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n. 1979, santarém. licenciada em pintura 
pela Faculdade de belas-artes de lisboa. Vive 
e trabalha em lisboa, portugal. 
www.anatecedeiro.carbonmade.com

na série “o máscara de ferro” o rosto humano 
surge pela primeira vez como protagonista de 
uma obra minha. Embora o tema reporte à 
lenda do famoso prisioneiro da bastilha, cuja 
verdadeira identidade (sobre a qual muito 
se especulou) permanece desconhecida, o 
modelo é representado sem máscara.
sobre o seu rosto brota uma construção 
orgânica, sensível, têxtil.
será ela um fragmento de uma máscara? 
ou é antes uma verdade que se recusa a 
permanecer sob a pele? não será o próprio 
rosto a verdadeira máscara?
Em “o gato” (vídeo) todo o processo de 
construção têxtil é rico em simbologias, 
significados e emoções estéticas.
o simples ato de desenrolar/enrolar um 
novelo de lã merece ser observado.
o novelo move-se pelo chão como se um 
gato brincasse com ele. ou estará ele vivo? 
movido pelo espírito de um gato?... será o 
novelo o gato?!
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in the series “O máscara de ferro” (The iron 
mask) the human face appears for the first 
time in my works as the central theme. 
Although the theme refers to the legend of 
the famous bastille prisoner, whose true 
identity remains unknown (about which 
much has been speculated), the model is 
represented without a mask.
On his face there is a budding, sensitive, 
textile, organic construction.
is it a fragment of a mask? Or is it the truth 
that refuses to remain under the skin? is the 
face itself the real mask?
in “O Gato” The Cat (video) the whole process 
of textile construction is full of symbology, 
meaning and aesthetic emotions.
The simple act of winding/unwinding a ball of 
wool is worth being observed.
The ball moves on the floor as if a cat was 
playing with it. Or is it alive? is it being moved by 
the spirit of a cat?... is the ball of wool the cat?!




