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Exposição "Existência do Espírito Humano por terras que Deus Criou" 
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Afonso Santos Costa, 1972
Vive em Lisboa, após varias experiências 
no estrangeiro, onde trabalha como 
designer gráfico e fotógrafo.
Passou a infância nos trópicos,  
o que influencia e influenciará para 
sempre o seu olhar sobre o mundo,  
com passagens pelo Reino Unido,  
Peru e Venezuela. 
Afonso escolhe Lisboa como o seu 
promontório de observação.
Com experiência em várias agências  
de publicidade e ateliers gráficos, 
trabalha actualmente como freelancer; 
auto denomina-se um devorador  
de imagens; é um esteta por escolha  
e fotógrafo por vocação.

O recém-aberto Ozadi Tavira Hotel inaugura no Sábado dia 13 de Setembro 
2014 a exposição de fotografia de Afonso Santos Costa, “ Existência do Espírito 
Humano por terras que Deus Criou”. Trata-se de 25 fotografias em mostra 
que passam, doravante, a formar parte da colecção permanente desta nova 
unidade hoteleira.
A exposição é o resultado de um trabalho de exploração do território, uma 
forma de análise. Foi a vontade de ler a geografia cultural de Tavira, numa 
tentativa de perceber para lá da imagem, do que é imediatamente apreendido 
pela forma que levou Afonso Santos Costa a esta viagem por praias, salinas, 
vilas algarvias em prol da descoberta da cartografia da imagem.
Este olhar aberto sobre o mundo que o rodeia, analítico e profundo conduziu 
à criação de três séries de fotografias com temas que se inter-relacionam e 
cruzam tendo sempre o Algarve como pano de fundo.
 
É a partir desta exposição de fotografia de Afonso Santos Costa que o Ozadi 
Tavira Hotel se posiciona como um novo polo cultural do Algarve, promovendo 
anualmente exposições de arte contemporânea no seu espaço e desenvol-
vendo parcerias locais. 

http://www.ozaditavirahotel.com/hotel-overview.html

