched in 2012 with the purpose of disseminating 
the know-how related to ceramic culture.

Artista e professora, Zandra Miranda é pós-doutora em Artes pela 
UNESP – Universidade Estadual Paulista, doutora em Artes Visuais pela 
UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas, Mestre em Artes pela 
University of Illinois, com estudos em arte-educação e pesquisa plástica 
em cerâmica, pintura e gravura. Sua graduação inclui o Bacharelado 
e a Licenciatura em Artes pela UNICAMP – Universidade Estadual 
de Campinas. Atualmente Zandra atua como professora efetiva da 
Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ, MG; no curso pioneiro 
de Artes Aplicadas, com ênfase em cerâmica.  Atua também no programa 
de pós graduação PIPAUS – Programa Interdisciplinar de Pós Graduação 
em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, e desenvolve seu trabalho 
plástico e poético em pintura e cerâmica, tendo realizado exposições 
no Brasil, Portugal, Estados Unidos e Dinamarca. Coordena o Museu do 
Barro, projeto de extensão da UFSJ em atuação desde 2012, que pretende 
difundir saberes e fazeres ligados à cultura cerâmica. 

ZANDRA 
MIRANDA
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INSTRUMENTS
Rattle rounded hollow shape with a smaller object within. With movement, 
dragging or shaking, it emits sound. 
Sound from the rattle used as a locator, of animals, the clinking sound signifying 
presence. Sound from a rattle used as a music instrument.
Sounds that are emitted by objects. Objects that emit sound, instruments. Musical 
instruments that emit sound, music.
Big objects that contain smaller objects inside, out of reach. Out of reach, out of 
control. Without control.
Small control in objects that emit sound. Sound is noise, without musicality, 
without harmony. 
Rattle metal object, with slots without metal, with metal ball inside.
Without metal with ceramic. Rattle object in ceramic.
Objects in ceramic. Ceramic bodies that want to become instruments. Instruments 
that want to be musical, that are rattles. But want to be other instruments.
Instruments that are objects that want to be other instruments. And that have the 
particularity of making noise.
Objects in ceramic that are rattles.
Rattles that with their ring, drag or clink emit sound. Not rattles

INSTRUMENTOS
Guizo objeto de forma arredondada oca com um outro objeto mais pequeno 
dentro. Com o seu movimento, arraste ou chocalho emite som.
Som do guizo utilizado como localizador, de animais, chocalho igual a 
presença. Som de guizo utilizado como objeto instrumental musical. 
Sons que são imitidos por objetos. Objetos que emitem som, instrumentos. 
Instrumentos musicais que emitem som, música.  
Objetos grandes que têm objetos pequenos dentro, inalcançáveis. Falta de 
alcance, falta de controlo. Sem controlo. 
Pouco controlo em objetos que emitem som. Som é barulho, sem musicalidade, 
sem  harmonia.  
Guizo objeto de metal, com ranhuras sem metal, com bola de metal dentro. 
Sem metal com cerâmica. Guizos objetos em cerâmica.
Objetos em cerâmica. Corpos cerâmicos que querem ser instrumentos. Instrumentos 
que querem ser musicais, que são guizos. Mas querem ser outros instrumentos. 
Instrumentos que são objeto, que querem ser outros instrumentos. E que têm 
a particularidade de fazer barulho. 
Objetos em cerâmica que são guizos. 
Guizos que com o seu o toque, arraste, chocalho imite som. Não guizos

Born in 1997 in Lisbon, where he currently lives and works. Studied in the 
Arts Secondary School António Arroio and specialized in ceramics. In 
2018 he completed a degree in Sculpture in the Fine Arts Faculty of Lisbon 
University. 
Currently he works in his atelier producing his work, mainly sculpting and 
drawing. He has participated in collective exhibitions such as “Casa da 
dona Laura 4”, “Yellow is where the art is” and in the festival SOMA. He was 
selected to the competition “Jovens artistas carpeiem 2019”.

Nasceu em 1997 na cidade de Lisboa onde atualmente vive e trabalha. 
Estudou na secundária Artística António Arroio e especializou-se em 
cerâmica. No ano 2018 licenciou-se em Escultura na Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa.
Atualmente trabalha no seu atelier, produzindo o seu trabalho maioritariamente 
em escultura e desenho. Tem participado em exposições coletivas como 
a “Casa da dona Laura 4”, “Yellow is were the art is” e no festival SOMA. 
Foi selecionado para o concurso “Jovens artistas carpeiem 2019”.  

JOSÉ MARIA 
RAPOSO 
SOTOMAYOR 
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LAYERS
This work has the purpose of making the connection between ceramics 
and man.
With this idea in mind, the result is the outcome of several experiences which 
were later inspired by the cellular tissue. 
With the plasticity and versatility of ceramics, it is possible to show and make 
the invisible visible.
 The creation of a whole from layers and fragments that complete one another. 
That escalate and resonate with intensity.

CAMADAS
Este trabalho vem com o propósito de fazer a ligação entre a cerâmica 
e o homem.
Com essa ideia em mente o resultado é fruto de várias experiências, que 
posteriormente tiveram como inspiração o tecido celular.
Com a plasticidade e versatilidade da cerâmica é possível mostrar e 
tornar o invisível, visível.
A criação de um todo a partir de camadas e fragmentos que se completam.
Que aumentam e que ressoam com intensidade.

Born in Barreiro, in 1998. Currently lives in Lisbon where she studies and 
works. Took a course in Scientific Drawing in the National Museum of Natural 
History and Science in 2017/2018.
Presently concluding a degree in Drawing in Fine Arts Faculty.
Fascinated by science and medicine, intends to develop these themes in her 
work and projects in the field of Arts and further ahead to deepen her skills in 
this area.

Nasceu no Barreiro, em 1998. Vive agora em Lisboa onde estuda e trabalha.
Fez um curso de Desenho Científico no Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência em 2017/2018.
Atualmente está a concluir o curso de Desenho na Faculdade de Belas-Artes.
Fascinada pela ciência e medicina, pretende desenvolver essas temáticas 
nos seus trabalhos e projetos no âmbito das Artes e futuramente 
aprofundar competências nesse campo.

BEATRIZ 
LORETI
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BOXES
The head as an acoustic box of rattles and the electronic ring as its resonance, 
refer us to the blatant triviality of a parallel reality that assumes the “status” 
of banality. 
The high frequency connections, sharing, monitoring, publishing, generation 
of images and of creative happiness build, frenetically, a parallel reality 
where thoughts and inner voices are deafly muffled.
Ironically, acoustic boxes function in the physical world, sealed, characterized 
by the almost complete isolation of compressed air, that halts the sound waves 
from mixing, causing the cancellation of sound. And several loudspeakers 
function separately with the audible sound in different frequencies.
This rattle heads or acoustic boxes also refer to our identity in the process of 
fusion with our electronic devices – sound devices isolated from their peers 
but connected to produce the “surround” effect.

CAIXAS
A cabeça como caixa acústica dos guizos e os toques eletrônicos como 
sua ressonância sonora, nos reporta ao flagrante corriqueiro de uma 
realidade paralela com assumido “status” de banalidade.
As conexões em alta frequência, compartilhamentos, monitoramento, 
publicação, geração de imagens e de felicidade criativa constroem 
freneticamente uma realidade paralela onde os pensamentos e vozes 
internas vão surdamente sendo  abafadas. 
Irônicamente, caixas acústicas funcionam no mundo físico, seladas, 
caracterizando-se pelo quase completo isolamento de ar comprimido, 
que impede que  as ondas sonoras se misturem causando anulação do 
som. E os vários auto falantes operam separadamente com o som audível 
em frequências variadas. 
Essas cabeças guizos ou caixas acústicas,  reportam-nos também à nossa 
identidade em processo de fusão com nossos dispositivos eletrônicos 
– dispositivos sonoros isolados dos seus pares mas conectados à 
produzirem o  efeito “surround”.

Brazil, 1953, lives in Belo Horizonte, Minas Gerais where she studies 
Plastic Arts in Guignard School. She has a degree in Law and in 
Fashion, and before choosing Art and returning to University, she has 
worked first in Law and then in fashion creation and production for over 
20 years.
During an Erasmus exchange in FBAUL, a closer contact with clay took 
place during the plastic work of ceramics and sculpture. Participated 
also in the third edition of the collective exhibition Paula Rego Award.
In the transversal observation required by fashion, in the contact with 
and research of humanity in its different habits and ways of living, 
in the experience and the perception of the velocity of the numerous 
changes and transformations, she found the ground for her reflections.
Her interest resides in the points of contact and connections between 
human conscience and multiple realities.

Brasil, 1953, vive em Belo Horizonte, Minas Gerais onde cursa Artes 
Plásticas na Escola Guignard. Tem formação superior em Direito e Moda 
tendo trabalhado primeiro na área jurídica e depois, antes de escolher 
a arte e retornar à Universidade,  por mais de 20 anos com criação e 
produção de moda.
Em Erasmus na FBAUL aconteceu o contacto mais próximo com o barro 
na prática plástica da cerâmica e escultura.  Participou também da 
Coletiva 3ª edição do Prêmio Paula Rego.
Na observação transversal exigida pela moda, no contato e pesquisa 
do humano nos seus vários hábitos e formas de viver, na experiência 
e no vivenciar a velocidade das inúmeras mudanças e transformações, 
encontrou o plasma para suas reflexões.
O seu interesse está nos pontos de contato e na conexão da consciência 
humana com as múltiplas realidades. 

ARTEMIS 
HOSTALACIO
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Rolling
In her pieces, Rute conveys her personal idea of what a rattle is, based on 
the traditional characteristics of that object. Using very geometrical shapes, 
these works produce sounds through handling, rolling and the air that 
passes through them.

Rolar
Nas suas peças, Rute transmite a sua ideia pessoal do que é um guizo com 
base nas características tradicionais deste objecto. Através de formas muito 
geometrizadas estas peças reproduzem som através do seu manuseamento, 
rolamento e do ar que as atravessa.

Born in Sintra municipality in 1998. Concluded the secondary school in the 
Arts course of Secondary School of Santa Maria. Currently, she attends the 
third year of the degree in Equipment Design in Fine Arts Faculty of Lisbon 
University. 
The ceramic practice is very recent in Rute’s life. Before 2019 she had never 
fired a work but she was always curious about this method of creating objects.

Nasceu no concelho de Sintra, em 1998. Concluiu o ensino secundário 
com o curso de Artes da Escola Secundária de Santa Maria e actualmente 
frequenta o terceiro ano da Licenciatura de Design de Equipamento na 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.
A prática da cerâmica é uma parte muito recente na vida de Rute, antes 
de 2019 nunca tinha chacotado uma peça em cerâmica mas sempre teve 
curiosidade nesta via de criação de peças.

RUTE
TRIÃES
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Sweets
The work pays homage to the most known sweets of Aveiro’s gastronomy, 
wafers and ice-creams made of ovos moles (sweet eggs). Rattles and bells 
were created with the recognizable shapes of these sweets, so that they can 
be acknowledged and make the visitor’s mouths water, wishing to taste what 
the city has to offer.

Doces 
A obra homenageia a gastronomia mais reconhecida da cidade de Aveiro, 
as hóstias e gelados de ovos moles. Foram criados guizos e sinos com as 
formas reconhecíveis destes doces, para que estes sejam reconhecidos e 
deixem os visitantes de água na boca e vontade de provar o que a cidade 
têm de melhor para oferecer. 

Lisbon, 1995.
Resides and studies in Lisbon. Concluded in 2012 the secondary school 
in António Arroio School, specializing in cinema. In the Fine Arts Faculty 
of Lisbon University she completed the degree in Plastic Arts – Sculpture, 
where she attended the curricular units of Ceramics Laboratory.
Collective Exhibitions: Guizos, Fine Arts Faculty Gallery, 2019; Lugares e 
Caminhos, Proença-a-Nova, 2018.

Lisboa, 1995. 
Reside e estuda em Lisboa. Concluiu em 2012 o ensino secundário na 
escola António Arroio com especialização em Cinema; na Faculdade de 
Belas Artes da Universidade de Lisboa conclui o 1º ciclo Artes plásticas 
– Escultura onde realizou as Unidades Curriculares do Laboratório de 
Cerâmica.
EXPOSIÇÕES COLECTIVAS: Guizos, Galeria da Faculdade de Belas Artes 
de Lisboa, 2019; Lugares e Caminhos, Proença-a-Nova, 2018.
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