
ESTEVE PRESENTE EM  
VÁRIAS EXPOSIÇÕES DAS QUAIS  
SE DESTACAM:

• Galeria OWO - coletiva – 2007
• Museu FBAUP – 2007
• Galeria Símbolo (Miguel Bombarda), 

Porto - coletiva – 2008
• Biblioteca Municipal do Porto – 2009
• Jardim das Artes - Arca D’Água – 2011
• Espacio 120, Barcelona - coletiva – 2013
• Casa da Cultura Paranhos, Porto – 2018
• Espaço PAN, Porto – 2018
• Biblioteca Municipal da Maia – 2019
• Casa do Tempo, Cabeceiras de Basto – 2019
• Coletiva Associação Gen’s 

Arte, Gondomar – 2019
• Casa Cultura de Paranhos – 2021
• Exposição online na Zet. gallery

PRÓXIMAS EXPOSIÇÕES:

• Espaço Domus Arte Porto - novembro 2021
• Espaço Altice, Tenente Valadim 

Porto - março 2022

MUSEU MUNICIPAL DE COIMBRA 
/ GALERIA ALMEDINA
ARCO DE ALMEDINA / RUA FERREIRA BORGES 85

3ª A 6ª FEIRA DAS 10H00 ÀS 18H00 | SÁBADOS E 
DOMINGOS DAS 10H00 ÀS 13H00 E DAS 14H00 ÀS 
18H00 | ENCERRA À 2ª FEIRA E AOS FERIADOS

2 DE SETEMBRO A 
10 DE OUTUBRO | ENTRADA LIVRE |

A exposição apresenta um conjunto de trabalhos de 
pintura sobre tela e aguarela, onde estão presentes 
cenários oníricos, sonhos e fantasia ¶ Da solidão à 
imaginação: refúgios criados na mente, cenários 
internos díspares, resultante destes tempos de 
confinamento em que nos deparamos com a solidão 
e outros sentimentos e sensações mais negativos, 
como tristeza, melancolia, depressão e ansiedade ¶



Ana Maria Costa nasceu a 19 de outubro de 1982 no 
Porto.

Em 2002 ingressou na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, tendo concluído em 2007 a 
licenciatura em Artes Plásticas - Pintura. Em 2018 
concluiu o mestrado em Temas de Psicologia, Neu-
rocognição e Linguagem, na Faculdade de Psicolo-
gia e de Ciências da Educação da Universidade do 
Porto. Como projeto de investigação, explorou a efi-
cácia de um programa de intervenção pela arte na 
melhoria das funções executivas, bem-estar e qua-
lidade de vida de pacientes com esquizofrenia.

Trabalha, desde 2004, na área da criação e educa-
ção artística, como monitora de artes e

formadora em desenho, pintura e artes decorati-
vas, participando em cursos e workshops em vários 
espaços de formação, nomeadamente na Casa da 
Cultura de Paranhos, Sindicato dos Bancários, Ponto 
das Artes, entre outros.

Em 2011 abre o Atelier Pedaçosd’Arte onde desen-
volve os seus trabalhos e também ensina desenho 
e pintura com programas dirigidos a crianças, jovens 
e adultos. 

Colabora com a ANARP, a Associação Abrigo e o 
Pony Club promovendo atividades com recurso à 
arte terapia.

A sua tese de mestrado foi publicada como artigo 
científico em:
https://www.mdpi.com/2076-328X/10/3/65

A exposição apresenta um conjunto de trabalhos de 
pintura sobre tela e aguarela, onde estão presentes 
cenários oníricos, sonhos e fantasia.

Da solidão à imaginação: refúgios criados na mente, 
cenários internos díspares, resultante destes tem-
pos de confinamento em que nos deparamos com 
a solidão e outros sentimentos e sensações mais 
negativos, como tristeza, melancolia, depressão e 
ansiedade. 

Estes cenários de fantasia são também um conjun-
to de metáforas e simbolismos entre a Humanidade 
e a Natureza, sendo esta última aqui representada 
como ser superior, percetível pela diferença de es-
cala com que são tratadas as figuras humanas e ani-
mais, fazendo-nos sentir sobrecarregados… peque-
nos… insignificantes….

A mesma Natureza que nos obrigou ao confinamen-
to e pôde então rejuvenescer com a diminuição da 
poluição, a melhoria da qualidade do ar e de alguns 
habitats, devido à nossa “prisão”. 

Para além da escala também a cor é tratada de 
modo diferenciador. A figura humana é sempre re-
presentada através do branco, de forma transparen-
te, remetendo para a ideia de sonho, para aquela 
sensação de estarmos a viver e a sentir determinada 
situação, que afinal é apenas do plano inconsciente. 
Estamos lá, mas de modo leve, fluído. 

 Ana Maria Costa 


