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A arquitectura e outras artes plásticas entrecruzam-se de muitas formas e maneiras e sentidos. Existem 

todas no espaço, onde partilham dimensões e criam tensões e ressonâncias que nos permitem falar da 

arquitectura de uma peça de pintura ou das qualidades escultóricas de um edifício.

Pediram-me o Jorge Dias e a Sónia Sultuane que pense e escreva sobre a maneira como o farol Pancho 

Guedes os guiou, com segurança, nas elaborações que agora expõem e também como vejo a homena-

gem que assim fazem aquele polimórfico produtor de formas de uma indigestão de formas africanas. 

Aceitei, consciente da minha fraca preparação como critico d'arte, porque o Pancho era um amigo e 

estes seguidores da sua obra, até por isso mesmo, merecem amizade.

Estabelecer esta relação, que vem trinta anos atrasada, não é, portanto difícil.

O arrojo de juntar estes três revela as pontes entre as artes e os artistas. Há uma ingenuidade que os liga: 

a de acreditar que os interesses pessoais e as compulsões expressivas são leituras obrigadas dos temas 

e dramas de todos e de todos os dias; que a invenção da forma não é um luxo solitário, exibicionista e 

comercial mas um mandato de que o artista se sente atribuído e responsável. 

Algumas peças são ampliações de jóias ou brinquedos, outras reduções de realidades 

monumentais, outras ainda do tamanho justo da sua tridimensionalidade cromática.

Aquela tentação é bem entendida e explicita na peça "Olho", da Sónia, que poderia bem ser o leitmotif 

desta colecção.

Esta exposição é o espelho das pessoas que a pensaram e realizaram: uma paisagem humana que junta 

o vulcão Sónia Sultuane ao calmo estuário Jorge Dias debaixo do firmamento ofuscante do Pancho.

Neste caso há um tema voluntário e disciplinador: as "coisas" do Pancho. Digo "coisas" no sentido 

que estes objectos não são classificáveis dentro dos cânones clássicos que separam dimensões 

e escalas.

Os três merecem-se no mérito da mesma procura e merecem que, da nossa parte, os saibamos merecer.

Estas ambiguidades, ou continuidades, foram sempre a grande tentação do Pancho.

As suas arquitecturas foram sempre concebidas como expandidas esculturas e as suas pinturas e escul-

turas são arquitectura noutra escala.

Se alguma característica comum se abstrai do trabalho destes dois plásticos, aludindo subliminarmente 

ao que Pancho produziu é, sem dúvida, uma geometria cristalina, arquitectural e pervasiva presente em 

todos, mas é interessante como a Sónia reinterpreta Pancho no feminino e o Jorge atravessa o espaço 

com geometrias texturadas e policromas a que o Pancho não seria avesso.
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UM FAROL PARA ARTISTAS DE BOA VONTADE
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As duas colecções são coerentes entre si. Poderíamos considera-las sinfonias com os seus andamentos. 

É um privilégio vê-las em conjunto.

As estrelas da Sónia poderiam ser de pedra incrustada a gemas policromas e dispostas em cemitério 

alegre doutros tantos bem-dispostos e aventurados rufiões intelectuais para quem a vida significou ter 

olhos para ver beleza onde outros só enxergam... o que vêm. Não há geometrias novas: todos os pontos e 

linhas e planos e volumes já existem. A arte está na escolha e no arranjo; no baralhar e dar de novo, e só o 

faz quem sabe dar de novo o que soube baralhar.

Os "coisos" do Jorge vivem melhor num espaço centrífugo, não exigem um enquadramento murário na 

sua relação com o universo "panchico"; a sua presença é mais abstrata e espacial, mais escultural. Exige 

maior atenção às disciplinas e aos métodos quantitativos, mas é aí que resolvem a ponte com o celebra-

do.

28 de Agosto de 2018

Para quem tal não baste aconselho-o a conhecer o Tao Te Ching. 

No universo das formas visuais inventadas a arquitectura tem cheiro, domina a luz, controla o som, 

impacta o ambiente e envolve os espaços pessoais.

Valha-me o "I Ching" e os seus 2000 anos de sabedoria...

Lao Tzu talvez ajude...

Que fique o mistério para resolver por quem visitar esta mostra.

Sónia e o Jorge são dois bichos diferentes nos seus diferentes yin e yang. 

Sónia Yin? Jorge Yang? O contrário?

Com o passar do tempo e dos séculos vem novamente a necessidade e a coragem da celebração do 

humano e das suas dimensões: o corpo e o sentir, a sociedade e as ideias, o teatro da vida e o drama do 

tempo, o medo da morte e o conforto do sexo, a força da paisagem e a impressão fugidia e constante das 

imagens sugestivas.

Para o primeiro homem a necessidade do objecto implicou a sua veneração, que o levou à sublimação da 

forma. O sagrado veio depois e ofuscou o decorativo com a imposição do simbólico.

Deveria falar-se, também, das personalidades que explicam as obras? 

José Forjaz

A pintura e a escultura ganham, ou perdem, as suas dimensões e qualidades presenciais conforme o seu 

enquadramento no espaço da arquitectura ou no espaço natural. Teria sido de grande alcance ambiental 

se esta exposição pudesse ter sido montada num espaço Pancho. Poderia assim realçar uma das suas 

qualidades: a harmonia conseguida por estes artistas com a arquitectura de quem querem celebrar.

Não seguem regras: do seu convívio não podemos classificar quem é o quê.

Jorge Dias (n.1972) tem formação em escultura (Brasil/UFRJ), pesquisa a forma, inventa e rein-

venta, é uma 'espécie de inventor de insólitos', como disse Gemuce a propósito de uma das 

suas exposições em Maputo, acontecida em 2010, Transparência: Processos Criativos e 

Devaneios. A reflexão sobre o que faz é o motor do seu processo criativo, um processo 

acumulativo, evolutivo, a partir de trabalhos anteriores que se constituem como 

referência e que regressam mais amadurecidos. Em galerias e em diferentes 

Pancho Guedes (1925-2015) é autor de vastíssima e diversa obra, grande parte realizada em 

Moçambique, a partir da década de 50 do século XX. Uma obra que não conheceu fronteiras: arqui-

tecto, praticou o desenho, a partir do qual se fundam e formam as suas ideias espaciais (para si, a 

arquitectura eram os desenhos), a pintura, a escultura, o mural, outras artes. À sua volta, havia dese-

nhadores, carpinteiros, entalhadores, pedreiros, pintores e bordadores que complementavam o seu 

mundo e o ajudavam a dar corpo às ideias. Activo no meio artístico local, influenciou e foi influencia-

do, acompanhou o que acontecia, no centro e nas margens, coleccionou todas as artes. O seu olhar 

via o que muitos não viam, procurava as coisas que nasciam da necessidade que todos os homens 

tinham de criar. Seguiu autores que o fascinaram e inspiraram, 'bebeu' de variadas influências cultu-

rais, 'poliu e rearranjou', explorou todas as oportunidades. Tornou-se conhecido local e internacio-

nalmente. Até que os ventos da história mudaram a sua vida. Deixou o seu mundo e Moçambique 

em 1975, voltou à África do Sul, a Johannesburg e à Universidade de Witwatersrand onde se formara 

e onde passou a leccionar e aí viver e trabalhar até 1990. Seguiu-se Portugal, onde era então pouco 

conhecido, e aí recomeçou novamente, a trabalhar, a criar novos mundos, em Sintra/Eugaria e em 

Alfama. A funcionar, como disse, como arquivador e restaurador da sua obra, a refazer os seus dese-

nhos, a alterar as obras, a torná-las melhores, mais próximas do que imaginara. A sua obra tem mere-

cido ampla valorização e divulgação, principalmente fora de Moçambique. Entre nós as suas cria-

ções são conhecidas por poucos, tarda o reconhecimento e a conservação da importante obra pro-

jectada e construída que nos deixou, principalmente na cidade capital, são precisos mais olhares 

sobre ela, é urgente continuar a procurar e a descobrir, como diz Miguel Santiago, o detalhe e a minú-

cia com que Pancho Guedes realizou o seu trabalho. Por isso, esta exposição de Jorge Dias e Sónia 

Sultuane é tão importante. Estes dois artistas 'encontraram' Pancho e o seu mundo e trouxeram-no 

até nós. Trabalhando juntos em diversos projectos nos últimos anos, a partir das intervenções do 

Movimento de Arte Contemporânea de Moçambique (Muvart), decidiram voltar a fazê-lo. O con-

tacto, um pouco por acaso, dos dois, com o mundo deste criador em Eugaria deu-lhes o mote. A 

experiência que viveram, as ideias que, a partir daí, juntos foram desenvolvendo são-nos agora mos-

tradas nesta exposição. Para mim, conhecendo os dois e o seu trabalho, sabia que este encontro era 

apenas uma questão de tempo.

AO ENCONTRO DE PANCHO
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espaços da cidade, fora de Moçambique, usando múltiplas linguagens, apropriando-se de todos os 

materiais disponíveis para dar corpo às ideias, integrando diversas artes. Não poderia ficar indiferen-

te ao encontro com Pancho. Sónia Sultuane (n.1971) também não. O seu amor pela liberdade, a von-

tade de criar desde muito pequena (das brincadeiras com botões ao tapete de papaias), o gosto 

pelas palavras, desde cedo antídoto para o sofrimento, o amadurecimento precoce, o espírito luta-

dor, a vontade e a coragem de ser ela própria fizeram-na romper barreiras, desafiar fronteiras artísti-

cas. A escrita saiu do papel, as letras das palavras foram para a rua, abraçaram esculturas como na 

sua primeira incursão nas artes pláticas, em 2005. Na colectiva Hora O, o seu trabalho De Dentro 

para Fora procurava isso mesmo: levar as letras e as palavras para além do papel, procurar outras 

formas para expressar sentimentos, emoções, afectos. Assumindo-se autodidacta, tem continuado 

à procura de si própria e a comentar, com recurso a outras linguagens, o mundo que a rodeia. As idei-

as vão surgindo, as viagens alimentam-nas, os materiais que pensa usar para lhes dar corpo come-

çam a ser reunidos (como foi o caso dos que utilizou nesta exposição), chega o momento de as mate-

rializar e de as mostrar. Um outro arquitecto, Antoni Gaudi (1852-1926), já a tinha deslumbrado. É 

agora a vez de nos mostrar como olhou (olharam os dois) o trabalho de um outro arquitecto, Pancho 

Guedes. Apropriam-se dos seus trabalhos arquitectónicos, de cortes e alçados, dos seus desenhos, 

da pintura, das suas esculturas em diferentes materiais e escalas, de fragmentos delas, dos murais, 

com recurso a materiais diversos, que estão associados aos seus edifícios, que ora os prolongam ora 

são elementos de decoração. Obrigada, Jorge Dias e Sónia Sultuane, por nos chamarem a atenção 

para tanto do que há para ver e descobrir na obra de Pancho Guedes. 

Alda Costa

Novembro de 2018

"Agora apareceram tigelas de plástico no Mercado da baixa e ninguém quer as 
minhas tigelas de madeira. A partir de hoje o Sr. Arquitecto e o meu patrão, eu 

O trabalho dele era fazer pratos e tigelas de madeira. Os pratos dele tinham fama de ser os 
melhores. Trabalhava todos os dias sem parar e vendia tudo.!! 

Um dia apareceu um individuo no escritório do Pancho a insistir que tinha que falar com o Senhor 
Arquitecto. 

Foi uma visita exaltada! De grandes gestos, de alegria, de risos! Palavras de admiração, de tudo!

Nós, filhos do Pancho e a Dori, crescemos numa cidade que foi o nosso quintal. Brincávamos no quin-
tal com os olhos bem abertos,  para ver o que esse mundo tinha para nos oferecer.

Fiquei espantada pela admiração que a Sónia tem pelo meu pai, o PANCHO…!!

-"quanto custa ?.Depois multiplicávamos por dois e pagávamos o dobro. O meu pai dizia que eles 
não tinham a noção da verdadeira beleza daquilo que criavam, nem o valor das suas peças".

A conversa resultou num convite para a Sónia visitar, no dia seguinte, a casa do Pancho.

O Filipe apresentou-se e anunciou que esse dia era o seu primeiro dia de trabalho e que o Sr. Arqui-
tecto era o seu patrão.

O Jorge Dias acompanhou a Sónia.

À tarde, depois da escola, o nosso passeio favorito era visitar o Mercado do Xipamanini. A parte do 
Mercado onde se vendiam os paus para limpar os dentes e as ervas medicinais. Lá, as vezes, encon-
trávamos uma pessoa, um artista! Vendia um crocodilo..!!, um leão..!!, um comboio…!!

O Pancho pediu ao Filipe para contar a sua história.

O meu pai sempre teve uma grande paixão por Moçambique.

De acordo com a instrução dos nossos pais perguntávamos:

Conheci a Sónia numa festa de aniversário de uma amiga na Associação 25 de Abril . Estava muito 
frio, sentamo-nos num cantinho e a conversa começou.

OS ESPÍRITOS VOAM
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Quando a Sónia voltou a Portugal, na semana passada, e informou-me desta exposição senti que o 
círculo esta completo. Moçambique e os moçambicanos que foram a magnífica inspiração do Pan-
cho, voltam a ser inspirados,  pela fonte de inspiração do Pancho.

trabalho no quintal aqui e faço tudo que o Sr. Arquitecto quiser em madeira". Assim começaram as 
esculturas do Pancho.

Os espíritos voam!

O Pancho, depois do falecimento da Dori, o grande amor da sua vida, sentava-se na sua sala rodea-
do, cada vez mais, de objectos moçambicanos que desciam pouco a pouco do sótão. Segurava-os ao 
colo, estavam ao lado dele no sofá ou a olhar para ele, de todos os cantos da casa como presenças, 
sempre a encher o vazio da ausência da minha mãe.

 
llonka Guedes
14/11/2018

É com imenso gosto que felicito os artistas plásticos Sónia Sultuane e Jorge Dias pela marcante ideia 

e criação desta exposição. Tal como Pancho Guedes ("Trago na minha cabeça uma infinidade de 

sonhos) e Fernando Pessoa ("Tenho em mim todos os sonhos do mundo"), e porque o sonho 

comanda a vida (palavras do poeta), sonharam e criaram as peças magníficas que todos poderemos 

agora fruir. 

Sinto-me uma alma gémea - embora sem o génio - da Sónia Sultuane e do Jorge Dias, interpelada 

também que fui, como muitos outros, pelo património que o arquiteto deixou e sobre o qual igual-

mente sonhei. Sob o lema "PG, A aventura da arquitetura, o desafio ao formalismo" , deu-se corpo 

em 2010 a uma exposição sobre a obra de Pancho Guedes no Consulado Geral de Portugal. Na altu-

ra, como hoje, continuo a acreditar que aquele lema, traduzindo uma atitude perante a arquitetura e 

a vida , possa ser uma fonte inspiradora no processo criativo das novas gerações.

Aceitaram ser interpelados pela capacidade da obra do arquiteto de interligar a arquitetura com 

outras formas de arte (pintura, desenho, escultura e ainda a poesia), e também de interligar África 

com o resto do mundo. Cruzaram saberes, sensibilidades, interpretações e mundividências. Com 

um resultado final na senda da contemporaneidade muito própria do século 21 (também PG era um 

arquiteto à frente do seu tempo). 

Bem hajam Sónia Sultuane e Jorge Dias por esta criação, com selo da pérola do Índico que é "Mo-

çambique".

Graça Gonçalves Pereira 

19 de Novembro de 2018

PALAVRAS A PROPÓSITO
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Artista multifacetada: poeta, escritora, artista plástica e curadora. Tem colaborado noutras disciplinas 
artísticas como a música, a dança, a moda e a fotografia. Trabalha como gestora de Comunicação e 
Imagem numa firma de Advogados e mantém colaboração dispersa na imprensa. A obra de Sónia 
Sultuane faz parte das antologias Universal Lusófona Rio dos Bons Sinais, Zalala, Antologia dos 
Silêncios que Cantamos, poesia moçambicana e ainda nas antologias Poesia Sempre e Nunca Mais é 
Sábado. Como poeta, conta com quatro obras publicadas, Sonhos (2001), Imaginar o Poetizado 
(2006),  No Colo da Lua (2009) e  Roda das encarnações (2016). Tem ainda dois contos infanto-
juvenis,  A Lua de N´weti (2014) e Celeste, a boneca com olhos cor de esperança (2017).

Foi agraciada com o Prémio Femina 2017 - Mérito nas Letras: Literatura - Poesia em Portugal. O Prémio 
Femina é destinado às notáveis mulheres portuguesas e da Lusofonia, oriundas de Portugal, dos países 
de expressão portuguesa, das Comunidades Portuguesas e Lusófonas, e Luso-descendentes, que se 
tenham distinguido com mérito ao nível profissional, cultural e humanitário pelo mundo, pelo 
conhecimento e pelo seu relacionamento com outras culturas. Foi também distinguida pelo seu talento 
artístico  como "Escritora do ano de 2014", pelo seu papel social na valorização das mulheres, no 
Festival Internacional de Poesia "Mujeres Poetas Internacional", organizado pelo Círculo dos Escritores 
Moçambicanos na Diáspora.  É membro da Associação dos Escritores Moçambicanos, do  Núcleo de 
Arte, do Movimento de Arte Contemporânea de Moçambique, da Associação de Fotografia de 
Moçambique, da Comissão de Honra da Fundação Fernando Leite Couto e membro honorário do 
Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora. É Embaixadora do MIL (Movimento Internacional 
Lusófono - Moçambique) na cidade de Maputo, e Representante honorária do Círculo de Escritores 
Moçambicanos na Diáspora em Maputo.

Sónia Sultuane vive e trabalha em Maputo. 

Sónia Abdul Jabar Sultuane nasceu em Maputo a 4 de Março de 1971. Estreou-se nas artes plásticas 
em 2005, tendo participado na exposição colectiva "Hora O" com o trabalho "De Dentro Para Fora". 
Desde então integrou diversas exposições colectivas dentro e fora do país. Em Junho de 2009: destaca-
se a sua primeira exposição individual internacional em Macau, participou ainda em exposições 
colectivas na Itália (Milão e Piacenza),  em Portugal e na África do Sul. Em 2009 apresentou no 
Instituto Camões, em Maputo e na Beira, a sua primeira individual, intitulada "Palavras que Andam". Em 
Fevereiro de 2013, abre o ano do Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, apresentando a sua 2ª 
Exposição individual em Moçambique, "Codigos de Gaudi". Em 2011 assumiu o papel de curadora na 
exposição "Mulheres - Descortinando", organizada pela Galeria Kulungwana. Em Março de 2008, foi 
uma das artistas convidadas e um dos membros da organização do workshop internacional organizado 
pelo MINED e pelo Triangle  ( Muyehlekete - O Pensador) em Maputo.

Criou o projecto artístico (Walking Words) desde 2008 - inserido já em várias disciplinas 
artísticas.
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TGV, 2018
Mosaico s/ contraplacado
50 X 160cm

Alfa, 2018
Mosaico e madeira s/ contraplacado
54 X 200cm

Expresso do Oriente, 2018
Mosaico s/ contraplacado
54 X 200cm

Guardião, 2018
Mosaico s/ contraplacado
50 X 160cm

Dragão, 2018
Mosaico s/ contraplacado
50 X 200cm

Anjo Branco, 2018
Mosaico e madeira 
s/contraplacado
50X 200cm

DNA, 2018
Mosaico s/ contraplacado
50 X 200cm

Caminhos, 2018
Mosaico s/ contraplacado
50 X 200cm
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Futurista, 2018
Mosaico s/ contraplacado
50 X 200cm

Raízes, 2018
Mosaico s/ contraplacado
50 X 250cm

Estrela, 2018
Mosaico s/contraplacado
50 X 200cm

Guerreiro, 2018
Mosaico s/ contraplacado
50 X 200cm

Anjo Negro, 2018
berlindes s/ contraplacado
45 X 200cm

Caminhos, 2018
Mosaico s/ contraplacado
50 X 200cm

7 vidas, 2018
Mosaico s/ contraplacado
25 X 180cm

Gaveta de Ilusões, 2018
Mosaico s/ contraplacado
25 X 170cm
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JORGE DIAS

Nasceu em 14 de Março de 1972 na cidade de Maputo. Em 1992 concluiu o Curso Médio de Cerâmica 
na Escola Nacional de Artes Visuais - ENAV.  Seu crescente interesse pelas Artes Plásticas o levaram a 
estudar Escultura na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ em 1997 , 
tendo concluí do em 2002. 

Retorna a Moçambique em 2002 e junta-se aos artistas Gemuce, Carmen Maria, Mudaulane, Anésia 
Manjate, Ivan Serra, Xavier Mbeve, Chikossa, Quentin Lamber, Vânia Lemos e Marcos Muthewuye 
onde criam o Movimento de Arte Contemporânea de Moçambique - MUVART.  Este Movimento tinha 
como objectivo estimular a produção, teorização e circulação da arte Contemporânea em Moçambi-
que. 

Organizou e produziu exposições do MUVART em Moçambique, Portugal, Espanha e Itália. Participou 
em diversas exposições individuais e colectivas em Moçambique, África do Sul, São Tomé e Príncipe, 
Brasil, Portugal, Itália, Espanha, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos da América. Destacam-se as 
exposições colectivas, na Plataforma Revolver em Lisboa - 2004, Zoologia dos Trópicos em Lagos, 
Portugal – 2005, Replica e Rebeldia em 2007, Anganza África na Octuber Galery em Londres - 2008, 
Bienal de São Tomé e Príncipe - 2008, Nuova África na Itália - 2008, África Now no Banco Mundial em 
Washington - 2009, África 2.0 na Influx Contemporary Art em Lisboa – 2010, Expo Arte Contemporâ-
nea Moçambique em Maputo – 2012, Traço Descontínuo: Colecção Norlinda e José Lima – Uma Selec-
ção – Portugal – 2014, Autores Lusófanos em Maputo – 2016 e Plano das Coisas em Maputo - 2017 

Tem trabalhos representados em coleções institucionais tais como: Museu Nacional de Arte, Linhas 
Aerias de Moçambique – LAM, Banco Comercial e Investimentos - BCI, Banco Mundial em Washing-
ton,  Caminhos de Ferro de Moçambique – CFM, Fundação PMLJ, Camões: Instituto da Cooperação e 
da Língua, Escola Portuguesa, Fundação Fernando Leite Couto, Ministério da Cultura e Turismo, 
Escola Nacional de Artes Visuais, Universidade Eduardo Mondlane e em Colecções Particulares 
com destaque para a colecção do Victor Pinto da Fonseca e Colecção Norlinda e José Lima

Vem desde 2003 desenvolvendo ensaios teóricos sobre a produção da arte em Moçambique e contri-
bui para a teorização das produções mais recentes. Escreveu artigos para o jornal Notícias, o jornal 
Meia Noite, Jornal O País, Blog do MUVART, Revista Indico, revista electrónica Artecapital e diversos 
catálogos e desdobráveis de exposições. 

Entre 2007 e 2010 foi curador no Museu Nacional de Arte. Nos anos de 2010 a 2017 
foi Director da Escola Nacional de Artes Visuais. Entre 2017 e 2018 foi Director 
Adjunto do Museu Nacional de Arte. Actualmente é Director do Centro Cultural 
Brasil-Moçambique. Vive e trabalha em Maputo.
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nea Moçambique em Maputo – 2012, Traço Descontínuo: Colecção Norlinda e José Lima – Uma Selec-
ção – Portugal – 2014, Autores Lusófanos em Maputo – 2016 e Plano das Coisas em Maputo - 2017 

Tem trabalhos representados em coleções institucionais tais como: Museu Nacional de Arte, Linhas 
Aerias de Moçambique – LAM, Banco Comercial e Investimentos - BCI, Banco Mundial em Washing-
ton,  Caminhos de Ferro de Moçambique – CFM, Fundação PMLJ, Camões: Instituto da Cooperação e 
da Língua, Escola Portuguesa, Fundação Fernando Leite Couto, Ministério da Cultura e Turismo, 
Escola Nacional de Artes Visuais, Universidade Eduardo Mondlane e em Colecções Particulares 
com destaque para a colecção do Victor Pinto da Fonseca e Colecção Norlinda e José Lima

Vem desde 2003 desenvolvendo ensaios teóricos sobre a produção da arte em Moçambique e contri-
bui para a teorização das produções mais recentes. Escreveu artigos para o jornal Notícias, o jornal 
Meia Noite, Jornal O País, Blog do MUVART, Revista Indico, revista electrónica Artecapital e diversos 
catálogos e desdobráveis de exposições. 

Entre 2007 e 2010 foi curador no Museu Nacional de Arte. Nos anos de 2010 a 2017 
foi Director da Escola Nacional de Artes Visuais. Entre 2017 e 2018 foi Director 
Adjunto do Museu Nacional de Arte. Actualmente é Director do Centro Cultural 
Brasil-Moçambique. Vive e trabalha em Maputo.
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