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“Sou um pobre cidadão, perdi o fio de mim
Um bichinho do betão, que nunca viu o alecrim”  

Carlos Tê

A cidade impede-nos de olhar para o céu. A vida apressada, os prédios altos e as luzes da cidade
não nos deixam ver as estrelas, ignoramos mesmo onde nasce o sol e a lua. No betão não crescem
plantas,  árvores  ou animais,  mas a isso nos  rendemos como se fosse normal.  Espezinhamos e
menosprezamos a natureza sem disso nos darmos conta. 

Olhamos para fora, mas não para dentro de nós. E adoecemos.

Quando temos a sorte de contemplar o céu a partir  da Terra e sentir  que a ela  pertencemos,
renascemos. Reencarnamos num ser mais humano, mais íntegro, mais feliz.
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NOTA BIOGRÁFICA

Paula Veloso nasceu no Porto, em Agosto de 1959. Sempre se sentiu encantada pela fotografia pelo
puro prazer de registar o mundo à sua volta, pelo gosto de rever particulares fotogramas da sua
vida. Se não tem uma câmera à mão são os seus olhos que enquadram e capturam um qualquer
motivo, como se dela dispusesse. Mas como a memória não é garantida, encontrou na fotografia o
meio mais consistente de perpetuar momentos de luz, de amizade e de estados de alma, enfim, de
partilhar o seu sentir sobre si mesma e sobre o mundo. Desde que começou a viver mais tempo na
serra,  são  os  motivos  naturais  que  mais  a  inspiram e  foi  aí  que,  juntando  a  sua  paixão  pela
fotografia, começou a olhar com minúcia para o que tantas vezes lhe escapou à vista.

Começou a publicar fotografias nas redes sociais, e de onde partiram mais palavras de incentivo
para  continuar  a  fotografar  e  expor.  Teve  uma  curta formação  na  área  no  IPF  _  Instituto
Português de Fotografia. Participou em coletivas com as suas obras e organizou uma exposição
individual. Concorreu às sete edições do MIRA Mobile Prize com trabalhos que se destacaram. Na
última edição foi a portuguesa mais bem classificada

É nutricionista, autora de diversos livros de dietas e receitas saudáveis, sendo um deles premiado
internacionalmente e, no último, de sua autoria as imagens dos pratos que ela própria confecionou.
É presença frequente em publicações e intervenções nos media sobre questões alimentares.


