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EXPOSIÇÃO DE PINTURA

MIA COSTA, 1952

Mia Costa é o nome artístico de Maria Manuel Rodrigues 
da Costa e Silva Santos Gonçalves, natural de Oliveira  
de Azeméis.

Em tenra idade, rumou a Moçambique com os seus pais 
onde viveu na localidade de Mocimboa da Praia, rodeada 
de maravilhosas praias, mar, campos de palmeiras  
e coqueiros, um cenário verdadeiramente inspirador.

Aos cinco anos interessa-se pela pintura, em muito 
incentivada pela sua mãe que tinha uma enorme aptidão  
e gosto para tudo ligado às artes. O desenho a lápis de 
cor e a pintura a aguarela e guache passaram a fazer 
parte do seu dia-a-dia.

Aos nove anos, teve a sua primeira professora de pintura.

Mais tarde, o destino levou-a a Lourenço Marques onde 
deu continuidade à sua formação em pintura.

Viveu vinte anos na África do Sul, sempre fomentando  
os seus conhecimentos nas artes plásticas.

Completa quatro anos do curso de Medicina, um ano 
de Sociologia e Psicologia, cursos em variadas áreas 
artísticas desde cerâmica e porcelana a belas artes.  
De salientar a assessoria artística que fez com a sua 
amiga e mestre, a artista plástica Tânia Lopes.

Todas estas vivências se refletiram no seu trabalho.  
As suas criações, para além das pinturas em tela e 
trabalhos em porcelana, também se estendem  
à escultura.

À criação pessoal juntou a vertente de formação, pela 
vontade e prazer de ensinar e aconselhar, no Mia 
Costa Atelier de Artes na Covilhã, cidade onde reside 
atualmente.

GALERIA MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES PALÁCIO DA QUINTA DA PIEDADE
Rua Padre Manuel Duarte, 2625-173 Póvoa de Santa Iria

Tel.: 219 533 050 | www.cm-vfxira.pt | cultura@cm-vfxira.pt
GPS: 9º 4’ 14,65” O | 38º 51’42,35” N

HORÁRIO: 
terça-feira a sábado das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 19h00

Encerra às segundas-feiras, domingos e feriados

FOTO DE CAPA
[pormenor]

Apanha do algodão
Acrílico s/tela com textura

65x110cm

ENTRADA LIVRE
Lugares limitados de acordo com as
normas da Direção-Geral da Saúde.
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Veado
Óleo s/tela
80x100cm

1
Aldeia 
Acrílico s/tela 
com textura
80x80cm

4 
Flores de 

alcachofras
Óleo s/tela

90x80cm

3 
Dia de festa
Óleo s/tela

80x70cm

5 
Reflexos II
Óleo s/tela

90x60cm
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