
A1

  
RTP Online

 	Audiência 10020

 	País: Portugal

 	Âmbito: Informação Geral

 	OCS: RTP Online

 
ID: 56908919

 
03-12-2014

Facetas do arquiteto Cottinelli Telmo em exposição no Padrão dos Descobrimentos
 

URL: http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=786794&tm=4&layout=121&visual=49

 
02 Dez, 2014, 16:51
 
 Uma mostra dedicada às várias facetas de José Ângelo Cottinelli Telmo (1897-1948) abre ao público
no domingo, no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, monumento desenhado pelo arquiteto para a
Exposição do Mundo Português, em 1940.
 
 "Os Arquitectos são Poetas também - Cottinelli Telmo 1897-1948" é o título desta exposição que
ficará patente até 06 de abril de 2015, de acordo com a Empresa de Gestão de Equipamentos e
Animação Cultural (EGEAC), que tutela o monumento.
 
 A Cottinelli Telmo se deve o desenho e construção do Padrão dos Descobrimentos em 1940, mas o
edifício atual é uma versão posterior, de 1960, devido à natureza efémera da primeira estrutura,
criada para a exposição.
 
 Nesta exposição, será cruzada a biografia do autor com as múltiplas facetas profissionais em que se
destacou, nomeadamente a banda desenhada/ilustração, cinema (realizou "A canção de Lisboa"),
arquitetura, à luz da sociedade do seu tempo.
 
 Em conjunto com Cristino da Silva, Jorge Segurado, Carlos Ramos, Pardal Monteiro e Cassiano
Branco, Cottinelli Telmo pertenceu à geração de pioneiros do modernismo na arquitetura em Portugal.
 
 Foi um dos principais responsáveis por obras de vulto durante o Estado Novo, tendo planeado a
expansão da Universidade de Coimbra.
 
 O responsável científico da exposição é o arquiteto João Paulo Martins, da Faculdade de Arquitetura
da Universidade de Lisboa, e a conceção plástica é do pintor António Viana.
 
 A organização recorreu à colaboração de cerca de uma dezena de instituições públicas para
reconstruir elementos e recuperar ligações desta figura da cultura portuguesa do século XX.
 
 De acordo com a EGEAC, os desenhos de Padrão dos Descobrimentos de 1940, da mão do próprio
Cottinelli Telmo, foram restaurados para a exposição e para serem preservados para o futuro.
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Lisboa, 02 dez (Lusa) - Uma mostra dedicada às várias facetas de José Ângelo Cottinelli Telmo (1897-
1948) abre ao público no domingo, no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, monumento desenhado
pelo arquiteto para a Exposição do Mundo Português, em 1940. "Os Arquitectos são Poetas também -
Cottinelli Telmo 1897-1948" é o título desta exposição que ficará patente até 06 de abril de 2015, de
acordo com a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), que tutela o
monumento. A Cottinelli Telmo se deve o desenho e construção do Padrão dos Descobrimentos em
1940, mas o edifício atual é uma versão posterior, de 1960, devido à natureza efémera da primeira
estrutura, criada para a exposição. Nesta exposição, será cruzada a biografia do autor com as
múltiplas facetas profissionais em que se destacou, nomeadamente a banda desenhada/ilustração,
cinema (realizou "A canção de Lisboa"), arquitetura, à luz da sociedade do seu tempo. Em conjunto
com Cristino da Silva, Jorge Segurado, Carlos Ramos, Pardal Monteiro e Cassiano Branco, Cottinelli
Telmo pertenceu à geração de pioneiros do modernismo na arquitetura em Portugal. Foi um dos
principais responsáveis por obras de vulto durante o Estado Novo, tendo planeado a expansão da
Universidade de Coimbra. O responsável científico da exposição é o arquiteto João Paulo Martins, da
Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, e a conceção plástica é do pintor António Viana.
A organização recorreu à colaboração de cerca de uma dezena de instituições públicas para reconstruir
elementos e recuperar ligações desta figura da cultura portuguesa do século XX. De acordo com a
EGEAC, os desenhos de Padrão dos Descobrimentos de 1940, da mão do próprio Cottinelli Telmo,
foram restaurados para a exposição e para serem preservados para o futuro. AG // MAG Lusa/Fim
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