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Ana Seia de Matos (Lisboa, 1981) 

Nasceu em Lisboa, mas ainda criança mudou-se para Viseu. A sua formação académica sempre se 

orientou para o mundo das Artes e em 2004, através do Instituto de Artes Visuais Design e Marketing, em 

Lisboa e da Facoltá Di Architettura do Politécnico Di Milano, em Milão, licenciou-se em Design de 

Interiores com distinção. 

Actualmente a trabalhar na área, ao mesmo tempo desenvolve vários projectos artísticos que lhe 

valeram reconhecimento como artista. Em 2006 vence dois concursos: um lançado pelo Teatro Regional 

da Serra do Montemuro para o cartaz do Festival Altitudes a decorrer nesse ano, e um outro lançado em 

parceria entre a Ceranor e a revista Casa Cláudia, para padrões de revestimentos, que lhe valeu a 

presença na Exponor nesse ano, no Porto, com peças da sua autoria. Teve destaque no site da Vogue 

Portugal, como uma das 5 melhores propostas para a t-shirt do evento Fashion’s night out 2011 e em 

parceria com a Fnac de Viseu, criou e produziu bolsas com lonas de publicidade do estabelecimento, 

para a primeira fase do projecto Fnac Eco Útil, ainda a decorrer. 

Recentemente foi presenteada com uma menção honrosa no Festival de Curta de Viseu  - 

Vistacurta’11; participou na exposição colectiva sobre a república, no Lugar do Capitão; e foi o ponto de 

união no primeiro Visitas em Casa, realizado na Empório. 

No final de 2011 foi uma das artistas convidadas a participar na exposição colectiva Arte em Espaço 

Público - XU.GO, inserida no Ano Internacional Viseense 2011, onde apresentou uma instalação 

interactiva intitulada “Eu sou João Torto”,  que esteve em exibição no Teatro Viriato. 
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