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Um pequeno apontamento sobre o meu trabalho  

 

“O meu trabalho é essencialmente uma forma de narrativa que visa saciar a minha paixão por 

compreender a vida e tudo aquilo que faz de mim uma criadora. Contar histórias faz parte do meu 

processo criativo explorando o fundamental, ingénuo e antigo prazer que nós humanos temos com 

histórias e contos.Todo o trabalho que tenho desenvolvido tem sido á volta da “memória” seja ela 

literária, social, histórica, coletiva, familiar ou pessoal, o “arquivo “ pessoal, particular ou institucional 

tem sido uma forma de pesquisa e a pintura tem sido o meio criativo em que as histórias e as memórias 

podem coexistir no mesmo espaço temporal; nos outros veículos criativos por exemplo na música existe 

sempre uma linha temporal, mas na pintura tudo pode acontecer num espaço, e é neste contexto que 

as minhas histórias  se desenvolvem. 

Exposiçôes individuais 



 

2014 .  “2 Histórias”  MAG – Galeria Marcolino  -Porto 

2013   “Estudos em aguarela sobre o tema a dança –Galeria Projecto –Vila Nova de 

Cerveira 

2012 “ Viagem á linha do equador” -Galeria Vértice –Estoril 

 “A bailarina . o vôo,a cor á hora do chá” – Galeria Stº Antonio -Porto  

 2010  Museu Teixeira Leal “ Palavras Afro-Brasileiras” – Salvador da Bahia – Brasil                        

Cooperativa Árvore  “ Palavras Afro-Brasileiras” –Porto 

2008  Galeria Stº António “ Circo Aberto” -Porto 

2006  Galeria Vértice –Lisboa 

2005  Galeria Aviz . Porto, Galeria Belomonte –Porto 

2004  Galeria Por Amor à Arte. Galeria Esteta-Porto 

2003C entro Cultural do Alto Minho-Viana do Castelo.    Galeria Paços d Arte Paços de 

Ferreira.    Galeria Vértice –Lisboa 

2002  Galeria Projeto-Vila Nova de Cerveira.   Galeria Santa Clara-Coimbra 

2001  Galeria Vértice –Lisboa 

2000  Galeria Eugénio Torres –Porto 

1996  Museu Jardim Tropical –Lisboa 

1995  ANJE-Faro 

1993 Galeria da Calçada –Porto 

1990 Labirintho- Português Suave- Porto 

1989 Português Suave-Porto 

1988 Casa das Varandas-Valença do Minho 

Prémios  

2015- Menção Honrosa – Prémio Carmen Miranda – Marco dos Canavezes 

1997 – Prémio de aquisição- ANJE 

 

 

 


