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abílIo: as manufaCturas da esCrIta1
Eunice Ribeiro

Talvez o alheamento das rotas consagradas do
marketing. Talvez tudo isso, mais ou diverso deslustrasse e obscurecesse o reconhecimento de Abílio nos círculos intelectuais, académicos e artísticos
nacionais. Um olhar rápido pela sua bio-bibliografia2 basta para nos revelar um percurso de propícia
marginalidade: publicações em exclusiva edição de
autor; exposições individuais realizadas, com frequência, em escolas da Maia e do Porto; participação em numerosas exposições colectivas, muitas,
porém, fora do país e por via postal; escassas referências antológicas e críticas no meio português;
mais escassas entrevistas...

Figura 1 - Abílio, Corporis christi.

Talvez a congenial modéstia. Talvez o autodidactismo artístico. Talvez a antipatia das instituições.

Nascido em 1926, na Maia, cidade onde fixaria residência, Abílio-José Santos, de seu nome completo,
foi aluno do Instituto Industrial do Porto sem chegar
a concluir o curso de Máquinas e Electrotecnia; era
então já evidente, segundo o testemunho de amigos e antigos companheiros, a sua tentação plástica que extravasava em rápidas caricaturas dos
mestres, rabiscadas nas aulas, num alheamento feliz das áridas matérias leccionadas... Espírito reconhecidamente inconformista e anti-académico que
se auto-define como «desenhador de profissão»3
e «autodidacta insurrecto e panfletário» (Aguiar
e Pestana, 1985: 107), mais vocacionado para o

1 Originalmente publicado em Diacrítica, 10 (1995: 205-224)
2 A única obra biográfica sobre Abílio-José Santos data de 1959: Abílio apresentado por Severino Rodrigues, Porto, Livros da Sereia (inclui
13 reproduções dos primeiros trabalhos plásticos). No final do presente estudo, incluimos algumas referências bio-bibliográficas sobre Abílio
que logramos coligir de entre publicações do autor, catálogos de exposições e antologias; tais referências apresentam-se, nalguns casos,
lacunares pela escassez de informação relativa à figura e à obra do artista.
3 Catálogo da exposição «Poéticas Visuais – 1961-1985», Atelier 15, Lisboa, 1985, p. 8.
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manifesto do que para a teoria ou o ensaio – que,
aliás, nunca escreveu, por falta de jeito e por visceral repúdio do discurso do poder –, Abílio, quase
sem querer, é poeta. Poeta visual. Um poeta naturalmente visual que recorda Caeiro (o Caeiro que
se diz ser, não o Caeiro que é...) na ingenuidade e
pureza do olhar, no primitivo perceber das coisas,
no virginal pensamento delas:
a poesia visual está em toda a parte!... pronta-a-ler! [...] os poetas que mais admiro são os
camponeses e os artífices e os poemas mais
belos e gostosos são o pão, a água, o olhar
das crianças, uns seios de mulher, o vagabundear pelo porto, embalagens esmagadas pelo
rodado dos carros contra o piso das ruas, o
sol, a chuva, as árvores... (Aguiar e Pestana,
1985: 108)
Esta espécie de insuficiência metalinguística, este
discurso pelo exemplo invadem a escrita poética de
Abílio, uma escrita que irrompe espontaneamente
icónica, vencendo a abstracção alfabética, transformando letras em figuras. A sedução pelo artesanato, pela manufactura, a ideia de uma escrita-gesto
dotada de um carácter processual e exigindo o total envolvimento do sujeito surgem singularmente
plasmadas no tríptico que concebe reproduzido na
figura 2 (Aguiar e Pestana, 1985: 115-117).

Figura 2 - Abílio, Sem título

Muito longe das preocupações e das precauções
renascentistas e barrocas codificando regras e poses da caligrafia elegante, muito longe de modismos decorativos e preconceitos estetizantes sobre

o talhe das letras, situa-se agora esta escrita: prova
de resistência em que um operário experimenta materiais, enfrenta nódoas, supera-as, alternadamente
laça e deslaça o fio da comunicação, sofrendo penas, gozando partilhas – até ser ele próprio matéria viva da escrita. Matéria da escrita viva. Soberba
ilustração deste percurso erótico, evocando inflexões barthesianas, é a derradeira metáfora visual. A
metafórica reunião da mão e da pena, dois íconeschave na obra de Abílio, consumando a paixão do
escrevente, na dupla acepção que o termo legitima:
a dor e o prazer da transfiguração, o pungente e
sensual modelar dos signos, entendidos como corporais extensões do sujeito... .
O valor do trabalho como actividade basicamente
humana enquadra toda a produção artística de Abílio Santos. Estetizando-o e recuperando a etimologia do saber fazer poético; politizando-o de modo a
obter uma mensagem contestatária e subversiva de
um certo universo de consumo, massificação e autoritarismo com o qual nunca se identificaria – Abílio adopta uma estética de reciclagem, um pouco à
maneira dos ready-made da arte pop. Idêntica é, de
facto, a postura dessacralizante que assume em relação à obra de arte, reduzindo-a a objecto validado
esteticamente pela simples e particular escolha do
artista; dessa escolha (que se pretende arbitrária
mas procura provocatoriamente a anti-poesia), e
não do perfeccionismo técnico ou de uma intenção
de beleza, resulta o status artístico. Ao eleger como
materiais plásticos objectos do quotidiano, bens
consumíveis publicitados pelos media (pacotes de
leite, tubos de pasta dentífrica, pratos de papel,...),
consegue-se uma desvirtuação e uma subversão
das suas normais finalidades que culminam na concepção iconoclasta do «lixo como arte» e seu reverso: «arte como lixo». Tal foi, justamente, o motivo da
exposição individual que realizou na Galeria Árvore,
no Porto, em 1992, sob um título provocatoriamente
ambíguo – LIXARTE –, onde também parece decretar-se, em calão (espécie de «lixo linguístico» poeticamente recuperado...), a própria morte da arte ou,
pelo menos, de uma certa ideia de arte.
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Figura 4 - Abílio, Trabalho/liberdade

Figura 3 - Abílio, Manifesto Lixarte
Figura 5 - Abílio, Trabalho/liberdade

De 1987 é ainda uma série de trabalhos plásticos
ensaiando diversas variações de uma só isotopia:
trabalho/liberdade4 (figuras 4 e 5).

Dos vários quadros concebidos e exibidos na I
Mostra Internacional de Poesia Visual de São Paulo5, destaca-se um procedimento composicional
baseado no tratamento visual da palavra, de modo
a obviar o distanciamento entre signo e referente ou
a conseguir uma aderência do material verbal aos
respectivos significados.
A partir de um número restrito de recursos gráficos
de base (o contraste branco/preto aplicado ao desenho dos caracteres e à determinação da relação
figura/fundo; os diversos sentidos e direcções de
escrita; as dimensões contrastantes de grafemas),

4 Reproduções apresentadas: (Abílio: 1987: 7, 10).
5 Da referida Mostra, foram posteriormente seleccionados 26 trabalhos, um dos quais da autoria de Abílio, destinados à colecção de cartões
-postais «Poesia Visual», editados por Arte-Pau Brasil, S. Paulo, 1988.
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Abílio multiplica as combinatórias: jogando com sobreposições, encaixes, colagens, recortes; sugerindo
efeitos especulares ou de refracção; inserindo quadros dentro de quadros como uma mise-en-abyme caleidoscópica; desenhando molduras ou caixilhos da mesma matéria do retrato – assim se gera um pleonasmo
visual a sobrejustificar a pretendida equivalência semântica entre os dois termos, vulgarmente entendidos
como antitéticos. Ao mesmo tempo, toda a série funciona, mais uma vez, iconicamente, em termos de ilustração do processo artístico como subtil urdidura de labor e ludismo: se o trabalho poético é gesto de liberdade, esta resulta de uma experiência de oficina mais do que de uma qualquer inspiração epifânica, etérea
e indolor.
Não obstante a apagada notoriedade nacional de que foi objecto, Abílio obteve extra-muros meritosa representação como colaborador de várias revistas de poesia visual, entre as quais a americana Kaldron, a
italiana Bollettario ou a brasileira Dimensão, para além de ter participado em inúmeras exposições colectivas, particularmente através da arte-postal que lhe permitiria também intervir politicamente – exigência de
um espírito desassossegado e virulento coabitando com um humilíssimo modo de ser e uma quase irónica
fragilidade física. Dezenas de mostras de arte-postal na Europa (Espanha, Holanda, Bélgica, Áustria, para lá
de Portugal), na Ásia (Polónia, Japão, Coreia do Sul) e na América (Estados Unidos, Argentina, México, Nicarágua, Perú) lhe divulgaram o nome e a arte. De novo, a natural sedução pelo artesanato, ao mesmo tempo
aproveitada ideologicamente – como voluntária recusa da sofisticação técnica contra a hegemonia dos media na indústria cultural -, determina a adesão de Abílio a esta arte alternativa em termos de consumo e de
técnicas de expressão. Arte-postal, arte-correio, mail-art, informail constituem designações oscilantes para
esta modalidade artística, em consonância com o próprio sistema comunicativo que referem: uma espécie
de internet poética que permite resistir às redes de informação institucionalizadas e ao seu vulgar propósito
utilitário, visando um tipo de público a que se tem já chamado arquileitores epistolares.6
Um breve apontamento, pela sua curiosa concepção, sobre um «aerograma» de Abílio Santos destinado a
um projecto belga de arte-postal: jogando com a face e o verso de uma única folha de papel dobrada em
três partes, conseguiu-se um aproveitamento misto do suporte, funcionando este – metonimicamente – ao
mesmo tempo como continente e conteúdo, escrito e sobrescrito; por outro lado, o contágio intertextual
resultante da combinação de selos e carimbos (registos postais e poéticos de uma identidade nacional, cultural e política), pequenos emblemas desenhados de simbologia universal e composições em verso e visuais
fomentam uma curiosa circulação entre microtextos tipologicamente distintos, mas macrotextualmente coesos, graças ao comum assunto que sugerem: a urgência da paz.
A intervenção poética de Abílio, como aliás a globalidade da sua prática artística, surpreende pela variedade
de géneros que recobre, espelhando, nesta sensibilidade interdisciplinar, uma evidente herança moderna.
Três exemplos: «t’arrenego», de 1991, corresponde a um panfleto de protesto contra a ideologia bélica norte-americana; coligindo trabalhos expressamente realizados para arte-postal entre 1982 e 1985, inclui desde
textos em verso livre a colagens, utilizando recortes de jornais ou notas de dólar, ou ainda o caso de remake
da técnica da banda desenhada que mostramos na figura 6.

6 Antônio Sérgio Mendonça e Alvaro Sá (1983: 262), em breve análise da estética da recepção do poema-postal, reutilizam a citada terminologia de Riffaterre.
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nica normográfica ao proceder ao desenho seccionado ou atomizado dos grafemas, Abílio faz surgir
do caos dos disjecta membra dessa proto-escrita
uma articulação significativa: como se do acaso (un
coup de dés...) emergisse espontaneamente, impensadamente, uma lei ordenadora, gerando unidades sémicas e a possibilidade da sua combinatória
lógica. Na rua se faz a revolução – início, origem,
ovo (Abílio, 1988: 19).

Figura 6 - Abílio, Sem título

Já bem diferentes os recursos gráficos de um segundo exemplo também de 1991, referente aos 26
trabalhos que compõem a série «Corporis Christi» de entre os quais seleccionamos a reprodução
apresentada em abertura do presente estudo (Abílio, 1991: 3): sobrepondo desenhos de maiúsculas
alfabéticas, punhos em gesto ostensivo ou ainda
recortes impressos a uma trama verbal onde se
divisam fragmentos de discurso litúrgico em latim,
é agora um consórcio de poderes (clerical e político) o alvo deste empenhamento artístico. O que
se sugere parece glosar o tradicional mal-entendido
entre palavra e coisa: em vez do objecto – o corpo
de Cristo –, oferece-se linguagem, letra a letra, letra
sobre letra, num cumular de ficção ilustrado pelo
desfiar do rosário alfabético ao longo dos 26 citados quadros.
Por último, uma nova opção plástica para retomar
a preocupação revolucionária, tomada agora a
«revolução» enquanto conceito e sem imediata ou
consciente finalidade interventiva. Mimando a téc-

Figura 7 - Abílio, Sem título

Dentro desta linha cratilista onde se pretende motivar visualmente a abstracção do símbolo alfabético, insere-se ainda um grupo de textos de que são
exemplo «Amarrotado», «Rasgado» e «Corte». Nos
três poemas, protótipos de objectivação poética, a
semiose parece inverter-se: o sentido gera-se de
dentro para fora, emanando da estrutura textual
em direcção ao extra-texto, graças à especial configuração dos signos escritos. A referência tornase, assim, mais exemplificativa do que descritiva:
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a palavra coincide com o seu próprio designatum,
apresenta-o em vez de simplesmente o representar,
e. g., forma e conteúdo não se opõem mas diluemse, entrelaçam-se. Veja-se o caso de «Corte» (Abílio, 1988: 4) na reprodução apresentada.

Figura 9 - Abílio, Sem título
Figura 8 - Abílio, Corte

Trata-se de um procedimento típico do concretismo
poético que Abílio actualizará noutras versões onde
retoma o princípio do ludismo probabilístico: referimo-nos aos textos de «Lidança» que publica em
1968, ainda na primeira fase do seu percurso editorial. Espécie de folheto em papel grosso e pardo de
embrulho, dobrado em oito partes, «Lidança» combina 11 poemas de Abílio com 2 linóleos de Maria
Augusta, companheira de longos anos. O tipo de
sintaxe espacial e de estrutura não-linear da maioria destes poemas, a concepção gestáltica do texto
onde se extrai da tensão visual entre grafemas estáticos um efeito de movimento, a semantização da
forma que se torna exemplificativa e icónica ultrapassando a sua arbitrariedade e inércia informativa
– estas alíneas obrigatórias ao programa concreto
cumprem-se nos dois textos de Abílio que reproduzimos (cf. figuras 9 e 10) e cuja plasticidade radica
exclusivamente num específico arranjo topológico
da matéria verbal: circular/cíclica, ondeante.

Figura 10 - Abílio, Sem título

Nestes dois textos, particularmente, torna-se ainda óbvia a justaposição de parónimos (ande/onde/
anda/onda) e de sonoridades aliterantes (ovo/ave/
voo/voa/vê), produtora dessa analogia verbi-vocovisual caracteristicamente concreta, fundada em
processos permutacionais e associativos. A estes
processos – que, em Abílio, integram um certo leque
de obsessões estilísticas, utilizadas todavia em distintas modalidades expressivas e com distintos propósitos comunicativos – voltará o poeta-desenhador em textos para a infância que também assinou.
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É o caso de «gata pata rata», publicado em 1974,
no catálogo da exposição os pintores estão com
as crianças, organizada pela galeria Jornal de Notícias: o jogo paranomástico, conseguido por simples permuta de uma unidade fonémica, aliando-se
à exploração expressiva de homónimos (pata/tinha/
partida) e de falsos compostos (malapata/patarata)
fabricam um mescla de lengalenga e trava-línguas
em ritmo sugestivamente acelerado pela ausência
de pontuação. Do efeito cumulativo e enumerativo
obtido, do sistemático qui-pro-quo que quase obriga o leitor a não pensar o que lê, apenas embalado
pela música do absurdo, resulta o teor fortemente
humorístico do texto: humor dos signos, mais que
da história narrada, exemplo salutar de volúpia da
metalinguagem.
era uma vez uma gata
uma gata patarata
deram-lhe um prato de nata
a gata tinha uma pata
e a pata tinha uma rata
vai a rata e lambe a nata
salta a gata sobre a rata
e logo parte uma pata
chora a gata
ri a rata
corre a pata atrás da rata
e também por malapata
a pata parte uma pata
chora a gata
chora a pata
ainda mais ri a rata
gata de pata partida
pata de pata partida
pela partida da rata
pegaram a tinha à gata
como a gata tinha tinha
a tinha pegou à rata
sarou a pata da gata
sarou a pata da pata
sarou a gata da tinha
–ri agora rata ri
dizia a pata de troça
muito triste e irritada
a rata coça que coça
já tivera tinha a gata

nunca teve tinha a pata
apenas tem tinha a rata
Numa vertente filosófica, ainda que com idêntica
aparência de ingenuidade, situam-se os 23 poemas
breves de «Interrogações» (1991), equacionando
questões sem resposta: combinação de hai-kai,
aforismo invertido, fantasia infantil ou onírica, em
estilo que entretece um intenso timbre metafórico,
um certo enfoque panteísta, um nonsense quase
surrealista. Observem-se alguns exemplos:
Porque soluçam as tábuas
no castanheiro abatido?
pondo cabeção num lobo
já não perigam as ovelhas?
porque enlouquecem as velas
dos veleiros naufragados?
porque galopam no vento
sete luas desvairadas?
porque se despe e perfuma
a noite quando diz versos?
que pode fazer a rosa
dos ventos pelas crianças?
ao baile das tecedeiras
porque foi o arco-íris
disfarçado de pedinte?
porque há sempre uma seta
a indicar infinito?
Um último apontamento ainda sobre outra variedade textual que Abílio experimentou: o texto laudatório, a homenagem poética. Em «Gente da Poesis»
(1991), celebram-se figuras da Literatura e da Pintura dos mais díspares tempos e geografias: Manuel
Bandeira, Miró, Pessoa, Picasso, António Vieira,
Rosalía de Castro. Curiosamente, a «Homenagem
a Miró» (figura 11) utiliza um código inovador, uma
espécie de alfabeto clownesco e maravilhoso que
estenderia a outros textos para desenhar palavras
como natal ou humor. A sugestão voluntariamente
evidenciada da própria origem desta escrita, que
vemos resultar de um magma de traços e manchas
plásticas amorfas e abstractas, surge carregada de
poder indicial, remetendo para o fazer pictórico em
geral e para a arte de Miró em particular; com essas
neológicas letras pintadas, mais uma vez se com-
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põe o quadro paronímico – retrato estruturado em
torno de um ortónimo.

Figura 11 - Abílio, Homenagem a Miró

O segundo destaque caberá aos textos «O poeta é
um fingidor» e «Tudo vale a pena...» (Abílio, 1988:
11-14; 1991: 6-7), apresentados na homenagem
«Um rosto para Fernando Pessoa» levada a cabo
pelo Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian em 1985 (cf. figura 12).

Figura 12 - Abílio, O poeta é um fingidor

Trata-se, como se pode observar, de textos visuais
onde, por um lado, se define poeta e, por outro, se
exemplifica o seu mister. De novo, aqui encontramos
a analogia tipicamente abiliana poesia-trabalho e a
sua correlata poesia-dor/pena, ambas obtidas, mais

uma vez, a partir da dissecação morfológica do vocabulário: distinguindo radicais e sufixos, transformando
sufixos em radicais, apresentam-se palavras derivadas como compostos, para, finalmente e graças a um
paralelismo gráfico-espacial, se reconduzir a um sinónimo omnivalente – poeta – os vários termos da definição. Sinónimo escrito, em epífora enfática; sinónimo
ilustrado, em um só rosto – Pessoa, por sinédoque
transformado na universal síntese. O segundo texto
da homenagem simultaneamente refere e exemplifica
o acto poético enquanto acto escrito: num contraponto desenho/legenda verbal, põem-se a descoberto
materiais e andanças de uma escrita, tecida de alternativas e assumidas escolhas, de uma manuscrita penosa mas que vale a pena. E reencontramos, pela voz
do intertexto pessoano, predilectas fantasias de Abílio
Santos: o mors-amor do escrevente, a declinação lúdica de polissemias e ambiguidades...
A escrita de Abílio, tal como a mostramos nesta flânerie do olhar crítico, é essencialmente uma grafia corporal onde se descobre a relação afectiva do homem
com o traço que assina – traço caligráfico ou impresso mas sempre modelado por um sujeito. A desautomatização do acto de escrever, a reconstrução de
uma escrita que, incorporando códigos colectivos e
arbitrários, os transcende e personaliza, devolve-nos
ao temperamento incómodo e voluntarioso de um artista pouco preocupado com sucessos e estrelatos.
Esta é a naïveté estética de Abílio que lhe logrou algum imerecido anonimato, não obstante ter participado em quase uma centena de exposições colectivas
e outras tantas de arte-postal, não obstante ter sido
distinguido com vários prémios de pintura e gravura.
Ora por pretendida intenção divulgadora, ora por suspeito contágio do objecto em análise –, procuramos
aqui menos a cronologia do que o retrato que se lê/
vê (quase) fora do tempo. Retrato de uma génese im
-perfeita: imagens da escrita orgânica em multiformes
flexões, recuperando ciclicamente o primitivo gesto
pictogramático. Prolongando-se na escrita, doandolhe o sentido e, ao mesmo tempo, usurpando-o na
descoberta de privados nexos, o homem traça a sua
autobiografia. As imagens de Abílio são imagens de
consanguinidade e de parentesco ao dispor de quem
lhes empreste olhos e lhes aprenda os contornos.
Que, portanto, também podem ser os nossos.
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& Alvim.
(1975) – 27 Gravuras de Artistas Portugueses, Porto, ed. do Partido Comunista Português.
(1982) – Kaldron – Journal of Visual Poetry and Language Art, nº 15, California, ed. Karl Kempton.
(1983) – Poesia/Visual-Experimental/Poetry, folha nº 4, V(L)ER 1.9, Abílio, México, ed. Cesar Espinosa.
(1984) – 4º Festival de Poesia no Condado, Salvaterra de Miño, Galicia, ed. do S.D.C. Condado.
(1984) – A Ilha dos Amores, Porto, ed. Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto.
(1984) – Kaldron, nº 18, (...).
(1984) – O DOS – Revista de Arte Correo, Año 1, nº 2, Montevideu, Uruguai, ed. e dir. N. N. Argañaraz.
(1985) – Internacional Poetry, org. Terezinka Pereira, U.S.A., University of Colorado.
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(1985) – Poemografias – Perspectivas da Poesia Visual Portuguesa, org. Fernando Aguiar e Silvestre Pestana, Lisboa,
Ulmeiro.
(1985) – Rosalírica, Homenage de 27 Poetas Portugueses a Rosalía, Galicia, ed. Xosé Lois Garcia, Ediciós do Castro, A
Corunha.
(1986) – 6º Festival de Poesia no Condado, (...).
(1986) – Postextual – Carta-Revista Internacional de Poesia Alternativa, México, ed. Cesar Espinosa.
(1987) – Mappe dell’Imaginario – Poesie Visuelle Portoghese, org. Giancarlo Cavvalo, Salerno, ed. Il Campo.
(1987) – Doc(k)s, nº 80, Folio 001 – Portugal, Poesie Visuelle, La Performance – dir. Julien Blaine, França, ed. NéPE.
(1988) – UNI/vers(;) – Visual and Experimental Poetry, project from Gregorio Berchenko / Guillermo Deisler / Jorg Kowalsky
/ Ulrich Tarlatt, Bernburg.
(1988) – Um Século de Poesia (1888-1988), A Phala – Ed. Especial, dir. Manuel Hermínio Monteiro, org. Fernando Pinto
Amaral / Gil de Carvalho / José Bento / Manuel Hermínio Monteiro, Lisboa, ed. Assírio & Alvim.
(1989) – 1991 – Concreta. Experimental. Visual – Poesia Portuguesa 1959-1989, org. Fernando Aguiar / Gabriel Rui Silva,
Lisboa, ed. ICALP.
(1990) – Visuelle Poesie aus Portugal, herausgegeben von Fernando Aguiar, Siegen.
(1990) – Forma, nº 37, dir. Maria Helena Valente Rosa, Lisboa, ed. Direcção-Geral de Extensão Educativa.
(1990) – Claro.Escuro – Revista de Estudos Barrocos, 4&5, dir. Ana Hatherly, Lisboa.
(1990) – Marina d’Art – Inform(acció) d’Art, 4, Tardor, País Valencià.
(1991) – Bollettario – Quadrimestrale di Scrittura e Critica, 4, Consulenza Edoardo Sanguineti, dir. Nadia Cavalera, Modena.
(1991) – Innovations – Contemporary Literature & The Arts, 1, Michigan, ed. David Detrich.
(1991) – Dimensão – Revista Internacional de Poesia, nº 21, Uberaba, ed. Guido Bilharinho.

entrevistas
(1966) – Jornal de Notícias, Suplemento Literário, 12 de Maio, por José Viale Moutinho.
(1972) – Voz Portucalense, 23 de Dezembro, por Germano Silva.
(1991) – Diário de Notícias, Inquérito Literário, Caderno 2, 18 de Agosto.

exposições individuais
(1959) – s/título, Galeria Divulgação, Porto.
(1962) – s/título, Sala da Sereia, Porto.
(1964) – s/título, Galeria Borges, Aveiro.
(1965) – s/título, Galeria Borges, Aveiro, c/ a gravadora Maria Augusta.
(1965) – s/título, Galeria Árvore, Porto, c/ a gravadora Maria Augusta.
(1966) – s/título, Galeria Borges, Aveiro.
(1968) – s/título, Galeria Alvarez, Porto.
(1969) – Exposição Protesto, Galeria Árvore, Porto.
(1969) – s/título, Grande Casino Peninsular, Figueira da Foz.
(1970) – Obras de 1957/1969, Maia.
(1970) – s/título, Galeria Ulmeiro, Lisboa
(1970) – O Bigode no Espelho, Galeria Árvore, Porto.
(1973) – Obras de 1957/1972, Liceu Nacional de Garcia da Horta, Porto.
(1975) – Breve Retrospectiva, Galeria Abel Salazar, Porto.
(1979) – Poesia Concreta, Escola Secundária da Maia, Maia.
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(1980) – Abecedário, Galeria Árvore, Porto.
(1981) – Poesia Visual, Escola Secundária Soares dos Reis, Porto.
(1982) – Poesia Visual, Escola Secundária Infante D. Henrique, Porto.
(1983) – Poesia Visual, Escola Secundária da Maia, Maia.
(1985) – Poéticas Visuais, Atelier 15, Lisboa.
(1986) – Escrita, Escola Superior de Jornalismo, Porto.
(1986) – Poemas Visuais de Abílio, 6º Festival de Poesia no Condado, Salvaterra de Miño, Galicia.
(1992) – Trabalho/Liberdade – Corporis Christi, Galeria Árvore, Porto.
(1992) – Lixarte, Galeria Árvore, Porto.

exposições CoLeCtivas
(1968) – Quadlog – Arlington Quadro, Glaucastershire, Inglaterra.
(1974) – «Os pintores estão com as crianças», Galeria Jornal de Notícias, Porto.
(1975) – II Encontros Internacionais de Arte, Viana do Castelo.
(1976) – III Encontros Internacionais de Arte, Póvoa de Varzim.
(1977) – Poéticas Visuais, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de S. Paulo, Brasil.
(1977) – XIV Bienal de S. Paulo, Brasil.
(1977) – I Bienal de Artes Plásticas da Festa do Avante, Lisboa.
(1977) – IV Encontros Internacionais de Arte, Caldas da Rainha.
(1978) – A Literatura na Revolução, Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, Porto.
(1978) – I Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira.
(1978) – A Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto e a Constituição, Associação de Jornalistas e Homens
de Letras do Porto, Porto.
(1979) – II Bienal de Artes Plásticas da Festa do Avante, Lisboa.
(1980) – II Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira.
(1981) – XVI Bienal de S. Paulo, Brasil.
(1982) – III Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira.
(1984) – Visualog 2 – Visual Poetry and Language Art Exhibition, Cuesta College Gallery, San Lois Obispo, CA, USA.
(1984) – IV Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira.
(1985) – Poemografias – Exposição Itinerante, Lisboa, Torres Vedras, Évora e Coimbra.
(1985) – Primeira Bienal Internacional de Poesia Visual y Experimental en Mexico, Cidade do México, México.
(1985) – Um Rosto para Fernando Pessoa, Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
(1985) – O Poeta é um Fingidor, Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, Porto.
(1986) – Murmúrios, Atelier 15, Lisboa.
(1987) – Retítulos, Atelier 15, Lisboa.
(1987) – Mappe dell’Imaginario, Galeria Il campo, Cava dei Tirrene, Itália.
(1987) – 1º Festival Internacional de Poesia Viva, Museu Municipal Dr. Santos Rocha, Figueira da Foz.
(1987) – International Artists Book Exhibition, István Kiraly Museum, Székesfehérvar, Hungria.
(1988) – II Bienal Internacional de Poesia Visual y Alternativa en México, Universidad Autonoma de Puebla, Universidad
Veracruzana de Xapala e Conservatório Nacional de Música, Cidade do México, México.
(1988) – Book as Artwork, Centrale Bibliotheek Rijksuniversiteit, Bélgica.
(1988) – 1ª Mostra Internacional de Poesia Visual de S. Paulo, Centro Cultural de S. Paulo, Brasil.
(1988) – Poesia: Outras Escritas, Novos Suportes, Museu de Setúbal, Setúbal.
(1989) – Concreta. Experimental. Visual – Poesia Portuguesa 1959-1989, Universitá di Bologna, Italia.
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(1990) – Concreta. Experimental. Visual – Poesia Portuguesa 1959-1989, Centro Cultural Português, Fundação Calouste
Gulbenkian, Paris; Maison de l’Europe, Bordéus, França.
(1990) – III Bienal Internacional de Poesia Visual, Experimental y Alternativa, Cidade do México, México.
(1990) – Visualog 3 – Third International Exhibition of Visual Poetry and Language Art – Alternatives, San Lois Obispo, CA,
USA.
(1990) – Copy Art, Biblioteca Pública de Vila Nova de Gaia, V. N. Gaia.
(1991) – Concreta. Experimental. Visual – Poesia Portuguesa 1959-1989, Université Lyon II, França.
(1991) – Mostra Internacional de Poéticas Visuais, Museu de Arte Contemporânea de Americana, Americana, Brasil.
(1991) – The 2nd. International Visual Poetry Exhibition Melbourne 1991, Linden Gallery, Acland St., St. Kilda, Austrália.
(1991) – Visualog 4 – A Touring International Exhibition of Language Art and Visual Poetry, Mid-Hudson Arts & Science
Center, NY, USA.
(1991) – Electrografias, Casa de Bocage/Galeria Municipal de Artes Visuais, Setúbal.

