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NOTA DE IMPRENSA [05/01/2011] 
 

EXPOSIÇÃO MODERNO AO SUL 
A ARQUITECTURA MODERNA DE MANUEL GOMES DA COSTA 

 
O PROJECTO 
Com o intuito de tornar a obra de MGC conhecida, uma equipa multidisciplinar iniciou a 
catalogação sistemática da obra construída e não construída do Arquitecto com a intenção de 
produzir conteúdos inéditos para uma exposição monográfica. 
O sentido de oportunidade deste projecto, para além de demonstrar a importância da acção 
de MGC na imagética Moderna nas principais cidades do Algarve, pretende também, agilizar a 
preservação e assimilação consciente na memória colectiva deste património, que 
seguramente, integra o Algarve na rica agenda da Arquitectura Moderna Portuguesa. 
A primeira fase deste projecto, já realizada, em Outubro e Novembro de 2009,consiste na 
abertura e montagem da Exposição, apoiada, pela Ordem dos Arquitectos e pela Direcção 
Geral de Artes – Ministério da Cultura, no Museu Municipal de Faro. 
Na segunda fase do projecto pretende-se criar condições para a itinerância da mostra e re-
instalar a Exposição noutras cidades de forma a estabelecer contacto com diferentes tipos de 
público e sensibilidades, promover e estimular a discussão em torno da temática geral da 
Arquitectura. 
Neste sentido realizou-se no início de 2010, no Centro Cultural de Vila Real de Santo António a 
primeira Exposição do ciclo itinerante, que se espera venha a ter continuidade em outros 
Municípios Portugueses. 
Pretende-se, durante o decurso do ciclo de itinerância, iniciar os contactos e a recolha de 
apoios para a produção do catálogo da Exposição que sintetizará os objectivos do projecto. 
 
A EXPOSIÇÃO 
A Exposição consiste na mostra de 38 projectos construídos e não construídos que ilustram o 
percurso do Arquitecto. 
Os painéis com os projectos, são acompanhados por quatro maquetes que traduzem 
tridimensionalmente alguns conceitos patentes na obra do Arquitecto. 
Em complemento, serão expostos alguns dos instrumentos de desenho, pequenos desenhos 
originais e prémios ganhos pelo Arquitecto. 
A mostra é ainda apoiada por um documentário de 20 minutos realizado para a Exposição. 
Quando existam condições técnicas, a mostra dispõe de um slideshow com cerca de 1500 
fotografias do trabalho de MGC. 
 
A EXPOSIÇÃO em ALJEZUR 
Comissariada pelo Arq. António Rosa de Aljezur, a EXPOSIÇÃO MODERNO AO SUL - A 
ARQUITECTURA MODERNA DE MANUEL GOMES DA COSTA estará patente no Espaço + de 14 
de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2011. Numa parceria do Município de Aljezur e a Santa Casa da 
Misericórdia, a inauguração realizar-se-á dia 14 de Janeiro pelas 18:00h 
 
O Vereador do Pelouro da Cultura 
 
José Manuel Lucas Gonçalves 


