


Ana Lima-Netto nasceu em Lisboa 1960. Estudou arquitectura na Escola Superior de Belas 
Artes de Lisboa, onde se licenciou em 1985. Desde então repartiu-se entre o exercício da 
actividade profissional e a pintura, à qual se dedica quase exclusivamente desde 1994.  

MEMBRO DAS ASSOCIAÇÕES PROFESSIONAIS: Sociedade Nacional de Belas Artes, 
Lisboa;  Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas, Porto; Associação Nacional de 
Artistas Plásticos, Porto;  

PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS: Galeria de Arte Damião de Goes, Embaixada de 
Portugal, Bruxelas; Centro Cultural da Praia, Cabo Verde; Centro Cultural do Mindelo, Cabo 
Verde; Centro Cultural Português, São Tomé; Museu Infante D. Henrique, Faro; Galeria 
Municipal da Câmara Municipal de Palmela; Centro Cultural Ho Yin, Macau, China; Galeria de 
Arte Moderna da Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa; Supremo Tribunal de Justiça, 
Lisboa; Galeria Bozart, Lisboa; MAEDS, Setúbal.  

PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES COLECTIVAS: Galeria Arte Vária, Coimbra; Galeria Belo-Belo, 
Braga; Caixa Geral de Depósitos, Lisboa; Centro Cultural Museu António Aleixo, Faro; Galeria 
Artstudio, Milão; V Exposição Assoc. Nacional Artistas Plásticos, Museu de Aveiro; III Bienal de 
Artes Plásticas da Marinha Grande; San Ildefonso-La Granja, Segovia; Lapa Gallery, Lisboa; XI 
Bienal de Vila Nova de Cerveira; 2nd World Festival Of Art On Paper, Eslovénia; Euroarte, 
Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura; Centenário Sociedade Nacional de Belas Artes; 
Prémio Vespeira; Rotary International, Barcelona; Jávia, Espanha; ÁRVORE, Porto; IV Bienal de 
Artes Plásticas da Marinha Grande; XII Bienal de Vila Nova de Cerveira; Supremo Tribunal de 
Justiça, Lisboa; Sociedade Nacional de Belas Artes; Bienal do Avante, artista convidada; Museu 
de Aveiro; Museu Arqueológico e Etnográfico de Setúbal; Fundação Eng. António de Almeida; 
Sociedade Nacional de Belas-Artes, Lisboa.  

COLECÇÕES INSTITUTIONAIS e PRIVADAS: Supremo Tribunal de Justiça, Lisboa; Governo 
de Macau, Macau; CEPAC - Centre Pour La Promotion de L’art Contemporain, Bruxelas; 
Centro Cultural do Mindelo, Cabo Verde; Museu de Macau, Macau, China; Instituto Camões, 
Lisboa; Soc. Nacional de Belas Artes, Lisboa; Finibanco/Montepio Geral, Lisboa; Petrogal – 
Petróleos de Portugal, Lisboa.  



Mulheres do 
meu país!

Apesar de se viver, no presente, uma realidade significativamente diferente de há 30 ou 40 anos atrás, é ainda 
indispensável percorrer um longo caminho para que a generalidade da população feminina usufrua dos 
mesmos direitos e deveres na formação, no trabalho e no lazer. 
Há causas objetivas e concretas para além do seu carácter cultural e social. 
São as condições de vida e de trabalho, a situação familiar e as tradições que ainda hoje atingem a maioria das 
mulheres portuguesas, mas também nas artes e na cultura, no lazer e na moda, na literatura e nas empresas, a 
afirmação das suas capacidades deve ser uma conquista no dia a dia. 
Entre nós e apesar de se terem verificado alguns progressos, persistem desigualdades significativas entre os 
sexos em diversas áreas do saber e do conhecimento mas também importa valorizar aquelas que pela sua 
coragem, determinação e consciência cívica marcam a diferença na sociedade actual. 
O reforço da participação política das mulheres passa, necessariamente, pelo estímulo à sua participação nas 
tomadas de decisão, não só como eleitas mas também enquanto cidadãs que não se limitam a expressar o seu 
voto mas emitem opiniões nas decisões que lhes interessam ou lhes digam respeito.
Neste caso em particular é dar realce e valor às mulheres eleitas no Poder Local, que vivenciam os problemas 
locais e deste modo mais possibilidade tem de intervir na melhoria das condições de vida das populações locais. 
O poder local é assim um importante patamar do poder político mas é também um patamar de poder que 
poderá representar uma verdadeira «escola» de participação política.
Por isso a intervenção das mulheres está ainda longe de usufruir uma verdadeira integração, com direitos e 
deveres já hoje previstos no quadro legal em vigor, daí que comemorar o Dia Internacional da Mulher 
continua a representar o empenho e a determinação que as mulheres de todo o mundo devem continuar a 
assumir.  A presente exposição também respira a liberdade da mulher; através do traço, da cor e da pintura, a 
força das imagens de Ana Lima-Netto "entre o corpo e o silêncio" abre uma avenida de afirmação das mulhe-
res artistas que actuam no sentido da transformação, agindo regionalmente, mas projectando a sua intervenção 
para a escala global.
Mas também a liberdade conquistada, com o 25 de abril, deu a cultura democrática para revitalizar a socieda-
de e saber contar a história que depois de uma longa noite de trevas… o dia nasceu com a democracia.
Foi um país novo em construção, a aprender as regras da democracia e a vivência da liberdade e dos valores 
então conquistados.   
Foi a participação de cada um que tornou possível transformar o dia a dia de trabalho na criação dum pais 
novo, para um povo com novos horizontes e com direitos para a educação, saúde, habitação, associação, justiça 
e igualdade entre homens e mulheres.
Foi e será sempre um país novo a construir os valores de abril!  

Odete Graça
(Presidente da Assembleia 
Distrital de Setúbal)



Don’t leave me here all by myself
Técnica mista s/tela (colagem de 
acetatos Profilm Canson, pastel de óleo)
100x100cm | 2011/2012



Joaquina Soares
(Directora do MAEDS)



A million lights above you
Técnica mista s/tela (colagem de 
acetatos Profilm Canson, pastel de óleo)
100x100cm | 2011/2012



You've Changed my life
Técnica mista s/tela (colagem de 

acetatos Profilm Canson, pastel de óleo)
100x100cm | 2011/2012



Whisper in my ear
Técnica mista s/tela (colagem de 
acetatos Profilm Canson, pastel de óleo)
100x100cm | 2011/2012



Shadows 1
Técnica mista s/tela (colagem de 

acetatos Profilm Canson, pastel de óleo)
100x100cm | 2011/2012



Self portrait
Técnica mista s/tela (colagem de 
acetatos Profilm Canson, pastel de óleo)
100x100cm | 2011/2012



You have captured my love
Técnica mista s/tela (colagem de 

acetatos Profilm Canson, pastel de óleo)
100x100cm | 2011/2012



Ficha Técnica | Série publicações de arte. Artista - Ana Lima-Netto (http://www.analimanetto.com/). Produção - 
Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal / Assembleia Distrital de Setúbal. Comissariado - Joaquina 
Soares. Montagem e animação - Ana Férias e Júlio Costa. Design - Ana Castela. Impressão do catálogo - 
Europress. ISSN -2182-9292 Março, 2014. Artista patrocinada pela Canson. Imagem de capa - Pormenor de “Don’t 
leave me here all by myself”; Imagem de contra-capa - Pormenor de “You have captured my love”.

ADS


