João Mota da Costa (4 de Maio de
1954 -)
Médico especialista em cirurgia plástica e reconstrutiva, dedicado à área de cirurgia da mão Coordenador da unidade
de cirurgia do punho e mão do Centro de Ortopedia e Traumatologia do Hospital CUF Descobertas.
O interesse fotográfico nasceu cedo, as primeiras imagens datam dos 13 anos realizadas em passeios de família ou
nas férias com os amigos usando uma máquina Voighlander (que ainda possuo como relíquia), seguiram-se uma
Olympus OM-1, Olympus OM-2, Olympus OM-4, Nikon FM e FE, Nikon ..... até à leica M6 e depois as máquinas
digitais utilizando hoje em dia uma Canon 1D Mark III e uma 5D Mark II, uma Leica M6 e uma M9. Recentemente a
aquisição de uma Mamya 6 e uma 7 assim como uma Wista 4x5 devolveu-nos o gosto pela fotografia analógica.
Autodidata, tentando aprender com os grandes mestres da fotografia através de livros e exposições. Salientando
Antoine DʼAgata, Helmut Newton, JH Engstrom, Jeanloup Sieff, José Manuel Ballester, Jorge Molder , Miroslav
Ticky, Paulo Nozolino, e Raymond Meeks entre muitos outros. Nem sempre o tempo dedicado à fotografia terá sido
aquele que desejei, mas a atividade como cirurgião é muito envolvente e para nos mantermos atualizados toma
muito tempo, levando no meu caso a um interregno de atividade pública fotográfica de 1993 a 2010. Desde há cerca
de 1 ano e meio redução opcional no horário profissional e maior disponibilidade para a fotografia o que levou à
reorganização de vários projetos fotográficos dos quais o primeiro foi a 1ª exposição individual. com o título
“abstracções”.
Curriculum Fotográfico: 1984 -‐-‐Concurso Fotográfico Squibb “Qualidade de Vida” – 3º
prémio com o trabalho “Sem Título” e exposição de trabalhos
1987 -‐-‐Semanário Êxito – Publicação de fotografias em 10/09/87 e 27/08/87
1988 -Concurso “Monsanto Quem Te Conhece Não Te Esquece” – 3º prémio, Menção Honrosa e trabalhos
selecionados para exposição

1989 -Concurso de Fotografia Hobbyfoto do Diário de Noticias: seleções fotográficas e publicação nas revistas nº
146, 147, 151, 152, -Salão de Arte Fotográfica da VIII Reunião Anual da Sociedade Europeia de Anestesia Regional –
Trabalhos selecionados para exposição
1990 -Concours Photo – Revista nº 268; Janeiro de 1990 – Publicação de fotografia na pág. 110 -Vencedor do Grande
Prémio de Arte Fotográfica Hobbyfoto do Diário de Noticias – Publicada no nº 173 de 21/01/90 -Concurso de
Fotografia Hobbyfoto do Diário de Noticias: seleção fotográfica e publicação na revista nº184 -IX Concurso Nacional
de Fotografia – Município da Moita – Tema “Os Pátios da Moita” – 2º Classificado e trabalhos selecionados para
exposição -1º Prémio Concurso Asparten 5 – Tema “ A Fadiga” -Secção de slides -16 Salão de Arte Fotográfica do
Algarve (Racal Clube) – Trabalhos admitidos para exposição -Prémio Municipal “Joshua Benoliel” de Fotografia:
Trabalho selecionado para exposição -Fotografia da capa do programa científico do “II Congresso Português de
Cirurgia Cardio-Torácica e Vascular”
1991 -Concurso de Fotografia realizado no âmbito das comemorações do Dia do Porto de Lisboa – 1º prémio no tema
“ Os Portuários de Lisboa” e exposição de trabalhos -1º Concurso de Fotografia Loulé 91 – Menção honrosa e
exposição de trabalhos -17 Salão de Arte Fotográfica do Algarve (Racal Clube) – Trabalhos admitidos para
exposição -II Concurso de Fotografia “Albufeiras e Rios de Portugal” – Menção Honrosa na secção de cor e
exposição de trabalhos -Concurso “Polapor – High Definition” -2º prémio -Concurso Foto 91 da Câmara Municipal de
Albufeira – Trabalhos selecionados para exposição e Menção Honrosa -I Concurso da Liga dos Amigos da Ericeira –
3º Prémio e exposição de trabalhos -Concurso Imagem de Féria do Jornal a Capital – Publicação de Fotos em
29/08/91; e premiadas nas publicações de 12/08/91 e 19/08/91 -Fotografia da capa do programa científico da “II
Reunião do Doppler Clube de Portugal”
1992 -Concurso de Fotografia da Revista Convosco – Menção Honrosa -2º Concurso de Fotografia de Loulé 92 –
Trabalhos selecionados para exposição -1º Concurso de Fotografia Epac – Trabalhos selecionados para exposição Concurso Imagem de Féria do Jornal a Capital – Foto Premiada em 02/09/1992 -Fotografia da capa do programa
científico do “IX Congresso Ibero-Latinoamericano de Cirurgia Plástica”
1993 -Concurso de Fotografia “O Porto de Lisboa e a Cidade” – Trabalho selecionado para exposição. -I Bienal de
Fotografia do Município da Moita – Trabalhos selecionados para exposição
2010 -‐-‐Exposição individual: “Abstracções”, Galeria Artobler na lx-factury de 16/12/2010 a

09/01/2011
2011 -‐-‐Exposição individual: “Abstracções”, Galeria Novo Ciclo Acer tem Tondela de
25/03/2011 a 30/07/11
-‐-‐1º Prémio do concurso “Como Vejo o Meu Hospital”, organizado pelo Hospital CUF Descobertas, com o livro “
Com uma máquina fotográfica descartável escondida na bata”.
Esta maior disponibilidade permitiu-me frequentar 5 cursos no Atelier de Lisboa: -‐-‐
Linguagem Fotográfica 1 de 02/11/2010 a 08/02/2011 (Bruno
Sequeira) -‐-‐Linguagem Fotográfica 2 de 22/02 a 26/04/2011 (Bruno Sequeira) -‐-‐Construção de um Livro de
Fotografia de 02/12/2010 a 03 de Fevereiro
(José Pedro Cortes) -‐-‐O Livro de Fotografia de 26/05/11 a 07/07/11 (Bruno Santos) -‐-‐Curso de Projecto de
12/01/2012 a 06/12/2012 (Paulo catrica) -‐-‐Wrkflow Digital -Adobe Lightroom de 15/05/12 a 17/07/12 (José Carlos
Duarte)
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