
H o u v e  u m 
conjunto de factores 
que me levaram ao 
que agora encaro 
como um hobby - a 
pintura. 
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 Ei-los: 

 Ao acompanhar 
os meus filhos no seu 

percurso escolar 
havia situações em 
que era chamada a 
intervir. Tínhamos 

de seleccionar 
um determinado 

desenho ou 
figura de animal 
para embelezar 

o caderno; 
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 Fi-la começando a estudar através da 
Internet. Depois, tudo foi ficando mais 
atractivo… As experiências na execução 
levavam a que, por vezes, ao realizar um 
trabalho surgisse ideia para uma outra tela 
diferente…. 
 Resolvi entretanto aventurar-me um 
pouco mais e fiz a experiência de trabalho a 
óleo. O resultado é mais gratificante, mas o 
processo mais demorado. 

pintura  outras vezes só o copiávamos para 
memória desses momentos de lazer. Fazi-
am sucesso! Volta e meia os amigos dos 
meus filhos pediam que desenhasse esta 
ou aquela imagem para os seus cadernos. 
 Com estes pequenos momentos rea-
vivei o gosto que sempre tive pelo desenho. 

 
 Como cheguei à pintura? 
 
 A pintura aconteceu por acaso, pois 
sempre tive a noção que pintar exigia muita 
técnica. 
 Primeiro, comecei pela pintura em 
acrílico. Tinham-me dito que era fácil.  



 Elefantes... 

 Porquê pintar elefantes? 

 Sempre tive uma grande admiração pelo 
animal. O que mais me impressiona são as suas 
qualidades sociais. Lembro-me de ver um 
documentário sobre a migração de uma manada de 
elefantes e sensibilizou-me a solidariedade entre 
eles, o gosto pela partilha. Sabem  que os elefantes 
em vez de se separarem para procurarem alimentos 
em sítios diferentes, juntam-se a outras manadas 
para partilharem os recursos de forma a manter as 
crias que, quando novas, são bastante frágeis? 
Sabem também que nunca abandonam um elefante 
ferido? Ajudam-no e, se necessário, param esse 
movimento migratório, permitindo a sua 
recuperação e mantendo unida a manada. 

 Algo mais me levou a pintar elefantes: há uns 
quatro anos estive em Inglaterra, em Solihull perto 
de Birmingham, e numa visita a uma galeria de arte 
trouxe um livrete de um pintor e ilustrador, de nome 
Govinder, no qual existia uma figura de elefante. 
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