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GPO31031405 
Obras de Adelina Lopes, André Sousa, Carlos Correia, Célia Domingues, Francisco Cardoso 
Lima, João Marçal, João Nora, João Seguro, João Tengarrinha, Luís Espinheira, Paulo Freire 
de Almeida, Rita Sobral Campos, Rui Calçada Bastos, Teresa Henriques e Vítor Lago e Silva 
Comissariado de Miguel Amado 

Inauguração: 31 de Março às 22H00 
Até 14 de Maio 

Galeria Pedro Oliveira 
Calçada de Monchique, 3 •••• 4050-393 Porto 
Tel / Fax: 222002334 
E-mail: galpo@mail.telepac.pt 
Web site: www.galeriapedrooliveira.com 

3ª feira – Sábado: 15H00 – 20H00 
 

A Galeria Pedro Oliveira apresenta a exposição GPO31031405. Sob comissariado de Miguel 

Amado, expõem-se obras de quinze jovens artistas. Este projecto representa uma aposta na 

divulgação de algumas das tendências emergentes da arte contemporânea portuguesa, pois o 

percurso da maioria destes autores encontra-se ainda numa fase inicial de reconhecimento 

crítico, institucional e público. O convite a Miguel Amado, um comissário exterior à Galeria 

Pedro Oliveira, garantiu um olhar sobre a criação actual descomprometido com as exigências 

comerciais inerentes a uma programação galerística e, consequentemente, uma atitude de 

experimentação ainda rara no sector comercial. 

Nas palavras de Miguel Amado, «GPO31031405 inspira-se na lógica e processos 

subjacentes ao dispositivo GPS, dado que pretende servir de guia de orientação 

ou facili tar a localização num dado território, neste caso o panorama artístico 

nacional dos nosso dias. Assim, o titulo do projecto evoca as coordenadas de um 

mapa, constituindo uma metáfora para o evento. Referindo-se à Galeria Pedro 

Oliveira e à data da própria exposição, sugere que neste lugar e período estão 

reunidos trabalhos, realizados em múltiplos meios de expressão, com inúmeras 

preocupações conceptuais e formais e alicerçados em diferentes posturas éticas e 

estéticas, que traçam uma panorâmica da nova produção artística.» 

 

Para imagens ou mais informações, contacte Nuno Lapa através dos contactos da 

Galeria Pedro Oliveira. 


