
Ana Deus 

Interessa-se desde cedo por música e desenho. Frequentou o Curso Superior de Pintura da              
Cooperativa Árvore que abandonou ao perceber ter uma “vocação” anti-académica. Canta           
desde 87 em bandas pop-rock. Em 93 inicia com a escritora Regina Guimarães e o músico                
Alexandre Soares o grupo Três tristes tigres, editando quatro discos. Participou em coletâneas             
de tributo a António Variações, Amália Rodrigues e Adriano Correia de Oliveira. Criou com              
Regina Guimarães e Alexandre Soares o espetáculo Ferida consentida, a partir do livro “Um              
beijo dado mais tarde” de Gabriela Llansol, apresentado no Centro Cultural de Belém e no               
Teatro Municipal Rivoli em 1998. Em 99 cria com o músico João Pedro Coimbra a               
vídeo-performance “KitchNet”, a partir de textos de Regina Guimarães, com estreia no Teatro             
Carlos Alberto. Em 2000 participa na Bienal de Roma, como membro do Grand Ensemble de               
Sarajevo, grupo resultante da residência de artistas mediterrânicos em Sarajevo e Mostar no             
ano de 99. Compõe com Alexandre Soares e Regina Guimarães dois temas para dois filmes               
de João Canijo (Ganhar a vida e Noite escura). Compõe com Fernando Rodrigues e Regina               
Guimarães uma canção para o filme “Imitação” de Saguenail. Após a sua participação no              
Festival Faladura no café concerto do Teatro Rivoli em 2001 aumenta o seu interesse pela               
“palavra dita” e começa a participar assiduamente nas Quintas de Leitura no Teatro do Campo               
Alegre. Em 2006 cria com Ana Ulisses, Amarante Abramovici, Gustavo Costa, Henrique            
Fernandes e Marta Bernardes o espetáculo “Sono” a partir de poesia de Ernesto de Melo e                
Castro, tendo sido apresentado no Auditório de Serralves durante a exposição retrospectiva do             
poeta. Participa em 2007 na peça “Vou mudar a cozinha”, da Companhia Teatro Bruto, com               
encenação de Ana Luena e textos de Ondjaki. Com Amarante Abramovici cria a performance              
“Muda”, para o Festival Trama em Novembro de 2007. Em 2008 colabora com António Preto e                
João Sousa Cardoso na criação e apresentação do espetáculo “A Carbonária”, a partir do livro               
“Porque morreu Eanes” de Álvaro Lapa. Começa a sua participação na “Leitura Furiosa” na              
cidade francesa de Amiens (encontros entre escritores e “zangados” com a leitura). Organiza             
com Regina Guimarães um atelier de canções com crianças no Centro Cultural Vilaflor em              
Guimarães. Em 2009 participa na mostra “Avalanche” em Berlim, com artistas portugueses e             
alemães. Cria com Alexandre Soares, João Pedro Coimbra, Pedro Gonçalves e Tó Trips o              
colectivo “Nadadores de inverno”, para o Serralves em Festa no mesmo ano. Em 2010 grava o                
trabalho “Degrau(cuidado)” com poesia de Alberto Pimenta, numa edição conjunta com o autor,             
para a editora Mia soave. Em 2011 grava o cd “Animal” sob o nome de Osso vaidoso, com                  
Alexandre Soares.  
Em 2012 cria com João Sousa Cardoso o espetáculo “Raso como o chão”, a partir do livro                 
homónimo de Álvaro Lapa. Em Maio de 2013 o Osso vaidoso vai até ao Brasil e participa na                  
Virada Cultural de S. Paulo. Em finais de 2013 faz com Alexandre Soares canções a partir da                 
poesia de Mário Cesariny, e apresenta o espetáculo “A cidade futura”, durante as jornadas do               
poeta na Fundação Cupertino de Miranda em Famalicão. Em 2014, juntamente com Ricardo             
Bueno, e voluntários amadores em várias cidades (Guarda, Guimarães, Viseu, Porto, Lisboa e             



Torres Novas) participa na criação de João Sousa Cardoso “Mima-Fataxa”, a partir de três              
textos de Almada Negreiros. Em Abril de 2014 volta ao Brasil com o projeto Osso vaidoso, para                 
participar no Cineport, festival de cinema de expressão portuguesa, realizado na cidade João             
Pessoa. Em 2015 cria e edita com o músico francês Nicolas Tricot o cd Bruta, a partir da                  
poesia de artistas “problemáticos” e/ou marginais. Em 2016 cria o solo “Colo”, onde vídeos são               
montados a partir do som de forma a servirem de base à interpretação de textos e apresenta                 
esse trabalho na programação do “Um ao molhe”, festival itinerante de One-man-bands. Em             
2017 volta a reativar o grupo Três Tristes Tigres após o convite para atuação no Porto Best of,                  
tendo atuado também no Festival luso brasileiro Mimo em Amarante. Ainda em 2017 e a               
convite da Casa Fernando Pessoa, cria com o músico carioca Luca Argel, “Ruído vário,              
canções com Pessoa”, com edição em livro-cd em Março de 2018. 
Sonoriza ao vivo, com Diana Combo, o filme “A felicidade” de Aleksandr Medvedkin durante o               
Desobedoc no Cinema Batalha em Abril de 2017 
Participa, interpretando textos de Celan e Desnos, no espetáculo de dança “Muros” da             
coreógrafa né Barros, com apresentações no Teatro Nacional de S.João e no CCB. 
Sonoriza com Viviane Parra, Luca Argel e Tó Viegas os filmes Douro Faina Fluvial, de Manuel                
de Oliveira, e Nice, de Jean Vigo sobre a chancela Video Lucem na Sé de Silves em Abril de                   
2018. 
Em 2018 também participa com Alexandre Soares na performance “Lignes ouvertes” da            
funambulista francesa Tatiana-Mosio-Bongonga durante o Serralves em festa. 
Em 2019 recomeça com Alexandre Soares e Regina Guimarães a compor para a banda Três               
tristes tigres. 


