


A Fotografia entra na minha vida de forma muito natural. 

Como qualquer jovem que vai ser pai pela primeira vez, comprei uma máquina 
fotográfica para registar os momentos, as gracinhas, as patifarias do meu filho Flávio.  
Na Altura trabalhava como Inspector de Qualidade de Material Aeronáutico na 
empresa OGMA em Alverca. Um dos colegas inspectores que trabalhava comigo,                      
regressava do seu serviço militar obrigatório, onde tinha ganho uma enorme paixão 
pela arte de registar imagens. Passávamos o dia inteiro frente a frente separados por 
duas enormes bancadas de trabalho e a conversa era constante, quer pelo trabalho 
que nos unia quer pelo motivo que vos estou a escrever, a fotografia.

O Paulo Almeida, colega inspector das OGMA, é o grande responsável pelo início da 
minha grande paixão pela fotografia, o primeiro livro que me emprestou foi devorado 
nas viagens de comboio que fazia de e para Alverca, viagens essas que outros colegas 
utilizavam para gozar com a minha nova condição de … Amante de Fotografia.

O Fotojornalismo apareceu mais ou menos um ano depois, comecei no Jornal Vida 
Ribatejana, em Vila Franca de Xira, com uma colaboração muito de longe a longe, 
com o passar do tempo e depois de muitas peripécias, estive alguns anos como 
responsável pelo caderno desportivo do jornal, em colaboração estreita com o 
grande amigo e editor Fausto Pereira. 

De trabalho em trabalho, de publicação em publicação colaborei com alguns dos 
maiores títulos nacionais, uns em trabalhos esporádicos, outros, ainda hoje recebem 
trabalhos meus. Jornal Record, jornal Correio da Manhã, Jornal O Jogo, Jornal A Bola, 
assim como títulos que se perderam na historia recente como o jornal A Bancada, um 
semanário desportivo regional, Hipócrates, revista medica, Fórum Ambiente, Fórum 
Estudante, Casas de Portugal, Espaço & Design, Revista Ripa na Rapaqueca, contam-
se entre as muitas colaborações prestadas por mim ao mundo do Fotojornalismo.

Os clientes privados, bancos de imagem, assim como empresas são outras das áreas 
que ao longo de 20 anos foi trabalhando.  
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6 • moda

moda
A moda é um mundo fascinante, sempre em constante mudança e evolução. Não me assumo como 
um fotografo de moda, alias em portugal na realidade poucos são os fotografos que vivem da moda,  
mas gosto da sua essencia, gosto de trabalhar um tema, ou de resolver os problemas de um criador.

Tenho ao longo dos anos colaborado com criadores, estilistas assim como revistas que por vezes não 
tem uma importancia nacional mas que desenvolvem o seu trabalho.

Exposição Traços de União do Estilista José António Tenente, Centro Cultural do Cartaxo



Exposição Traços de União do Estilista José António Tenente, 
Centro Cultural do Cartaxo



Sessão Fotográfica Casa das Peles
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Sessão Fotográfica Casa das Peles
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Desfile Moda Casa das Peles



Sessão Fotográfica Casa das Peles



Sessão Fotográfica Casa das Peles
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Sessão Fotográfica Casa das Peles
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Sessão Fotográfica com apoio da Casa das Peles



Sessão Fotográfica com apoio da Casa das Peles



Sessão Fotográfica, Book
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Sessão Fotográfica Revista DADA



Sessão Fotográfica Casa das Peles | Ricardo Carriço
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Desfile Moda Casa das Peles
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Sessão Fotográfica Casa das Peles



Sessão Fotográfica com apoio da Casa das Peles
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Sessão Fotográfica, Ricardo Carriço | Portfólio do ator



Sessão Fotográfica, Ricardo Carriço | Portfólio do ator
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Sessão Fotográfica, Ricardo Carriço | Portfólio do ator



Sessão Fotográfica, Ricardo Carriço | Portfólio do ator
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Sessão Fotográfica, Ricardo Carriço | Portfólio do ator









Vitor Neno é um fotógrafo e  
fotojornalista, que tem colaborado 
ao longo dos anos com diversos 
jornais, revistas, bancos de imagem, 
criadores e empresas.

Encontram-se de entre os seus 
clientes, jornais como o Record, 
Correio da Manhã, o Jogo, 
Revistas como a  Espaço & Design, 
Hípocrates, criadores como a 
Canceição Cabral,  Manuel Filipe 
Pereira, empresas como a Casa das 
Peles,  CNEMA, IGFSE.

Num universo de 20 anos de 
fotografia muitos foram os que lhe 
confiaram a sua imagem. 

963 230 408
nenophotogeral@gmail.com 


