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I am mostly interested in painting as a way to convey sensations. The creative process is for me purely intuitive and visceral. The blank canvas is 

slowly filled in, back and forth, as if it was the act of verbally telling a story.  

The work starts timidly, invariably in shades of blue, grey, and green, and starts affirming itself as it goes forward.  

Sometimes halfway through the work transforms itself, following paths that were completely unexpected at the beginning of the creative process.  

And then one day the painting gains autonomy and declares itself finished.  We look at it and feel like it doesn't belong to us anymore, that the 

journey has ended.  

My work is now part of private  colletions in countries such Portugal, Germany, England, USA and Mexico. 

 

 

Main exhibitions:  

 

Solo exhibitions in 2019, 2018, 2017, 2016 and 2015 (Lisbon, Portugal). I have also participated in several collective exhibitions in Portugal, Mexico and 

England, such as: “Bienal de Pintura de Alhos Vedros” (2019) where I was awarded an honourable mention; “Prémio de Pintura Abel Manta” (2019, 

Gouveia); “-“O Mar e Motivos Marinhos” (2018, Lisbon, Portugal) where I was awarded an honourable mention;  - Prémio D.Luís às Artes (2018, 

Salvaterra de Magos) where I was awared an honourable mention; - Quinta Muestra de Arte Miniatura y Pequeño Formato /Museo el Centenario 

(Garza Garcia, Mexico)   - "IV Bienal Internacional Mulheres d’Artes” (2017, Espinho, Portugal); - Art Map (2016, Ponte de Lima, Portugal); - Royal 

Watercolor Society / Contemporary Watercolor Competition (2015, London, United Kingdom);  As suas obras integram colecções particulares e 

institicionais em Portugal, Alemanha, Inglaterra, México e Estados Unidos da América. 
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Interessa-me na pintura sobretudo a possibilidade de transmitir sensações. O processo criativo é para mim puramente intuitivo e visceral. A tela em 
branco vai sendo preenchida a pouco e pouco, com avanços e recuos. 
A obra inicia-se de forma tímida , invariavelmente em tonalidades de azul, cinzentos, verdes e vai-se afirmando à medida em que avança.  

Por vezes, a meio do percurso, a obra transforma-se, seguindo rumos totalmente inesperados no início do processo criativo.  

Um dia, o quadro ganha autonomia e declara-se terminado. Olhamos para ele e sentimos que já não nos pertence, está terminada a viagem.  

As minhas obras integram coleções particulares em Portugal, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos da América e México. 

 

Principais exposições:   

Exposições individuais em 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 em Lisboa.  Participação em exposições colectivas em Portugal, Inglaterra e México, das quais se 
destacam: “IX Bienal de Pintura de Alhos Vedros” onde fui distinguida com uma menção honrosa; “Prémio de Pintura Abel Manta” (2019, Gouveia); “O 
Mar e Motivos Marinhos” (2018, Lisbon, Portugal) onde me foi atribuída uma menção honrosa; - Prémio D.Luís às Artes (2018, Salvaterra de Magos) onde 
também ganhei uma menção honrosa; - Quinta Muestra de Arte Miniatura y Pequeño Formato no Museo el Centenario (Garza Garcia, Mexico) - "IV Bienal 
Internacional Mulheres d’Artes” (2017, Espinho, Portugal); - Art Map (2016, Ponte de Lima, Portugal); - Royal Watercolor Society / Contemporary 
Watercolor Competition (2015, London, United Kingdom). 


