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A Secretaria Regional da Educação e Cultura, através da 
Direção Regional da Cultura, promove, no próximo dia 1 
de novembro, e no âmbito das Comemorações do Cente-
nário de Nascimento de António Dacosta, a realização de 
diversas iniciativas, que terão lugar no Museu de Angra do 
Heroísmo, e que contarão com as presenças do Secretá-
rio Regional da Educação e Cultura, do Diretor Regional 
da Cultura, de Miriam Dacosta e ainda dos filhos do pintor.

Assim sendo, pelas 18h00, decorrerá o lançamen-
to do livro intitulado António Dacosta: A Clarividência da 
Saudade, da autoria da historiadora de arte Assunção 
Melo. Trata-se de uma obra que traça o itinerário artísti-
co de Dacosta, abordando as suas principais peças como 
resultado de uma confluência entre a memória das ilhas e 
o contacto com as vanguardas. A apresentação da obra 
estará a cargo de Álamo Oliveira. 

Posteriormente, pelas 18h30, terá lugar a abertura da 
exposição itinerante António Dacosta, um Pintor do Sé-

culo XX. Idealizada pelo Comissário Francisco Pedroso 
Lima, técnico superior do Museu de Angra do Heroísmo, 
a exposição é constituída por um conjunto de 16 painéis 
encapsulados, que ilustram a vida e a obra de António 
Dacosta, e que são acompanhados por um conjunto de 
obras do pintor, representativas do seu percurso.

Com efeito, a exposição encontra-se estruturada em 
quatro momentos – “Os primeiros passos: das paisagens 
da ilha aos primeiros retratos [1914-1935]”, “Pintor Euro-
peu das Ilhas [1935-1947]”, “Paris: pausa, reflexão e crí-
tica [1948-1978]” e “Regresso à Pintura [1980-1990]” – 
que são enriquecidos com cerca de 30 peças da autoria 
do poeta e pintor terceirense, e que são, atualmente, pro-
priedade dos Museus Regionais de Angra do Heroísmo 
e Carlos Machado, da Faculdade de Belas-Artes da Uni-
versidade de Lisboa e dos particulares Miriam Dacosta e 
Filhos, Maria do Carmo Sousa Lima e Herdeiros de Fran-
cisco Ernesto de Oliveira Martins. Para a abertura na Ter-
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ceira, a mostra será ainda enriquecida com obras propriedade de 
Francisco Maduro-Dias e de Maria Madalena Castro Parreira. Esta 
exposição é patrocinada pela Açoreana Seguros.

Finalmente, pelas 19h00, será proferida a conferência intitula-
da “FalARTE de DACOSTA: 1988-2014”, pelo historiador e crítico 
de arte José Luís Porfírio. Nesta comunicação, serão abordadas as 
duas últimas grandes exposições retrospetivas de Dacosta, ocorri-
das no Centro de Arte Moderna – Fundação Calouste Gulbenkian, 
a primeira realizada em 1988, ainda em vida do pintor, e a segunda 
inaugurada no passado dia 17 do corrente mês de outubro, com 
vista a assinalar o centenário do seu nascimento.

A realização destas iniciativas insere-se no programa mais vas-
to de Comemorações que, desde o início de 2014, a Direção Re-
gional da Cultura e os seus Serviços Externos têm levado a efeito, 
com o intuito de assinalar a passagem do centenário de nascimen-
to do grande pintor terceirense.

Assim sendo, a 23 de janeiro, decorreu a conferência proferi-
da por Dimas Simas Lopes, intitulada “Evocação da vida e obra de 
António Dacosta”, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de An-
gra do Heroísmo.

Em março, passou a circular na Região uma coleção de paco-
tes de açúcar, reproduzindo seis imagens de obras emblemáticas 
do pintor, com o objetivo de divulgação da sua obra. Esta ativida-
de realizou-se em parceria com a SINAGA.

Também em março, foi colocada à venda, em todas as Lojas 
de Cultura, a Agenda personalizada “António Dacosta - Pintor Eu-
ropeu das Ilhas”, também com o objetivo de divulgação da obra do 
pintor, bem como, de alguns dos seus poemas.

No próximo dia 3 de novembro, pelas 20h30, terá lugar a rea-
lização de uma conferência, subordinada ao tema “Os trabalhos e 
os dias de António Dacosta: percursos na pintura e na poesia”, a 
proferir pelas docentes da Universidade dos Açores, Leonor Sam-
paio e Ana Gil, no Auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regio-
nal de Ponta Delgada. 

Numa viagem a duas vozes pela escrita de António Dacosta, vi-
sitar-se-ão as crónicas jornalísticas e a poesia do artista, procuran-
do nexos temáticos e estilísticos na sua obra escrita. As duas con-
ferencistas procurarão, assim, evocar o pintor-poeta no centenário 
do seu nascimento, sublinhando uma parte da sua criação artísti-
ca - a escrita - mais desconhecida do público.

Por sua vez, a 4 de novembro, decorrerá a atividade “António 
Dacosta: um menino que pintou sonhos e palavras” por Paulo Frei-
tas. Concebida a partir do livro António Dacosta: O Emigrante do 
Paraíso, editado em 2010 pela Direção Regional da Cultura, esta 
iniciativa terá lugar na Secção Infantojuvenil da Biblioteca Pública e 
Arquivo Regional de Angra do Heroísmo.

Por último e até ao final do ano, será ainda agendada a cerimó-
nia de atribuição do Prémio de Pintura “António Dacosta”, instituí-
do pela Resolução do Conselho do Governo n.º 13/2014 de 24 de 
janeiro, e que se destina a galardoar os artistas regionais e a valo-
rizar a atividade cultural regional no domínio das artes plásticas, na 
categoria de pintura. A atribuição deste Prémio é bienal e o seu va-
lor pecuniário é de 12.000,00€.

A Direção Regional da Cultura informa que este e outros even-
tos estão disponíveis para consulta na Agenda Cultural do Portal 
CulturAçores, no seguinte endereço eletrónico www.culturacores.
azores.gov.pt.
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