
Citações sobre o trabalho de Ana Maria: 
 
1. 
Ana Maria tem o sentido maior deste caminhar numa sublime paisagem – quase aérea, quase 
etérea – como se de um imenso rendilhado se tratasse. Afinal pode ser efémera ou nula a 
importância dos lugares de partida ou dos lugares de chegada quando, olhando este conjunto de 
pinturas (...), nos apercebemos desta espécie de continentes flutuantes que não procuram nenhum 
porto como morada.  
É um trabalho de minúcia exaustiva, de contenção cromática, caminhos de fragmentos que se 
alinham e desalinham, que se aproximam e se afastam, numa lógica que a própria pintura 
sustenta e alimenta. É um trabalho que não procura diluir fronteiras entre elementos – a terra e a 
água (o mar) – aqui assumidos como lugares simbólicos: a pintura alastra, quase tentacular, na 
tela. 
  Rogério Ribeiro, Pintor e Director da Casa da Cerca. 
 
2. 
Eu, que de pintura não percebo nada, nunca descobri se a Ana é uma artista (vie d’artiste). Não 
estou a vê-la a esquecer-se de pagar as contas, passar noites no Pinguin ou metaformizar o sexo, 
para inglês ver. Também nunca ficou claro se a Ana prática tinha ou não que ver com a Ana 
plástica, que veste giríssimo e que ainda há-de ter rugas num corpo de menina. Mas também não 
importa. Fico com as duas, gosto e até me dá jeito. 
  Márcio Alves Cardoso, Jornalista. 
 
3. 
Alguém roubou vitrais em templos crstãos e mosaicos em templos islâmicos. Alguém os andou a 
colocar nas visões de Ana Maria, que misturam paraíso e apocalipsis. Há umas figurinhas 
esguias e esquivas que se anicham nos locais por dissolver nas cidades do homem. Talvez sejam 
elas os que obrigam os Deuses a manter a esperança na Terra. Por isso, se entende a tormenta na 
pintura de Ana Maria: é um apelo para que as partes voltem ao todo, para que a harmonia 
regresse às coisas e às causas. Por isso, ela cumpre o desígnio de quem visitou o fim do mundo e 
recolheu as derradeiras luzes para nos oferecer. 
  César Príncipe,  
 
4. 
Ana Maria, de quem se viu o primeiro conjunto de trabalhos, surpreende de um modo muito 
grato. Quer pelas características do desenho, quer pelo muito meticuloso trabalho que se 
depreende do tratamento da matéria na pintura. Se aqui e além é possível detectar ressonâncias 
de um Klint ou de um Klee, ou de uma Vieira da Silva, convém acrescentar, desde já, que o 
resultado do seu trabalho transmite uma poesia muito diferente. Porque a sua pintura é sobretudo 
uma poesia de que o lirismo é uma constante. Pela côr, pelas figuras, pelo jogo rico de sugestões 
alógicas dos filamentos que utiliza. Pela sensibilidade “nuancée” que se desprende da matéria. 
Uma atmosfera mais cálida num trabalho, outra mais ténue noutro. Espaços abertos contribuem 
para um imaginário que transcende os visíveis, que remete para reais subtraídos ao império do 
fenoménico. 
  Joaquim Matos Chaves 
 



5. 
Já que atingiste a vetusta infância da humanidade, não deixes de fiar ... e tecer os fios da alma 
que, agora, é também nossa. 
Estamos fartos de significados, mirrados de conceitos que são espírito sem corpo. 
Queremos bordados de incenso e ouro, que descubram a alma, que nos façam sonhar ... com os 
olhos bem abertos. 
  Armando Azevedo. Pintor e professor. 
 


