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 O regresso.

Após uma paragem forçada, resultado dos 
tempos que vivemos, é com emoção e 
redobrada alegria que a Câmara Municipal 
do Seixal retoma a apresentação regular 
de exposições de artes plásticas nos seus 
espaços, sempre com responsabilidade, 
porque a cultura é segura!

E regressamos bem. Com a escultura de Vítor 
Ribeiro.

Logo à entrada do Fórum Cultural do Seixal e 
antes de entrarmos na Galeria de Exposições 
Augusto Cabrita, somos recebidos por «Árvore 
para Um Jardim», uma escultura de grande 
porte, em calcário, que aguça a curiosidade e 
o desejo de ver as outras obras deste escultor.

As suas esculturas refletem preocupações 
ambientais, trazendo para o seu discurso os 
elementos da natureza.

A presente mostra é constituída por um 
conjunto de peças que aclama a natureza 
como ponto importante da sua obra.

Neste caso, o artista apresenta-nos as 
chamas, num cenário intimista; as árvores, 
numa pequena floresta e ainda uma peça 
intitulada «Chão», um relevo que se estende 
e nos  encaminha para ver as restantes obras.

A cultura está viva!

Joaquim Santos
Presidente da Câmara 
Municipal do Seixal





Desculparás que o texto com que 
habitualmente se abrem os catálogos, seja 
desta vez uma carta, porque creio que é 
mais íntimo, que me sentirei mais confortável, 
que tem mais a ver com duas pessoas que 
se conhecem e estimam e trocam entre 
si palavras sobre o seu trabalho, agora 
motivados pela exposição das tuas esculturas. 
A carta é como se estivesse a falar contigo, 
a deixar correr as palavras sem o horizonte 
do «texto» opinioso. Por isso é que as cartas 
são fechadas e correm entre duas pessoas. 
Depois de abertas pertencem ao mundo.

Encontro-me a descobrir algumas linhas 
possíveis de como ler e pensar neste reencontro 
com o teu trabalho, pensamentos que me 
parecem se te ajustam, que sinto certeiros na 
pedra que trabalhas e que se ergue do chão 
com o peso saudável do silêncio. As tuas 
pedras não gritam, são sofridas, têm desgastes 
de percurso, têm história, não pedem apoio 
nem facilidade para poderem como que 
florirem, como uma coluna grega que se abre 
e suporta o capitel, elevando-o em beleza, 
pela expressão contida não pela altura que 
possa atingir. Essa dimensão de grandeza, 
que vem do indizível da obra, canta como 
se anunciasse a primavera, vegetal no jeito e 
talvez até no desenho que a modela, mas há 
uma transfiguração, uma solidez que não tem 
que ver com o representado, mas ao fazê-lo 
alcança o espaço que a dota do que esta 
bela palavra contém como carga arrastada 
através do tempo: a escultura. Carga sim, 
carga, isto é, tempo acumulado, memória, 
imagens que não estando presentes, rodeiam, 
sugerem, fazem meditar, fazem enriquecer a 
visão das tuas peças, como que resultantes 
não só do pensamento, mas de qualquer 
coisa subterrânea, qualquer coisa como 
trabalho duro, a força do artesão, a força 
duma tradição instalada na consciência, um 
longo caminho presente mas a querer romper 
e a renovar-se e a consegui-lo. (...)

Disse silêncio e acrescento solidez. Não a 
solidez que não parte mas a solidez que é 
contrária ao frágil e se mantém delicada, 
suficiente, rigorosa, simples e possante no 
seu desenho, na assimilação formal dos 
contrários, do poder da geometria, do sentido 
sensível da medida, num somar encantatório 
das formas desde o chão, assentes na terra, 
até ao topo, onde cozida, o que pode 
parecer o motivo, recria e prepara o percurso 
do nosso olhar para uma unidade que não é 
fragmentada. (...)

Ao silêncio, à solidez, acrescento a luz. Toda 
a escultura se oferece à luz e dela vive quer 
na superfície plana que a exalta, quer na 
profundidade das sombras que cria. As tuas 
esculturas procuram que a luz as marque. (...)

Destas pequenas razões motivadas pelo 
desejo de aproximação às tuas peças mas 
que deixam o encanto sem explicação, 
acresce tão somente o prazer de descoberta 
que o tecido das palavras tenta construir 
como entendimento paralelo ao olhar. 
Silêncio, solidez e luz, três pobres palavras que 
podem ficar sem peso se ao lado a confirmá-lo 
não estiver a escultura ocupando o espaço e 
apelando de forma diversa o enriquecimento 
da nossa experiência e o prazer desperto dos 
nossos sentidos.

Esta conversa continuará, o teu trabalho vai 
dar razões que não deixam  descanso às 
palavras e ao esforço de leitura, como sempre 
um exercício apaixonante e necessário ao 
nosso entendimento.

Com um abraço do

Rogério Ribeiro
Fevereiro de 2008

(excertos do catálogo da exposição Vítor Ribeiro
– Através do Tempo, Casa da Cerca – Centro de 
Arte Contemporânea, 5 de abril – 1 de junho de 
2008)

MEU CARO AMIGO, 
ESCULTOR VÍTOR RIBEIRO





Nasceu no Porto em 1957. Formou-se em 
1985 no AR.CO, em Lisboa. Desenvolve a 
sua atividade profissional desde essa data. 
Atualmente, vive e trabalha em Mafra.

Exposições individuais
2019
Árvores Improváveis, Galeria São Mamede, 
Lisboa
2018
Florestas Brancas, Galeria do Espirito Santo – 
Loulé
É de Pau É de Pedra (c/ Álvaro de La Vega), 
Biblioteca FCT – Universidade Nova de Lisboa, 
Monte da Caparica
2017
Vítor Ribeiro e Álvaro de La Vega, Galeria 
Municipal de Barcelos
2016
Lugar de Silêncios, Mosteiro da Batalha
Florestas Brancas, Galeria S. Mamede, Porto
2015
A Brincar com o Fogo, Galeria S Mamede, 
Lisboa
2013
Por Dentro, Por Fora (c/ Rui Matos), Galeria 
Municipal de Matosinhos
2012
Gal (c/ Rui Matos), São Mamede, Porto 
2008
Através do Tempo, Casa da Cerca – Almada
Das Margens, Galeria S. Mamede, Lisboa
2003
A Minha Casa É uma Árvore, Gal. Vilar. 
Cooperativa Árvore, Porto
1999
Metábole, Cooperativa Árvore, Porto
1997
Galeria S. Bento, Lisboa
1995
Galeria Municipal de Aveiro
1992-1994
Galeria S. Bento, Lisboa
1991
Cooperativa Árvore, Porto
1989
Galeria 111
1985-1988
Espaço a – Clube 50Lisboa
1985
Galeria Presença, Coimbra 

Participa em exposições coletivas desde 1981.

Coletivas (seleção – desde 2000)
2020
Cinco escultores, Galeria de Arte do 
Convento do Espirito Santo, Loulé
2019
Galeria São Mamede, Lisboa
São Mamede, Algarve
2015
Museu Soares dos Reis (Jardins)
2014:
Déjeuner sur l’Herbe, Campus da 
Universidade Nova no Monte da Caparica
2012
Três Escultores, Museu Alberto Sampaio, 
Guimarães
2009
Puro Arte – Feira Internacional de Arte 
Contemporânea de Vigo
2008
O Corpo da Palavra, Biblioteca da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa, Monte da Caparica
10 Escultores Contemporâneos, Centro 
Cultural de Ílhavo
2007
Galeria São Mamede, Porto
2006
Arte Lisboa – Feira de Arte Contemporânea 
(Galeria São Mamede) 
2004
Objetos de Memória (c/ Rui Matos e Mathias 
Contzen), Galeria São Mamede, Lisboa. 2003
Feira de Arte Contemporânea, Porto (Galeria 
São Mamede) 
2002
Galeria ao Quadrado, St.ª Maria da Feira
2001
Galeria Enes – Arte Contemporânea, Lisboa
2000
Une Perspective Portugaise de L’Art 
Contemporaine, Maison de L’Unesco – Paris.
 

Simpósios
2019
Grândola
2015
Matosinhos

VÍTOR RIBEIRO



2013
Jardim das Virtudes, Porto
2009
Gaia
2008
Braga
2007
Penafiel 
Porto
2006
Vila Pouca de Aguiar
2002
Alfândega da Fé  
1996
Aveiro
1994
Pêro Pinheiro
1991
XXVIII Simpósio Internacional de Escultura em 
Pedra, Iwate, Japão
1985
Simpósio Internacional de Escultura em Pedra, 
Porto
1981
Évora (como assistente de Pierre Székely) 

Principais coleções e obra pública
Está representado na Comissão Coordenadora 
da Região do Norte, Porto; câmaras 
municipais de Almada, Albufeira, Alfândega 
da Fé, Cascais, Aveiro, Oliveira de Frades, 
Braga, Seixal, Vila Pouca de Aguiar, Penafiel, 
Portalegre, Vila Nova de Gaia, S. Pedro do 
Sul, Grândola, Porto, Matosinhos; Presidência 
da República do Uruguai; Iwate Park, Japão; 
Fundação Mário Soares, Leiria; Centro Cultural 
Morgadinhos, Vilamoura; Escola D. Dinis, 
Lisboa; Amsterdiem Museu (Museu do Pintor 
Peter Diem), Amesterdão; Universidade Nova 
– Monte da Caparica; CAMB – Centro de 
Arte Manuel de Brito, Oeiras; Coleção PLMJ 
– Lisboa. E em diversas coleções particulares, 
no país e no estrangeiro.

Prémios 
1999
1.º Prémio da Association Internationale des 
Artes Plastiques / UNESCO

















GALERIA DE EXPOSIÇÕES AUGUSTO CABRITA
Fórum Cultural do Seixal
Quinta dos Franceses 2840–499 Seixal
T. 210 976 105  E. dc.galerias.municipais@cm-seixal.pt 
De terça a sexta-feira, das 10 às 20.30 horas

DE 1 DE SETEMBRO A 9 DE OUTUBRO DE 2021


