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RESUMO

 

Nesta tese pretende-se fazer uma releitura crítica da obra de António 

Dacosta, muito mais ampla, para além da fase surrealista. Para tal, foi 

necessário compreender como o lugar, a identidade e o sentido de pertença 

podem influenciar a vontade e a expressão do artista. Neste caso mais 

específico, como a ilha e a sua cultura própria influenciaram a sua iconografia, 

embora sempre com uma intencionalidade universalista. As questões de 

memória e identidade poderão ser mais determinantes do que as tendências ou 

correntes artísticas em vigor. O desconhecimento que existia sobre a 

iconografia das ilhas foi por vezes confundido com o surrealismo. Compete, 

assim, fazer uma destrinça.  

O contexto histórico e espiritual que está na origem do despertar da 

identidade, bem como o papel dos agentes culturais, importa nesta análise. Foi 

também relevante perceber como o surrealismo foi apreendido pelos artistas 

portugueses, que o prolongaram para além da primeira metade do século XX, 

sob a égide da necessidade de uma reforma temática.  

António Dacosta, frequentemente associado a duas fases distintas, foi 

um pintor, mesmo quando, aparentemente, esteve em silêncio, mesmo quando 

se confundiu com um poeta e com um crítico de arte. Na verdade, Dacosta 

continuou a pintar. Foi sempre esse o seu desígnio. A vontade de ser dos 

Açores, em Lisboa ou em Paris foi tão forte que as suas visões míticas de uma 

religiosidade pagã são uma constante. Nesse sentido, analisou-se o que fez, a 

relação entre o artista e o lugar de origem, como um produtor de uma imagética 

muito própria transposta para a tela: a busca um significado nas paisagens, nos 

lugares, nas pessoas e nos seus rituais promovendo um debate interdisciplinar, 

entre arte, antropologia e etnografia. 

A modernidade, o choque e um modo muito próprio de ser ilhéu, sem 

forçar, sem ter pressa, podem tê-lo agrilhoado a uma vontade de fazer nem 

sempre consistente. São dinâmicas próprias que estão na origem das 

motivações da pintura de Dacosta.  
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O ensinamento e a lucidez de nunca se ser velho de mais para 

recomeçar são também lições que se tiram desta obra, deste percurso que 

importa compreender. 

 

PALAVRAS-CHAVE: António Dacosta, História da Arte em Portugal no século 

XX, Crítica da Arte, Surrealismo, Identidade. 
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ABSTRACT

 

António Dacosta and the Sense of Belonging in Painting. Motivations, 

Resistances and Innovations 

 

This thesis intends to make a critical reinterpretation of António 

Dacosta's work, much broader, beyond the surrealist phase. For this, it was 

necessary to understand how the place, the identity and the sense of belonging 

can influence the artist's will and expression. In this more specific case, how the 

island and its own culture influenced its iconography, although always with a 

universalist intention. The issues of memory and identity may be more decisive 

than current trends or artistic trends. The ignorance that existed about the 

iconography of the islands was sometimes confused with surrealism. It is 

therefore up to you to make a difference. 

The historical and spiritual context that is at the origin of the awakening 

of identity, as well as the role of cultural agents, matters in this analysis. It was 

also relevant to understand how surrealism was understood by Portuguese 

artists, who extended it beyond the first half of the 20th century, under the aegis 

of the need for a thematic reform. 

António Dacosta, often associated with two distinct phases, was a 

painter, even when, apparently, he was silent, even when he mistook himself for 

a poet and an art critic. In fact, Dacosta continued to paint. That was always his 

purpose. The Azores' desire to be in Lisbon or Paris was so strong that their 

mythical views of pagan religiosity are constant. In this sense, we analyzed 

what he did, the relationship between the artist and the place of origin, as a 

producer of his own imagery transposed to the canvas: the search for meaning 

in landscapes, places, people and their rituals promoting an interdisciplinary 

debate, between art, anthropology and ethnography. 

Modernity, shock and a very unique way of being an islander, without 

forcing, without being in a hurry, may have tied you to a desire to do not always 

consistent. These are dynamics that are at the origin of the motivations of 

Dacosta's painting. 
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The teaching and the lucidity of never being too old to start over are also 

lessons that can be learned from this work, from this journey that is important to 

understand. 

 

KEYWORDS: António Dacosta, Art History in Portugal in the 20th 

century, Art Criticism, Surrealism, Identity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS

 

1.1. Geografia da Arte       31 

2.1. Imagem do folheto do Manifesto Surrealista   67 

2.2. Elementos do Surrealismo      68 

2.3. Serenata Açoriana       71 

3.1. António Dacosta nas festas do Espírito Santo   82 

 3.2. Ilha         84 

3.3. Fontes de Sintra       85 

3.4. Ilha         85 

3.5. Portugal Insular       86 

3.6. António Dacosta em casa dos pais    87 

3.7. Grupo Surrealista em Lisboa     89 

3.8. Autorretrato         91 

3.9. Sem Título        92 

3.10. Retrato de Alcina       92 

3.11. Retrato da Tia Isabelina      93 

3.12. Retrato do Tio Carlos      93 

3.13.      94 

3.14. Retrato de Maduro-Dias      95 

3.15. Passarinheiro       95 

3.16. Cena com um pêndulo      96 

3.17. A Festa        98 

3.18. Bezerros enfeitados      98 

3.19. Duas Figuras       99 

3.20. Capa do Livro Europa      101 

3.21. Sem Título        101 

3.22. Cuidado com os Filhos      102 

3.23. Retrato de Lêdo Ivo       104 

3.24. António Dacosta com René Bertholo, Lourdes Castro  105 

3.25. Retrato de Duarte Meirelles     107 

3.26. Retrato da Viscondessa de Meirelles    109 

3.27. Retrato de Vitorino Nemésio     112 



 
 

IX 
 

3.28. Amor Jacente 114

3.29. Retrato de Miriam Dacosta     115 

3.30. Dacosta com os pais na Rua da Pereira    116 

3.31. Terrina de sopas do Espírito Santo    117 

3.32. Duas Sereias à Boca de uma Gruta    121 

3.33. Dois Limões em Férias      122 

3.34. Memória        123 

3.35. Memória        123 

3.36. Imagem do livro egard    126 

3.37. Sem Título        127 

3.38. Menina da Bandeira III      129 

3.39. Menina da Bandeira II      131 

3.40. Foliões do Espírito Santo      132 

3.41. Procissão do Espírito Santo     133 

3.42. Império do Espírito Santo      133 

3.43. António Dacosta com os amigos     135 

3.44. Caça ao Anjo       137 

3.45. Capa do catálogo de António Dacosta    138 

3.46. Recorte de jornal       141 

3.47. Capa do catálogo de António Dacosta    143 

3.48. António Dacosta com Pires Vieira    147 

3.49. Bicho Bichial        149 

3.50. Bicho no Chão       149 

3.51. António Dacosta condecorado por Mário Soares  153 

3.52. Estudo para painéis da Assembleia Regional   155 

3.53. O Povo Que Olha o Governo     155 

3.54. Dacosta com os amigos na Quinta do Martelo   158 

3.55. Sem Título        160 

3.56. Capa do catálogo de António Dacosta    162 

3.57. Açoriana        162 

3.58. Capa do suplemento de Artes e Letras    165 

3.59. Crianças no Império do Espírito Santo    169 

3.60. A Menina da Bandeira      170 



 
 

X 
 

3.61. Mulher beijando o ceptro do Espírito Santo 173

3.62. C      174 

3.63.      176 

3.64. Estudo para Altar Nave      179 

3.65. Capa do catálogo de António Dacosta    181 

3.66.    183 

3.67. Capa do suplemento de Artes e Letras    184 

3.68. Capa do livro Dacosta em Paris     186 

3.69. Estudo para Tau       188 

3.70.   189 

3.71. Capa do catálogo de António Dacosta    191 

3.72. Capa do catálogo de António Dacosta    191 

3.73. Tentação de Santo António     192 

3.74. Pinturas de Dacosta nos pacotes de açúcar   194 

3.75. Convite exposição António Dacosta    195 

3.76. Lapin du Metre       196 

3.77. Inauguração da exposição Dacosta no Museu de Angra 197 

3.78. Convite do Museu de Angra do Heroísmo   198 

3.79. Assunção Melo com o livro de António Dacosta  199 

3.80. Capa do livro António Dacosta, a Clarividência da Saudade 199 

3.81. Lançamento António Dacosta, a Clarividência da Saudade 200 

3.82. Sem Título        205 

3.83. Sem Título        205 

3.84. Quadro Melodramático com Dois Macacos   206 

3.85. Chuva de Oiro       206 

3.86. Bicho Bichial        209 

3.87. Bicho no Chão       209 

3.88. Sem Título        210 

3.89. Pós de Perlimpimpim      210 

3.90. Obelisco da Memória      211 

3.91. Esfinge entre Limões      212 

3.92. Memória        212 

3.93. Memória I        213 



 
 

XI 
 

3.94. Memória 213

3.95. Dois Limões em Férias      215 

3.96. A Imagem Perdida       215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XII 
 

ABREVIATURAS

 

AAA  Academia das Artes dos Açores 

AM  Assunção Melo 

AO  Álamo Oliveira 

A-CAC Arquipélago  Centro de Arte Contemporânea 

ALRAA Assembleia Legislativa Regional Autónoma dos Açores 

BNP  Biblioteca Nacional de Portugal 

BPARAH Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do 

Heroísmo 

BPARPD Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada 

CAM  Centro de Arte Moderna 

DRC/DRaC  Direção Regional da Cultura dos Açores 

ECRDAD Espólio do Catálogo Raisonné Digital António Dacosta 

EF  Emanuel Félix 

FBAUL Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

IAC  Instituto Açoriano de Cultura 

ICPD  Instituto Cultural de Ponta Delgada 

IHIT  Instituto Histórico da Ilha Terceira 

JA  João Afonso 

NCH  Núcleo Cultural da Horta 

MAH  Museu de Angra do Heroísmo 

MC Museu do Chiado; MNAC; Museu Nacional de Arte 

Contemporânea 

PIDE Polícia Internacional e de Defesa do Estado 

RM Rui Melo 

SEC  Secretaria / Secretário de Educação e Cultura 

SNI  Secretariado Nacional de Informação 

SPN  Secretariado de Propaganda Nacional 

SREC  Secretaria / Secretário Regional de Educação e Cultura 

 

 

 



 
 

XIII 
 

SIGLAS

 

cf.  conferir / confrontar 

cm.   centímetros 

col.   coleção 

cons.  consultar 

coord.  coordenado / coordenação 

fig.  figura 

figs.  figuras 

n.º  número  

org.  organizado 

p.   página  

pp.  páginas 

publ.  publicado 

s/  sobre 

s.d.  sem data 

s.l  sem local 

s.p . sem número de página  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIV 
 

ÍNDICE

INTRODUÇÃO          17

 PREÂMBULO          27

            

CAPÍTULO I - Contexto Cultural  

mundo  1.1. A arte nos Açores e a arte dos Açores: breves 

apontamentos históricos e espirituais. O despertar da identidade.              32 

1.1.1. Fontes da identidade açoriana      46 

1.2. Os Agentes Culturais: o papel das instituições público-privadas, 

os mecenas, os compradores, os colecionadores e os públicos              52 

1.3.    O caso cultural açoriano: uma incursão tímida no século XX e a 

nova vaga do século XXI                                                                             61

            

CAPÍTULO II - Surrealismo e a crítica de arte       

2.1. Da crise da cultura à reconversão mística       66 

2.2. O surrealismo é o que cada um dos surrealistas foi    78 

 

CAPÍTULO III - Ser Dacosta entre os seus pares       

 

O DESLUMBRE (motivações)       

3.1. Dacosta  pertencer aos Açores e ser em qualquer lugar:  81 

3.2. 1928-1934: começar, é um bom princípio    91 

3.3. 1935-1963: o surrealismo e o silêncio?               95 

 

A DESILUSÃO (resistências) 

3.4. 1964-1979: resquícios de tinta     108 

 

A CONSAGRAÇÃO (inovações)                 

3.5. Pós-modernidade e a utopia da liberdade    118 

3.6. 1980-1983: a redescoberta do pintor e da pintura  121 

 3.6.1. Um regresso contra os biógrafos e as lamúrias da 

história                                                                                                 129 

3.7. 1984-1985: pinturas de Dacosta nos Açores             136 



 
 

XV 
 

3.8. 1987: o deslumbre II Bienal de Arte dos Açores 138

3.9. 1988: o rescaldo. Retrospetiva na Gulbenkian   147 

3.10. 1989: reflexão sobre arte açoriana    155 

3.11. 1990: o prenúncio. A despedida     158 

3.11.1. 1991: aquele que os deuses amam  pintura do 

sagrado         163 

3.11.2. 1992: um sonhador rumo às ilhas radiantes 170 

3.11.3. 1993: o sentido do maravilhoso   172 

3.11.4. 1994: da brumolândia    174 

3.11.5. 1995:     178 

3.11.6. 1996-2000: sob o signo de António  184 

3.11.7. 2003-2010: a Sala Dacosta   190 

3.11.8. 2014-2018: do centenário à História da Arte nos 

Açores         193 

3.12.  (1981-1990) Reforma Temática: o elemento vago. 14 obras 

selecionadas                    202 

 3.12.1. Macaco      205

  3.12.2. Bicho       208 

 3.12.3. Língua de Sogra     210 

 3.12.4. Pirâmide      212 

 3.12.5. Limão       214 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS      217 

BIBLIOGRAFIA        224 

APÊNDICES                            280 

ÍNDICE DOS APÊNDICES                                            CCLXXXI

 ANEXOS             CCCXI  

   ÍNDICE DOS ANEXOS                                               CCCXII 

        

   

 

 
 
 



 
 

XVI 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

INTRODUÇÃO 
 

Mas a pintura de António pode esperar. Fechada na sua sabedoria de 

retábulo, anunciando o conhecimento do tempo e da matéria, ela esperará o 

que for preciso até que a ela cheguem os que a vão ver por inteiro. 

 

Bernardo Pinto de Almeida2 

 

A presente tese visa o estudo da obra de António Dacosta, relacionada 

com o sentido de pertença ao território insular e como essa condição foi 

determinante, para grande parte da sua pintura, servindo-se dela, 

recorrentemente, quando a necessidade de pintar foi maior do que a 

necessidade de escrever. Pretende-se igualmente fazer uma breve abordagem 

aos primeiros artistas académicos oriundos dos Açores: que motivações para 

estudar e trabalhar além-fronteiras? Pode-se falar de uma iconografia 

açoriana? Que inovações e retrocessos? Que mercado e agentes culturais? 

Que público, compradores e colecionadores? Qual a estética e o discurso 

artístico dominante? Qual o enquadramento no panorama regional, nacional e 

internacional? Estes assuntos entroncam no percurso de António Dacosta, na 

medida em que ele próprio foi um aluno deslocado da sua ilha para o 

continente europeu, cuja motivação não era a busca de um diploma, mas 

sobretudo a busca do conhecimento e a forma como esse conhecimento, 

entretanto adquirido, poderia ser uma mais-valia para trabalhar temas 

identitários cuja iconografia açoriana estaria, forçosamente, presente. Há 

também que ter em conta o modo como estes artistas ganhavam a vida, os 

circuitos e mercados com que se relacionava, bem como o público que os via e 

comprava e em que medida o percurso artístico estaria ou não relacionado com 

um percurso internacional para singrar no próprio país de nascimento. 

Pretende-se igualmente fazer uma reflexão acerca da crítica da arte em 

Portugal e a comodidade com que se categoriza e nomeia determinadas obras 

ou artistas em correntes / movimentos. Esta reflexão da crítica da arte 

                                                 
2 In: Passagem de António Dacosta, in António Dacosta, O Trabalho das Nossas Mãos, Fundação Cuper-
tino de Miranda, s.p. 
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contemporânea, sobretudo ao surrealismo, pretende ser um contributo para a 

compreensão dos processos de nominação e sua validação, geralmente aceite. 

O facilitismo com que, muitas vezes, surgem, será tratado num subcapítulo 

próprio3.  

Uma releitura em suma, da obra de um artista, muito para além da 

corrente artística surrealista em que foi inserido. Um artista é mais do que o 

movimento. É ele e a sua terra e os seus costumes e até mesmo as suas 

contradições e desorientações. A busca de uma reforma temática, para além 

das clássicas tem de ser tida em conta nesta análise, bem como a compressão 

para uma permanência lata no tempo do nosso surrealismo português, mesmo 

quando Dacosta já não se identificava com este movimento. Estas são as 

premissas, que acabaram por delinear um percurso, também ele alicerçado na 

visão local que os seus pares faziam de Dacosta e, para tal, muito contribui a 

leitura da imprensa local, que coloco em anexos a esta tese. 

Nesse sentido, e após a introdução, a presente tese é dividida em três 

capítulos principais: o primeiro capítulo pretende uma abordagem ao Contexto 

Cultural  entre os Açores e um outro mundo e subdivide-se em dois 

subcapítulos: 1.1. A Arte nos Açores e a Arte dos Açores: breves apontamentos 

históricos e espirituais. O Despertar da identidade, é referente a uma 

contextualização do paradigma cultural dos Açores e como esta realidade se 

situa no âmbito das artes, a nível nacional e internacional. É inclusa uma breve 

incursão histórica da importância geoestratégica destas ilhas como local de 

importação e exportação de imaginária e mobiliário nas rotas da Flandres e 

também do contexto indo-europeu e da forma como estes contactos mais 

longínquos influenciaram as questões da identidade e de globalização dos 

açorianos, sobretudo da ilha Terceira, enquanto detentora de um porto de 

escala obrigatória, desde o século XV, das naus e das rotas das especiarias e 

da prata, vindas de novos mundos. Está também presente uma abordagem 

mais espiritual, relacionada com o culto do Espírito Santo nos Açores. 

Considero que o elemento terra e a espiritualidade em Dacosta foram 

fundamentais para a definição de uma identidade plasmada na sua iconografia. 

São também abordadas as questões ligadas ao estudo de uma identidade 

                                                 
3 2.3.1. Surrealismo e crítica de arte. Da crise da cultura à reconversão mística. 
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açoriana, primeiramente, a um nível etnográfico e etnológico, desde os meados 

do século XIX, até ao forjar da palavra açorianidade, por Vitorino Nemésio no 

ano 1932 na revista Insula n.º 8 e na senda da hispanidad de Miguel Unamuno, 

cinco anos antes. 

 No subcapítulo 1.2. Os Agentes culturais: o papel das instituições 

público-privadas, os compradores, os colecionadores e os públicos. Considero 

pertinente fazer também uma abordagem aos agentes culturais dos Açores e à 

realidade regional plasmada nos governos de autonomia, sobretudo a partir do 

século XIX e XX. Longe das decisões governativas do SPN (Secretariado de 

Propaganda Nacional) e, mais tarde, do Ministério da Cultura dos vários 

governos de estrutura republicana, os Açores, a bem da verdade, apoiaram-se, 

nesse âmbito, na agenda dos Institutos4 que a partir dos anos de 1940 do 

século XX foram marcando as palestras, publicações e exposições que se 

fizeram sobretudo nas ilhas com cidades, como é o caso de São Miguel, 

Terceira e Faial. Muito devem os açorianos a estas direções, que trabalham pro 

bono, com amor intrínseco pela cultura e pela sua preservação e divulgação. 

Há também que ter em conta o papel fundamental das Escolas Industriais e 

                                                 
4 Os institutos que apareceram nos Açores tiveram um papel determinante no estudo e divulgação da 
cultura açoriana e na construção de uma identidade comum. É graças a esta ação dos institutos e aca-
demias tais como: a AAA (Academia das Artes dos Açores) (1980), IHIT (Instituto Histórico da Ilha Tercei-
ra) (1942) , ICPD (Instituto Cultural de Ponta Delgada) (1943) , NCH (Núcleo Cultural da Horta) (1954)  e o 
IAC (Instituto Açoriano de Cultura) (1955), sendo este último responsável pela edição em livro da Histó-
ria dos Açores  e com a publicação regular da revista cultural Atlântida . Deste Instituto têm também 
partido iniciativas culturais, sobretudo com a vinda de exposições de artistas plásticos de renome, à ilha 
Terceira e São Miguel, tais como: Fernando de Azevedo, Pedro Calapez, Pedro Cabrita Reis, Julião Sar-
mento, Júlio Pomar, José de Guimarães, Jorge Molder, Graça Morais, Paula Rego, Manoel Barbosa, Leo-
nel Moura, entre outros e que tiveram grande impacto nas populações e na cultura açorianas, permitin-
do o acompanhamento daquilo que se faz ao nível artístico no território continental, como também 
influenciaram artistas açorianos que, assumidamente, se identificam com aqueles e respetivas obras. A 
bem da verdade há que referir o papel importantíssimo destes institutos antes da criação do Governo 
Regional. Eles desempenharam um papel de divulgação, produção e promoção da cultura, mais preci-
samente levando a cabo levantamentos etnográficos, edições de livros e revistas, exposições de elevada 
qualidade promovendo não só os artistas açorianos, mas também nacionais. Criaram as suas sedes e os 
seus sócios, promoveram cursos livres e workshops ligados à história, genealogia, história da arte entre 
outros. Cabia à Junta Geral e às Câmaras Municipais financiar estes institutos, sendo que havia também 
possibilidade de concorrer a bolsas de estudo para o exterior do arquipélago. Podemos referir que 
mesmo na atualidade estes institutos têm tido um papel fundamental na promoção e divulgação da 
história local. Muito recentemente o IAC levou a cabo o levantamento do património imóvel de todas as 
ilhas dos Açores e que está disponível não só online, mas também em livros. O IHIT tem promovido 
vários colóquios relacionados com personalidades e efemérides, bem como tem publicado o resultado 
em atas de interesse para os investigadores. Muito ficará por dizer em relação a estas associações de 
cariz cultural que contam nos seus pergaminhos com várias décadas de experiência e que são motivo de 
orgulho para todos os açorianos. E não só. 
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dos seus professores do ensino artístico, como sendo um veículo importante, 

senão o único, de transmissão de aulas de desenho e de pintura, para quem 

não tinha meios de continuar os seus estudos universitários que, quer no 

passado, quer ainda atualmente, apenas poderão ser prosseguidos com 

deslocação para o continente, nomeadamente para as escolas de Belas-Artes, 

de Lisboa e Porto. Sair da ilha era um evento raro e não livre de alguma crítica, 

diria mesmo, algum ressentimento, sobretudo em relação a quem se tinham 

recusado Bolsas na Junta Geral5 e que, com os seus próprios meios 

conseguia, a muito custo sobreviver, como foi o caso de António Dacosta. A 

bem da verdade, antes dele, Francisco Lacerda e Domingos Rebelo trilharam, 

no passado, esses mesmos passos, embora com reflexos distintos no futuro: 

uns mais regionalistas outros mais internacionalistas, o que se sabe é que, 

todos eles ficariam marcados por esta realidade. 

No decorrer do trabalho sentimos necessidade de enquadrar o 

movimento surrealista, as suas premissas iniciais e as razões para o seu 

prolongamento no tempo, sobretudo no caso português. Assim, foi dedicado 

um segundo capítulo de forma a abordar estas questões e a relacionar com os 

casos portugueses, bem como as razões do afastamento de Dacosta, não só 

de Portugal, mas também dos conceitos orientadores que se plasmaram na 

História da Arte Portuguesa como um dos introdutores do surrealismo em 

Portugal. Interessou analisar esses acontecimentos despontados nos anos de 

 

O terceiro capítulo, Ser Dacosta entre os seus pares, considerado como 

a coluna vertebral desta tese, aborda as questões da identidade e do 

reconhecimento local, regional e internacional e são baseadas na informação 

publicada na imprensa local. Para tal, foi feito um levantamento exaustivo dos 

artigos e notícias que foram divulgados na ilha natal, por anos, de modo a 

perceber essa evolução. O levantamento desta listagem (apenas os títulos) foi 

                                                 
5 A Junta Geral foi um órgão da administração pública portuguesa, de natureza distrital, com competên-
cias alargadas nas áreas da instrução pública, fomento industrial e agrícola e das obras públicas. Criadas 
em 1832, a sua designação entronca diretamente nas denominadas juntas gerais, nome pelo qual, des-
de tempos imemoriais, se designavam as reuniões da câmara municipal com os homens bons do conce-
lho, ou seja, com a elite local. Ao longo de um século, de 1832 até 1936 (até 1975 nos Açores e na Ma-
deira), as Juntas Gerais existiram no ordenamento administrativo português em diversas formas e com 
variáveis competências, pesem embora algumas curtas interrupções, ao sabor das frequentes reformas 
administrativas. (in: Wikipédia). 
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fornecido, a pedido da viúva Miriam Dacosta, à Fundação Calouste Gulbenkian

no ano de 2014, que teve conhecimento do trabalho que estava a desenvolver 

para a presente tese, para inclusão no ECRDAD (Espólio do Catálogo 

Raisonée Digital António Dacosta), mas que, pela primeira vez aqui se publica, 

na íntegra, a análise do seu conteúdo, bem como, nos anexos, em fac simile. 

Julgo pertinente este aspeto pelo fato de ter tido acesso a mais de 250 ficheiros 

de imagem digitalizados para esta tese e que são relativos à imprensa local. 

Dos vários anos que agrupei, não são os de maior atividade do pintor António 

Dacosta, mas sim aqueles que refletem o reconhecimento da importância do 

seu trabalho pelos seus conterrâneos. O artista poderá trabalhar no seu atelier, 

incessantemente, mas é o que se escreve sobre ele que, muitas vezes, nos dá 

conta dessa atividade em concreto. Nesse sentido, esses anos, e para uma 

maior facilitação da compreensão, foram agrupados em três grandes grupos: O 

deslumbre, a desilusão e a consagração. O deslumbre é visto como a fase de 

motivação e é respeitante aos primeiros desenhos e pinturas realizados na ilha 

e, mais tarde, na metrópole, até ao prémio Amadeo Sousa Cardoso, abarcando 

um arco temporal que vai de 1928-1934 e de 1935-1942. A desilusão será 

então a fase da resistência (1943-1980) e parte de um processo de algum 

infortúnio e rejeição, não só por parte do SPN mas também pela falta de 

exposições, pelo incêndio no atelier de António Pedro, pela situação política em 

Portugal e pela consequente partida para Paris no ano de 1947 que, numa 

primeira análise, poderia ser encarada como algo de positivo, mas que se veio 

a demonstrar demolidora. Dacosta sentiu que seria mais um entre tantos e isso 

não o agradava, como, aliás teve oportunidade de exprimir esse desalento 

6. E Paris já 

não era o que era para os artistas. O centro nevrálgico da ação começara a 

deslocar-se, depois da Segunda Guerra Mundial, para outro continente. A 

América afigurava-se o cerne de uma contracultura aliada à estética do 

choque7 em que todos os ismos, forjados desde o início do século, passaram a 

não fazer muito sentido, muito menos o surrealismo, que entrara em rutura 

inaugural com o preconizado no seu manifesto, mas também com a política.  

                                                 
6 Colóquio, n.º 32, fevereiro de 1965. 
7 Longe estávamos da estética do belo e do sublime. 
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Na entrevista8 que tive oportunidade de fazer, no ano de 2001, a 

Emanuel Félix, o poeta do concretismo e amigo de Dacosta, este afirmou o 

seguinte:  Na primeira fase tentou fazer coisas 

surrealistas, mas quando chegou a Paris e foi às reuniões do surrealismo, nos 

lugares onde se davam esses debates9, ele viu que o surrealismo não era mais 

possível: tinha acabado a Segunda Guerra Mundial e com a Segunda Guerra 

Mundial foi- . (Melo, 2014, p. 57). Vigorava agora um 

suprarrealismo, o expressionismo abstrato de Pollock, um híper realismo e até 

mesmo a Art Brut do velho continente não se conciliava com os seus preceitos. 

O símbolo havia-se perdido. Uma arte sem referente, sem identidade. A Pop 

Art Americana era a filha de uma Pop Art Inglesa e a Op Art surgia como algo 

meramente ótico contra todas as interpretações e subjetividades a que a arte 

do jovem Dacosta se predispusera. De tal forma estes acontecimentos foram 

relevantes, que a desilusão tomou conta da sua ação e foi aí que surgiu a 

oportunidade de António Dacosta passar a escrever, em vez de pintar, mais 

consistentemente. Dacosta viu e viu muito, aliás como é possível perceber no 

livro Dacosta em Paris10, publicado em 1999, com o apoio da DRC / DRaC 

(Direção Regional da Cultura dos Açores) e que faz um levantamento, 

relativamente completo, das crónicas que ele escreveu entre 1943-1980, 

subdivididas do seguinte modo: Revista Panorama (1943-1946), Diário Popular 

(1943-1950), O Estado de São Paulo (1955-1980). 

Apesar de Dacosta se ter dedicado à escrita, de uma forma mais 

consistente, mas também como necessário trabalho remunerado, e este último 

aspeto não deve ser descurado nesta análise, 

outra atividade além da pintura para ganhar a vida, não é novo. O que o é, em 

contrapartida, é o fato deles adaptarem à sua prática artística, métodos 

Millet, 1997, p. 31). O Pintor Europeu das 

Ilhas nunca deixou, efetivamente, de pintar, ao contrário do que se tem dito, 

numa análise mais superficial da literatura coeva que facilmente nos tem 

apresentado um Dacosta 1 e um Dacosta 2, referindo-se apenas aos dois 

                                                 
8 Cf. Apêndice I. 
9 Dacosta assistiu em Paris às tertúlias no café de La Place Blanche, organizadas pelo grupo de Breton, 

 
10 Cf. Anexo XLIV. 
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períodos pictóricos mais intensos e deixando completamente de fora este 

intermédio. No capítulo 3.4. desta tese, intitulado Resquícios de Tinta, tive 

oportunidade de mudar de opinião relativamente ao livro publicado no ano de 

2014 em que, por influência do muito que se escreveu sobre as duas fases 

pictóricas, fui também induzida nesse pensamento, fruto de alguma 

imaturidade para formular opinião própria, mas também por não ter 

considerado os anos intermédios da escrita como uma fase de produção 

pictórica. Há que ter em conta o que o próprio afirmou, relativamente a esse 

período em, isto de deixar a pintura é exagerado. Não se deixa de fazer as 

Não se interrompe o que se é, não se deixa de 

ser quem é, não se recomeça, é-se  (Dacosta, 1983, s.p.). É nesse sentido que 

chamo a atenção para o fato de alguns retratos, pintados por encomenda, 

ficarem conhecidos, durante esse período, como de crise mitográfica (Dias, 

2016 p. 133) em que o surrealismo já ia longe  (Dacosta, 1983, s.p.). Note-se 

que o retrato de Vitorino Nemésio foi pintado no ano de 1966, no ano do jubileu 

do escritor, ao vivo, na sala dos reservados da BPARAH (Biblioteca Pública e 

Arquivo Regional de Angra do Heroísmo)11. Dacosta dava provas de que nunca 

tinha deixado os pincéis. A respeito deste episódio, relatou a Maria João 

Avillez12, no ano de 1983, que pintava. Pintei, por exemplo, 

o retrato de Vitorino Nemésio quando nos encontramos os dois de férias nos 

Açores, há já alguns anos. Sim, eu de vez em quando pegava no pincel, assim, 

a título nenhum . 

A consagração considero, em Dacosta, uma fase de inovação. Mesmo 

em idade mais avançada é capaz de não se colar a nenhum movimento 

artístico, como foi o caso do surrealismo, mas tem a capacidade de ser ele 

mesmo13, inovando a sua paleta, retomando os referentes, a simbólica e a 

imaginária da infância, não se imitando a si próprio (o que seria imensamente 

mais fácil), expondo e expondo-se sem medos e sem preconceitos, lado a lado 

com os seus pares, já não como o velho mestre, mas como um pintor capaz de 

inaugurar os anos de 1980 e que ficaria marcado na História da Arte 
                                                 
11 Cf. Anexo IX. 
12 António Dacosta, entrevista in: Maria João Avillez, «Artes Plásticas / Entrevista, António Dacosta: o 
regresso à pintura 25 anos depois», Expresso (revista), Lisboa, 18 de junho de 1983. Cf. Anexo XI. 
13 

Diário de Notícias, 10 de janeiro de 1988). 
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portuguesa dos finais do século da, é 

agora um velho artista que se renova em cada quadro, com uma figuração 

alegre, onde retoma o lirismo das rec Melo, 2014, p. 30). 

Esta última fase da sua pintura dá-se, essencialmente, por três motivos que 

considero fundamentais e que terei oportunidade de comprovar mais à frente: 

primeiro, a insistência dos amigos para pintar, como foi o caso de Júlio Pomar, 

que o visitava regularmente no seu atelier em Janville14 ou até mesmo da 

esposa Miriam Dacosta; segundo, a ideia de deixar um legado aos filhos15 e 

não só, uma vez que grande parte da obra surrealista já tinha sido vendida ou 

tinha-se perdido no fatídico incêndio de 1944, no atelier de António Pedro e por 

fim, e não menos importante, o convite, sem data marcada, para uma 

exposição individual na Galeria 111, feito por Manuel de Brito e patrocinado 

pelo mesmo, na aquisição do material necessário e que viria a concretizar-se 

em junho de 1983, com textos de catálogo da autoria de Rui Mário Gonçalves, 

Mário Henrique Leiria e Raul Brandão (excerto das Ilhas Desconhecidas). A 

exposição concebida no atelier de Janville entre 1980 e 1938 e que surgiu 

Pinharanda, 

2003, s.p.) apresentou 49 peças de formatos diversos, sendo apenas duas dos 

anos de 1940. mãos ias, 2016, p. 177), 

dos signos  (Dias, 2016, p. 197), destacam-se nos títulos as Fontes de Sintra, 

ilhas, Memórias, sereias e outros temas mais dispersos que tocam, mais uma 

vez, as recordações: as de infância, mas também as mais surrealizantes da 

sua juventude, tais como Esfinge entre limões e os Dois limões em férias.  

Para a prossecução deste trabalho foi necessário identificar alguns ele-

mentos da iconografia açoriana, mais do que a descrição das imagens, interes-

sa identificar o quando e o onde foram utilizadas estas imagens com vista a 

uma comunicação global e mais precisa dos elementos em causa, numa per-

ceção articulada e que possa ser um veículo de mensagem. Iconografia Açori-

ana terá, pois, a ousadia de apresentar descritivamente um conjunto de ima-

gens que nós os açorianos, e não só, identificam facilmente como sendo carac-

terísticas desse povo e que por ele são usadas frequentemente, sem sombra 

                                                 
14 Cf. Anexo LI. 
15 Esta ideia foi referida por Miriam Dacosta, numa entrevista, que tive oportunidade de lhe fazer no ano 
2000, para o livro António Dacosta, a Clarividência da Saudade, 2014. Cf. Apêndice V. 
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de dúvida ou embaraço. Contudo, não queiramos apoderar-nos dessas ima-

gens só para nós. Haverá muitas que são comuns a um tronco comum euro-

peu, do qual também emanamos. Importa saber o quando e o onde foram pri-

meiramente utilizadas e em que suportes. Portanto, o contexto social, político, 

económico irá desempenhar um papel primordial para este entendimento, para 

além da familiaridade com o objeto. O recurso a uma experiência prática, vi-

venciada intencionalmente dirigida quer pelo recurso a fontes orais, quer literá-

rias, transmitidas ao logo dos nossos cinco séculos de existência, dará certa-

mente uma ajuda. 

Este trabalho de tentativa de sistematização de imagens foi testado ain-

da no renascimento como um banco de imagens gigantesco em que se guarda-

riam todas as imagens do mundo terreno. Uma espécie de mnemósine visual 

para memória futura, fora da linguagem verbal e da linguagem gestual tão pre-

sas e codificadas no homem. Sobreviriam por si próprias a qualquer catástrofe 

que acontecesse com a humanidade. Explicariam a qualquer ser extraterreno 

como eram os homens, como viviam, em que acreditavam, o porquê, afinal da 

sua existência. Veriam mesmo sem necessidade de interpretação, em primeira 

análise, no âmbito de uma pré-iconografia simplesmente descrita e técnica, 

para só depois partirem para uma análise do tema, até ao desenvolvimento 

final e explicativo e contextual da análise iconológica, com todas as suas impli-

cações sociais, económicas e políticas do lugar. A iconografia é, portanto, uma 

espécie de ciência, do âmbito das ciências sociais e humanas que tenta expli-

car quem somos. Além disso é também um registo e um documento per si. Foi 

muito utilizada no âmbito das imagens religiosas e também para o entendimen-

to da pintura e a escultura renascentista. Podemos utilizar este método de aná-

lise também nos dias de hoje, com as devidas ressalvas semióticas. Na dúvida 

de existir uma iconografia açoriana, basta apenas que perguntemos se há ou 

não uma cultura açoriana. Se sim, se existe uma cultura açoriana, então existe 

uma iconografia açoriana, que poderia ser tratada no âmbito de uma disserta-

ção de mestrado ou de uma tese de doutoramento, dada a riqueza iconográfica 

que comporta. 

Em termos mais formais e gráficos da presente tese foi uma opção 

incluir as imagens e respetivas legendas no corpo do texto, de modo a facilitar 
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a sua leitura. Contudo, algumas imagens referentes aos periódicos transitaram 

para apêndices e anexos, para não se perder o ritmo. Dada a quantidade de 

informação foi efetuada uma seleção dos documentos mais importantes e 

sugestivos e estão assinalados ao longo do texto. 
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PREÂMBULO 
 

Para um arquipélago composto por nove ilhas e com cerca de 240 000 

habitantes, conseguimos destacar nomes que ultrapassaram o reconhecimento 

além-fronteiras, não possuindo qualquer estigma 

obra, os seus nomes permaneceram imunes ao isolamento do meio do 

Atlântico. Transpuseram continentes, estão traduzidos em várias línguas ou em 

museus nacionais e estrangeiros. O açoriano pela sua condição de ilhéu nunca 

se sente só, e mesmo que, por momentos, essa condição lhe assalte o 

sentimento, utiliza em seu proveito um cunho geocentrista. É possuidor de uma 

perceção única de estar no Centro do Mundo, que não é só o centro do seu 

mundo. A sua localização geográfica, estrategicamente colocada entre dois 

continentes, dá-lhe essa clareza, essa lucidez, inata, por condição, ao mesmo 

tempo que lhe tira o complexo de não ter medo de transpor, galgar, pela sua 

capacidade de criar. Levanta o véu da insularidade para procurar a 

universalidade, fazendo dessa solidão o grito intemporal da mediática visão do 

Cosmos. 

A criatividade é o escape. Aporta-se como algo geminado à condição 

física limítrofe e isso, alguns açorianos, sobretudo os de mais posses, 

apercebem-se, desde muito cedo. Contudo, também não se ficam por aqui. 

Têm sede de conhecer novas paragens. Viajam até aos grandes centros, 

conseguem diluir-se, embeber e deixar rasto. Talvez seja esta uma das razões 

para a existência de um grande número de escritores e artistas: o escultor 

Canto da Maia (1890-1981), os pintores Domingos Rebelo (1891-1975) e 

António Dacosta (1914-1990), os escritores Vitorino Nemésio (1901-1978), e 

Natália Correia (1923-1993), o Maestro Francisco Lacerda (1869-1934). 

O contexto cultural açoriano prende-se, com dois fatores determinantes 

para a sua compreensão: a demografia, ou seja, a vertente social e económica; 

e os agentes dinamizadores, o contexto cultural e político. Analisando o 

contexto demográfico, os açorianos têm vindo a diminuir no que concerne ao 

número de habitantes, não só por um baixo índice de natalidade, como também 

por esta ser uma região tradicionalmente de emigração, condicionada, 

fortemente, quer por catástrofes naturais, ou por novas oportunidades de 
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ascensão económica, que surgem fora das ilhas. Os países tradicionalmente 

de destino são os Estados Unidos da América e Canadá, o que também tem 

permitido, nestes últimos vinte anos, um surgimento na diáspora de artistas de 

uma segunda e terceira gerações, que têm vindo a manter contactos, ao nível 

das artes, com a terra de origem.  

Ainda ligado à demografia, está o contexto económico e os públicos / 

clientes de cultura. São poucos os artistas que conseguem subsistir neste 

métier sem recurso a subsídios ou a outras profissões paralelas. Um dos 

fatores determinantes para a compreensão deste fenómeno prende-se com o 

fato de existir uma economia muito dependente do Governo Regional, onde o 

consumo de cultura fica aquém do esforço e da dinamização implementada 

pelos diversos agentes culturais, gerindo as suas agendas, autonomamente, e 

sem diálogo entre as partes. A questão que se coloca é se esse esforço não 

será, por vezes, em vão, em detrimento de uma ação mais consertada de 

cooperação entre os diversos agentes culturais? 

António Dacosta como um pintor e um escritor que passou por uma 

grande parte do século XX, longe do augúrio de Italo Calvino e das suas Seis 

Propostas Para o Próximo Milénio16, parece, que tenha cumprido apenas a 

leveza: a leveza da pincelada, do ser e do estar. A leveza de passar, a leveza 

de deixar-se levar, a leveza do fluir. Em contraponto às restantes premonições, 

Dacosta nunca almejou a rapidez. Bem pelo contrário, 

decisões, lento tal como o tempo e a brisa das ilhas que perpassam numa 

cadência própria das nuvens em transição. Não se fixou na exatidão, nem se 

agrilhoou à sua própria pintura, sempre com capacidade renovadora, mesmo 

na idade mais tardia, quando se poderia ter acomodado aos biógrafos. Preferiu 

que viessem ter com ele, do ele ir ter com os jornalistas, com os críticos ou 

com os galeristas. Foi Manuel de Brito que o desafiou, foi Júlio Pomar e Maria 

João Avillez que o colocaram perto dos microfones e das câmaras de televisão. 

                                                 
16 Os tópicos das seis propostas de (Calvino, 1990, p. 8) são os seguintes: leveza, rapidez, exatidão, visibi-
lidade, multiplicidade e consistência. Foi opção da autora da tese incluir estes tópicos escritos precisa-
mente no ano da morte de Dacosta, de modo a aferir que Dacota é um pintor que perpassa todo o secu-
lo XX, sendo que as propostas de Calvino são para uma outra geração. Dacosta, a meu ver apenas cum-
priu a leveza, tal como expus acima, corroborando a questão de que foi do seu tempo e nada mais do 
que do seu tempo. Note-se que esta comparação da pintura de Dacosta com Italo Calvino foi efetuada 
por Dimas Simas Lopes no seu discurso proferido a 23 de janeiro de 2014. Cf. Anexo L. 
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Não procurou a multiplicidade, embora parecesse que as duas fases com que

Dacosta é várias vezes identificado, sejam irreais. Ele afirma-se como um ser 

em continuidade. Também não teve necessidade da sua obra ter consistência. 

Libertando-se do peso do sólido, preconizou novas eras líquidas, fluídas tão 

avessas à crítica de arte e às suas nomenclaturas epocais. Efetivamente, a 

consistência de Italo Calvino, a única não dissertada, mas apenas referenciada, 

e tendo em conta esta análise, permitiu-lhe um ponto de chegada e não de 

partida. Pintar para Dacosta era um percurso em que apenas o caminho lhe 

interessava. O pássaro, a árvore, a romana, a Deolinda, a serenata, a cena, a 

escada, a fonte

consistência, sem necessidade de coerências, que não seja apenas a do seu 

próprio querer. E foi isso que o surrealismo inicial lhe deu. Mais do que um 

movimento artístico, este é parte de uma vontade e de um querer expressivo, 

inconsistente e datado no tempo que é somente seu e expressionista. 

há algo de mim contra o transitório, contra o periclitante do real. Há como que o 

. (Dacosta 

1983)17. 

Não obstante as questões identitárias e contextuais que abrem e fecham 

o primeiro e o último capítulo, respetivamente, esta tese tem como coluna 

vertebral o capítulo segundo em que, através da escrita de periódicos 

publicados nos Açores se pretende desvendar o modo como Dacosta foi visto e 

interpretado pelos seus conterrâneos sabendo, de antemão, que nem sempre o 

seu acolhimento foi um dado adquirido, como aliás é um sintoma bem 

provinciano18 em que se tem de provar o sucesso além-fronteiras para que 

possa ser aceite na plenitude pelos seus pares. Dacosta foi bem-recebido na 

sua ilha Natal nos anos de 1980, depois da consagração da exposição na 

Galeria 11119. A validação do próprio artista faz-se não pela inclusão de 

elementos identitários comuns na Cultura Açoriana, mas pelo reconhecimento 

                                                 
17 António Dacosta, Expresso (revista), 18 de junho de 1983. 
18 
o autor define o 

 
19 Cf. Anexos XII e XIII. 
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destes por outras culturas, por outros povos e só assim os regionalismos

deixam transparecer uma linguagem universal. 

A crítica que se pode fazer do surrealismo é a rutura entre o Homem e o 

Universo. Nesse ponto há algo que em Dacosta posso tornar coincidente. O 

universo de Dacosta era feito das recordações e não da presença física na ilha 

e nas participações culturais que se perpetuariam para sempre na sua memória 

 proponho uma geografia da arte20 no sentido de analisar a relação entre o 

artista, os lugares e tradições 

isto é fatalmente tão distante de estar presente. No caso de Dacosta penso que 

a expressão que não se faz a pintura que se quer, mas sim a pintura de que a 

época é capaz poderá ou não servir a este caso. É isso que me proponho 

abordar. 

 

 

 

                                                 
20 Conceito definido pela autora no âmbito da conceção e realização da presente tese, por necessidade 
expressa de nomenclatura adequada e expressiva, esta aplicação tem origem no designado determinis-
mo e no conceito de Hippolyte Taine referente à Teoria do Meio: (Co
nenhuma satisfazia cabalmente o rumo que se pretendia. Nem a fenomenologia da arte, nem a psicolo-
gia da arte, nem a sociologia da arte, nem o formalismo, nem a análise estrutural, satisfaziam. Procurei 
na sociologia da arte de Frederick Antal, que estuda os diferentes grupos da sociedade e preocupa-se no 
estabelecimento de laços entre os processos artísticos e os métodos de composição literária de uma 
determinada época remetem para o contexto geográfico e as relações entre o homem e o ambiente 
excluindo as tradições do património imaterial, que muito me interessavam analisar. Bem pelo contrá-

zados da sociedade, e nomeadamente contra as imagens que ela guarda, não se impõe a tarefa de imi-
halumeau, 1997, p. 99). Além disso há também uma base marxista 

de ideologia que não importava aqui abordar. O radicalismo da psicologia da arte de Gombrich e Mal-

valores pelos quais se vive e se morre, pareceu-me arriscado nesta análise. Apenas o que me agradava 
halumeau, 1997, p. 79), embora in-

cluindo as relações profundas entre a vida e a obra, não incluía a questão geográfica, mas apenas o 
indivíduo e o seu vocabulário). Só em Vitorino Nemésio se encontra esta relação entre a geografia e a 
história. Ele próprio afirma que para os açorianos, a identidade estaria relacionada com as leituras que 

a geografia vale outro tanto como a história
conceito tem como objetivo geral compreender a complexidade geográfica, na sua relação recíproca 
entre o homem, o ambiente e o clima e relaciona-se de forma identitário com fenómeno artístico em 
geral, e da arte contemporânea, em particular, adquirindo uma consciência crítica e operativa do con-
texto geográfico e das questões ligadas ao património imaterial em particular, poderão tornar-se fortes 
para um sistema de descodificação e interpretação. No campo da pesquisa, caberá à geografia da arte, 
as relações identificáveis entre os conteúdos formais e simbólicos, tendo em conta o contexto biográfico 
e o contexto do local que fortemente influencia um determinado artista, numa determinada época. 
Pretende-se neste conceito incluir uma dimensão genética aliada a um contexto identitário entre o 
artista e a obra e sua consequente interpretação iconográfica e, eventualmente iconológica. 
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CAPÍTULO I  Contexto Cultural   

1.1. - A Arte nos Açores e a Arte dos Açores: Breves apontamentos 
históricos e espirituais. O despertar da identidade. 
 

Não tenho noção nenhuma do tempo, não houve nenhuma descontinuidade no 

meu viver. 

 

António Dacosta21 

 

A arte nos Açores não foi para os primeiros povoadores uma prioridade. 

Haveria que, numa primeira fase, abrigar quem de um modo disperso e avulso, 

ia chegando a estas ilhas. Aliás, a arte em qualquer outro lugar do mundo não 

será uma prioridade. Há que, em primeiro lugar, prover as necessidades mais 

básicas de abrigo e de alimentação. 

 Situado em pleno oceano Atlântico, entre os continentes europeu e 

americano, as ilhas Atlânticas dos Açores constituíram-se, não raras vezes, 

como lugar de degredo, mas também de fuga de contornos sociais e políticos, 

o que, por esse fato, constitui-se também com um lugar de rebelião e 

ajuntamento de elites pensantes. Nesses casos, podemos dar, de modo 

sucinto, dois exemplos em séculos distintos que permitiram à cidade de Angra 

ser capital de Portugal por duas vezes, como o foi no século XVI, aquando da 

crise de sucessão ao trono, onde foi aclamado rei, com moeda cunhada, o 

Prior do Crato e, mais tarde, no século XIX, aquando as querelas entre os dois 

irmãos Miguel e Pedro, um absolutista e outro constitucionalista, vencendo, 

nesta ilha Terceira, os intentos deste último na célebre Batalha da Praia de 

1829, merecendo os epítetos constantes na carta de D. Maria II, do ano de 

1837, de vitória para a então vila e de heroísmo para a cidade22. 

Regressando ao povoamento, e segundo os cronistas, este deu-se por 

volta de 1450 e, portanto, as produções agrícolas e pecuárias mereceram a 

maior atenção para a viabilidade económica, sobretudo para a sobrevivência 

                                                 
21In: Maria João Avillez, (1983), 
junho. 
22 Sobre este assunto cf.  AAVV, (2016), Memória Histórica dos Paços do Concelho de Angra do Heroís-
mo. 
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das populações. Desbravar terras, trilhar caminhos entre a flora autóctone era 

absolutamente necessário. Do excedente, nos anos de maior fortuna, havia de 

se exportar para outras paragens, algumas mesmo longínquas, como se veio a 

comprovar ainda no século XV a exploração e cultivo das plantas tintureiras da 

urzela e do pastel, respetivamente, trabalhadas no Açores até meio processo 

de fermentação dando sustento a um outro sector timidamente em expansão o 

das indústrias do engenho23 e transformação por via da fermentação. A 

Flandres foi o principal mercado desta indústria de tingimento de tecidos. O 

azul e lilás, tão apreciados pelas damas de côrte, não o dispensariam. Mais 

tarde, nos séculos XVI e XVII haviam de ir caixas de cedro24 (juniperus 

brevifolia) esgrafitado que até há muito pouco tempo se diziam flamengas, 

quando na realidade eram produzidas nas tendas de marceneiros e 

carpinteiros açorianos, cuja produção, segundo os cronistas coevos, 

ultrapassavam a ordem das centenas, também devido ao fato de existir 

abundância de madeira25. 

 

Os povos açorianos mantiveram, como é sabido, nos primeiros séculos da sua 
história, relações comerciais de certo valor com alguns pontos do continente 
europeu, contando entre estes a Flandres para onde transacionaram 
intensamente, enviando produtos da terra em troca dos quais vinham os 
daquele país, e que mais necessitavam. (Ataíde, 1974, p. 133). 

 

Nas viagens de regresso, os barcos não vinham vazios. Da primitiva arte 

existente nos Açores (e não dos Açores) e que chegou via estas trocas 

comercias, destacamos a escultura e a pintura religiosas. Numerosos 

exemplares foram inventariados por Francisco Ernesto de Oliveira Martins para 

ano de 1991, onde se destaca 

                                                 
23 Os engenhos do pastel permitiam que as folhas das plantas, que se assemelhavam muito a alface, 
fossem trituradas para que depois fossem enroladas em bolas, (do tamanho de bolas de ténis) que de-
pois de secas, eram enviadas para os mercados de importação desta matéria-prima que permitia os 
tingimentos dos tecidos. 
24 Cedro do mato, cedro das ilhas ou zimbro. 
25 O grande desenvolvimento da indústria do mobiliário é relatado por Jan Huyghen van Linshoten no 
seu Itinerário, datado de 1592, depois de ter permanecido na ilha Terceira, aquando o regressava da 

muitos 
bons artesão de marcenaria, quem fazem coisas bonitas com muita mestria, tais como escrivaninhas, 
guarda-    
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a escultura do terceiro quartel do século XV até à primeira metade do século 

XVI. É ainda sistematizado neste livro, as origens (Zoutlew e Malines) e 

dimensões (50 cm a 110 cm e entre 30 cm a 40 cm) e os tipos de madeira 

(nogueira e carvalho) que viriam, mais tarde, a influenciar fortemente os 

escultores já de origem açoriana,26 que no século XVI foram aparecendo, com 

especial destaque para Bastião Ruîz, oriundo da freguesia de Santa Bárbara,27 

e para a portentosa escola dos Mestres da Sé28 que laboravam intensamente 

para as igrejas da cidade, sede de bispado29, e não só. A matéria era o único 

fator divergente. Das nogueiras e dos carvalhos flamengos, passaram a ser 

executados na madeira de cedro das ilhas. Relativamente às técnicas e ao 

estilo, esse manteve-se praticamente inalterado30. 

Com estas peças de inestimável valor histórico e artístico também 

vieram as pessoas. Desde a carta de D. Afonso V, datada de 1439, que 

ficamos a saber que a vinda dos flamengos estava autorizada ou não fossem 

os dois primeiros capitães do donatário oriundos dessas paragens: Jácome de 

Bruges e Jobst van Hürter, que viria, mais tarde, a transformar o seu apelido 

em Horta (daí o nome de cidade na Horta no Faial). A fácies, os cabelos louros 

e os olhos azuis que ainda, atualmente, são percetíveis em determinadas 

zonas dos Açores, também vem atestar esse fato, ou não habitassem 

freguesias com o nome de Flamengos ou Bretanha, caso restassem dúvidas. 

Outro aspeto importante, da mesma época dos inícios do povoamento e 

que não poderá ser, de forma alguma, descurado nesta análise, no âmbito 

desta tese, é o culto do Espírito Santo31, trazido com os primeiros povoadores 

de origem portuguesa. Sabem-se que juntamente com estas pessoas foram 

                                                 
26 Estes escultures, são denominados como luso-flamengos. 
27 Ilha Terceira, concelho de Angra do Heroísmo. 
28 Os mestres da Sé foram uma escola de escultura religiosa que surgiu sobretudo para colmatar a falta 
de imaginária religiosa para as numerosas capelas das igrejas da cidade, sede de bispado dos Açores  
Angra do Heroísmo. Vide A Escultura nos Açores (Martins, 1983). 
29 A cidade de Angra foi elevada a sede de bispado no ano de 1537, aliás, no mesmo ano em que é ele-
vada a cidade, meses antes. Atualmente mantém esse estatuto, sendo o Bispo designado Bispo de Angra 
e ilhas dos Açores. 
30 A escultura luso-flamenga açoriana é praticamente irreconhecível da sua congénere flamenga. Apenas 
pelo tipo de madeira se pode afirmar a sua origem, pelo que as análises laboratoriais são de uma impor-
tância fundamental para a descoberta de datações e de origens. Vide Arte Flamenga nos Açores (Mar-
tins, 1991). 
31 Para um aprofundamento do culto do Espírito Santo nos Açores vide Festas do Espírito Santo nos 
Açores (Fonseca, 2001). 
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transportadas as coroas de latão, e mais tarde, de prata, que fazem parte da 

simbólica e da imaginária desta manifestação. A génese do culto e das festas 

dedicadas ao Espírito Santo32, que se celebram nos Açores e na diáspora, tem 

a sua origem nos finais da Idade Média em Portugal Continental, mais 

concretamente em finais do século XIII e é, por norma, atribuída à Rainha 

Santa Isabel33.  

Como já se aludiu, este culto enraizou-se com a vinda dos primeiros 

povoadores, em particular para a ilha Terceira a partir do ano de 1450. Este 

fato pode ser atestado pela profusão de coroas do Espírito Santo que se 

mandaram fazer em prata para perpetuação da festa, que, mesmo após a 

morte da rainha Santa em 1336 foi continuada pelos súbditos, não só em 

território continental, e mais tarde em território insular. As primeiras irmandades 

do Espírito Santo nos Açores foram criadas por Alvará de El Rei D. Manuel a 3 

de agosto de 1508, para a Misericórdia de Angra e a 11 de julho de 1521 para 

a Misericórdia da Praia. A teatralização da coroação dos pobres34 foi 

amplamente difundida e aceite, não só pela simbólica de unidade da crença, 

mas também pela abundância de alimentos e pelo convívio. Atualmente, de 

fraca expressão no continente português, foram os açorianos que mantiveram 

e mantêm bem viva esta tradição por todas as ilhas, embora com 

particularidades distintas. Na ilha Terceira, podemos vislumbrar elementos que 

atestam a presença do Divino: a Ermida do Espírito Santo e a Igreja da 

Misericórdia da Praia da Vitória com a capela-mor geminada, sendo uma delas 

dedicada à coroa de prata no cimo do altar, aliás muito semelhante aos altares 

                                                 
32 Culto do Espírito Santo. Um culto de tendência pagã e muitas vezes conotado como avesso à igreja 
católica. 
33 A infanta Isabel de Aragão casou com D. Dinis, Rei de Portugal e utilizou a sua influência e poder a 
favor dos judeus e dos mais pobres. Reza a história que numa das suas visitas aos pobres e doentes, aos 
quais costumava levar pão nas suas vestes, se cruzou com o rei que a interpelou, perguntando-lhe o que 
levava no regaço, ao que ela lhe respondeu - apenas rosas. É a partir do milagre das rosas, que na vila de 
Alenquer a rainha elegeu instaurar uma irmandade dedicada ao Espírito Santo. Pela sua inabalável fé, a 
construção da igreja do Espírito Santo de Alenquer completou-se em 1305. As festas que aí se faziam 
pela altura do Pentecostes culminavam com uma procissão e respetiva coroação do rei e da rainha sob 
invocação do divino. O império era o do espírito, onde os mais humildes eram exaltados: o rei e a rainha 
entregavam as suas coroas e cetro real do poder temporal aos mais pobres como sinal de despojamento 
terreno. Seguia-se o banquete distribuído por todos, onde abundavam pão, carne e vinho. 
34 O culto do Espírito Santo permite que os pobres sejam corados com a coroa sagrada, o que, apesar de 
não passar de uma teatralização simbólica dos homens serem todos iguais perante Deus, acaba por ser 
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móveis que os imperadores35 montam nas suas casas. Na imaginária de altar, 

santos e divindades coroados, como é o exemplo do Cristo Imperador36, do 

século XVII da capela-mor da igreja de São Gonçalo, a Nossa Senhora da 

Conceição, dessa mesma igreja, a Nossa Senhora da Guia37, da Igreja do atual 

MAH (Museu de Angra do Heroísmo).  

Desta iconografia irão beber muitos artistas açorianos ou de origem 

açoriana, como foi o caso de Dacosta. Esta é uma vivencia muito particular e 

enraizada, sem exceção, embora as particularidades de cada ilha sejam mais 

ao nível formal do que estrutural. Sabe-se da sua participação, desde criança 

(vide fotografia fig. 3.1), neste culto difundido quer na cidade, quer no mundo 

rural, o que se constitui como um caso raro de aculturação e esbatimento dos 

grupos sociais.  

Iconografia açoriana será, pois, um repositório de imagens que nos ca-

racterizam enquanto açorianos num espaço geográfico definido e vivenciado 

por uma determinada comunidade, dentro desse mesmo espaço. 

Etnólogos açorianos como Bernardo Leite Athaíde, Luís da Silva Ribeiro 

ou mais recentemente Carreiro da Costa fizeram levantamentos no terreno que 

sistematizam algumas dessas imagens. O tratamento delas no âmbito da Histó-

ria da Arte vem abrir uma outra via de diálogo e de perspetiva não só no âmbito 

dessa sistematização, mas também no âmbito da sua análise estética e inter-

pretativa à luz das condicionantes sociais, políticas e económicas da época. 

Uma sistematização que se cinge apenas ao campo das artes visuais, artes 

decorativas e do artesanato. Representações apenas de uma vivência simbóli-

ca sui generis e identificativa do açoriano representado por imagens nessa de-

manda identitária tão velha quanto a humanidade que é a velha questão: quem 

somos, donde vimos, para onde vamos.  

                                                 
35 Dá-
uma semana o séquito de coroas do Espírito Santo na sua casa. É feito um altar de propósito para a 
receção das coroas. À noite amigos e vizinhos juntam-se para rezarem o terço virados para esse altar. 
Nos Açores, ser imperador é uma honra muito grande. No final da semana que culmina com a coroação, 
o imperador dá um banquete aos seus convidados, e em muitos casos, a todas as pessoas da freguesia. 
Além disso distribui esmolas pelos pobres e mais necessitados. 
36 Cristo crucificado que está atualmente na capela-mor da igreja do Convento de Clarissas de São Gon-
çalo em Angra do Heroísmo. Este é um cristo na cruz, de origem espanhola e que ostenta na cabeça uma 
coroa de prata, muito semelhante às existentes nos altares do Espírito Santo. 
37 As virgens aqui aludidas ostentam nas suas cabeças o mesmo tipo de coroas de prata. 
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Vitorino Nemésio dá- (Almei-

da, 2011, p. 32) 

onde os anos marcantes da infância e adolescência são cruciais para a forma-

ção de uma pessoa. Esta evidência torna-se mais clara por exemplo nas pintu-

ras da fase 2 de António Dacosta onde as memórias dessa infância e adoles-

cência passadas na Rua da Pereira, cidade de Angra do Heroísmo, lhe assal-

tam o pensamento e tomam conta de uma parte da sua pintura. Sérias icono-

gráficas de temas açorianos são-nos trazidos de bandeja como parte de um 

repositório esquemático que facilmente identificamos e que orgulhosamente 

nos apoderamos. 

Os primeiros emblemas oficiais e mobilizadores dessa cultura açoriana 

estão plasmados na bandeira e no hino. O jornalista micaelense Manuel Ferrei-

ra que implementou o açor e as nove estrelas como emblemas dos Açores, 

vinha acentuar a diferença que se sentia do viver das populações nos Açores, 

que chegavam aos Açores ou que se viriam a fixar nos Açores. Outros símbo-

los de presença mais forte estão enraizados numa cultura de cariz religioso que 

se torna facilmente reconhecível mesmo a quem não pratica a religião. O caso 

do Espírito Santo é paradigmático de um culto ancestral que foi trazido e man-

tido pelo povo e para o povo mesmo quando a igreja católica se mostrou contra 

essa crença, em alguns momentos da história. A aceitação e a integração do 

culto do Espírito Santo na igreja funcionaram como uma forma de apazigua-

mento de algumas quezílias, com a noção de algumas cedências parte a par-

te38. Pese embora que, por exemplo, a extinção dos foliões se deveu a uma 

proibição da atuação destes no interior das igrejas, com todo o seu cariz profa-

no e festivo que traziam à festa. Restam-nos as imagens desses tempos, fruto 

de uma evolução natural que a imposição de uma instituição com forte poder e 

raiz na sociedade levou avante. Tal como Baudrillard afirma em Simulacros e 

Simulação, . (Baudrillard, 1991, p.175). 

Em seu lugar vão surgindo outras vaidades profanas que também fazem parte 

dessa vivência e que se vão tornando também alvo de críticas dado o cariz frí-

volo de demonstração de pequenos grandes poderes de uma comunidade. 

                                                 
38 Para um aprofundamento do culto do Espírito Santo nos Açores vide Festas do Espírito Santo nos 
Açores (Fonseca, 2001). 
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Manifestações puras de poder económico e de estatuto social, longe dos tem-

pos de fervorosa devoção. 

Outras instituições fora da esfera religiosa também surgiram como foi o 

caso das Casas dos Açores, Grémios dos Açores, jornais dos Açores, Folclore 

dos Açores, Congressos sobre os Açores39 e Encontros Literários que viriam a 

ser povoados de escritores açorianos, pintores, políticos, músicos, artesãos, 

jornalistas, etc. todos com os mesmos interesses de promoção e à volta de um 

mote comum  entender a cultura dos Açores. 

Os finais do século XIX e os princípios do século XX foram terreno fértil 

para uma afirmação afincadamente açoriana. A consciência dessa mudança 

era muito forte e apelativa e os etnólogos estudiosos de uma antropologia cul-

tural emanada desde 1830 a 1900 pelos americanos, traziam novas ferramen-

tas de estudo. Tudo se tornava atrativo aos olhos da antropologia. Os Açores 

permaneciam ainda, nesses tempos numa espécie de bolha do tempo. Cristali-

zados, os povos poderiam ser melhor estudados e melhor compreendidos. No-

vas missivas tinham agora entre mãos amostras virgens que pela primeira vez 

vinham responder às ancestrais questões que perseguiam os açorianos  

Os cinco séculos de vivência no meio do Atlântico poderiam agora expli-

car essa idiossincrasia. Havia consciência do muito trabalho que havia pela 

frente. Das inúmeras recolhas que teriam de ser ágeis sob pena de se perde-

rem no tempo ou de serem apagadas naturalmente. Boletins, artigos de jornais, 

revistas, diários e relatos de viagens, etc. Disseminar essas particularidades 

era também dar a ver que se estava em linha com o próprio tempo. Longe iam 

os estrangeirismos emanados do neoclassicismo e dos colecionismos românti-

cos plasmados nas primeiras décadas do século XIX. Fóra com os estrangei-

rismos! Fóra com os seus gostos ecléticos que deturpavam a vista e que não 

eram caracterizadores de um povo, de uma tradição! 

O regionalismo açoriano, sobretudo o manifestamente expresso na 

pintura surge no âmbito de uma reação romântica e neogótica que surgiu nos 

princípios do século XIX, mais em São Miguel, do que propriamente nas 

                                                 
39 Através da Direção Regional das Comunidades, foram promovidos diversos congressos de escritores e 
artistas açorianos na diáspora, sobretudo nos Estados Unido da América e no Brasil. Esses encontros 
ocorreram sobretudo nos anos de 1990 até 2005, organizados por Álamo Oliveira, nas cidades de Taun-
ton e Tulare. 
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restantes ilhas. Os estrangeirismos estavam na moda, sobretudo em 

determinadas elites. Viajar no século XIX foi também um desiderato importante 

e indicador de um estatuto social e económico.  

O romantismo deu a conhecer o interesse pelo eu e pela natureza que 

esse eu contempla. Surge então o gosto pelo exótico e pela botânica e, 

subjacente a tudo isto, desenvolvem-se jardins magníficos com novas espécies 

que faziam corar de vergonha as nossas endémicas. Introduzem-se plantas 

que, ao adaptarem-se ao clima dos Açores se desenvolvem em pujança 

transfigurando os jardins em autênticas cornucópias da abundância. A par 

desse desenvolvimento dos jardins e do gosto pela natureza e pelas viagens, 

constroem-se os passeios públicos, e os traçados dos jardins com parterre à 

maneira inglesa.  

Aos Açores vão chegando projetos da França e da Inglaterra. As plantas 

e os acessórios e até mesmo os jardineiros. O gosto pelo grotesco e do 

organicamente organizado, imitando recantos da natureza, construindo cursos 

de água, lagoas e grutas falsas bem ao gosto do romantismo. O pitoresco e o 

sublime eram as estéticas dominantes. A família Canto, viajada e com uma 

rede de relações europeia foi empreendendo na senda de Jácome Correia. 

Encomendaram riscos de capelas neogóticas, como é o caso da belíssima 

capela funerária junto à Lagoa das Furnas. Os pedreiros punham de lado os 

seus saberes vernaculares de séculos para passarem uma esponja em cima do 

já experimentado e vivenciado pelo clima e pelas adversidades. Construir à 

económicos. Ser diferente na sua ilha era transportar o Dandy do Homem da 

Vida Moderna para outro contexto adaptativo e submisso à ilha. Banir tudo o 

que fosse de somenos quer na matéria, quer no gosto. O estrangeirismo 

impunha-se face a uma sociedade empobrecida e acrítica. 

Este momento não durou muito tempo. A praga da laranja põe fim aos 

recursos financeiros que alimentavam estas elites e os seus gostos. As 

encomendas decresceram na medida exata que a cocus hespéride se 

alimentava e prosperava. Por outro lado, os interesses antropológicos e 

etnográficos começavam a dar novos passos. Um outro olhar mais atento às 

particularidades ia-se afirmando. O movimento do naturalismo na europa era 
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uma realidade.  Os pintores começaram, timidamente, a sair dos seus ateliers e 

a pintarem nas florestas ao redor das pequenas localidades. Depois do refúgio 

de Fontainebleu, não havia outra volta a dar. Millet, Rousseu, Corot, Constable, 

entre outros admiravam as particularidades dessa natureza ora intacta ora 

transformada por uma classe trabalhadora, vista nas telas como um ato de 

heroicidade. Pintar sur le motif foi o passo de gigante que preparou o terreno 

ao impressionismo que viria a seguir.  

Outras invenções na arte também deram um contributo essencial, a tinta 

em tubo datada de 1841 foi fundamental para essa libertação do atelier, das 

malgas, dos almofarizes e das mezinhas que ocupavam muito do tempo do 

artista e dos seus aprendizes. Agora, como nunca, o artista estava só, perante 

a tela, de pequena dimensão, portátil, o seu cavalete desmontável e a sua tinta. 

Uma liberdade nunca antes sentida: na natureza e com ela, com as captações 

da luz real e momentânea fazem-no olhar para o existente, pintando sobre 

essa realidade sem redomas nem quatro paredes. O naturalismo será, pois, um 

aliado forte do regionalismo40.  

A ilha teria as suas condicionantes próprias: os seus encomendantes, a 

sua situação política, geográfica e social que não irá mudar. É neste contexto 

que surge Domingos Rebelo. O pintor que sabe da Europa, mas que 

rapidamente a esquece. Teria ele de mudar. As vanguardas que pespontavam 

no início do século XX na Europa e mais propriamente em Paris, conheceu-as. 

Contudo, elas não veriam terreno fértil para florescer nos Açores. Essa 

capacidade de adaptabilidade estaria agrilhoada a modelos em conformidade 

com o passado. O regionalismo41 continuava a ser um tema na paisagem, no 

retrato na cena de costumes, portanto, o tardo-naturalismo seria um forte aliado 

nessa demanda, como aliás é visível na carta que escrevera três anos depois a 

Armando Côrtes-Rodrigues datada de 14 de dezembro de 1923: creio que 

desta vez encontrei aquilo que desejava. Depois de tantas hesitações cheguei 

à conclusão de que o meu temperamento era realista e que a minha obra tem 

                                                 
40 Cf. Catálogo do Museu Carlos Machado, Domingos Rebelo, 2019. 
41 (Pessoa, 
2020, p. 26). 
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de ser feita aqui, regionalista sentida com máxima justeza42. Por este excerto 

podemos ver o que Domingos Rebelo pressentia: ir de encontro a si mesmo 

era também ir de encontro aos seus mecenas. Juntava-se o útil ao agradável 

até porque o pintor também tem os seus compromissos, e alguns deles 

também de natureza económica. Efetivamente, será no retrato que poderemos 

ver um pintor mais académico, preso aos cânones do figurativismo lírico. Por 

outro lado, na paisagem, o pintor se liberta e traz à tona muitas pinceladas de 

cor impressionista, ou até mesmo cezannianas. Não fossem a cores suaves e 

entraria num fauvismo em linha com os vanguardistas. Contudo era a senda de 

um Millet que mais o atormentava: as cenas de género dos trabalhadores de 

cara rude ou dos costumes religiosos, eventualmente, de uma partida no cais à 

laia de emigrantes perdidos na demanda de uma vida melhor. Mas são os 

rostos. Rostos de expressão sentida que nos trazem à tona de água essa 

vivência insular. Nos olhos, na expressão, em cada ruga da face macilenta e 

até mesmo nos pregueados das vestes soltas de um corpo evidentemente 

magro, de pão na mão, e como é grande a mão, para o repartir o pão numa 

família de cinco bocas e três malgas em cima da mesa. As Graças antes da 

refeição (1940), estão em linha cronológica com a Exposição do Mundo 

Português. As trilogias das Lições de Salazar eram ainda muito marcantes. Só 

o olhar parado e com desejo de vingança da criança antevê em sonhos um 

vinte cinco de abril a haver. O pequeno rapaz preconiza no seu rosto de testa 

franzida uma condição universal de subserviência que só os seus netos haviam 

de a banir. Não eram as trilogias de Salazar, mas antes a realidade que só o 

realismo nos havia de ensinar a ver. Ver como estavam retratados estes heróis 

anónimos do povo43, que tal como Courbet havia pintado no enterro de um 

simples camponês, a fragilidade da vida. 

Na carta que Domingos Rebelo escreve ao seu amigo Armando Côrtes-

Rodrigues datada de 31 de dezembro de 1920, enviada da cidade de Viseu, é 

afirmado que o desejo de Paris é grande, mas a nostalgia da sua ilha será 

                                                 
42 Carta para Armando Côrtes-Rodrigues, datada de 14 de dezembro de 1923. Arquivo Armando Côrtes-
Rodrigues, BPARPD (consulta de cópia transcrita, Arquivo Jorge Rebelo). 
43 a. Somos um grande povo de heróis 
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ainda maior, pelo que no impulso que essa nostalgia, satisfeita o traria de volta 

à ilha.  

 

Compreendes que não me falta o desejo de viver em Paris, o meio ideal para 
um artista, para mais eu que sinto a necessidade de ver e aprender muito 
ainda, mas se tenho facilidade de começar a minha vida em Lisboa nestes 
primeiros tempos, devo aproveitar, pois será mais fácil deslocar-me para Paris. 
(Côrtes-Rodrigues, 1923, s.p.). 

 

Os etnógrafos açorianos estudaram e escreveram também sobre o que 

viam, com a visão mais ou menos deturpada pelo cadeirão e pela secretária. 

Muitas vezes sistematizaram as sínteses do ser açoriano e da casa açoriana, 

sem sucesso. Depressa aperceberam-se que, no terreno, fora dos escritórios, 

se encontrava, à sua frente, a casa que quiseram gizar: e como essa casa era 

simples com as suas pedras à vista, uma porta, uma janela, um telhado de 

colmo. Rasgaram, perante essa fatalidade os esquiços das casas balconadas, 

torreadas, com azulejos, e que afinal eram as casas que eles próprios 

idealizavam para si, apenas como uma síntese de casas e de elementos 

decorativos esparsos, como as suásticas, as rosetas sexifólias e as pontas de 

diamante presentes na arquitetura da Ribeira Grande e que Leite Athaíde44 

designou como Estilo Micaelense45.  

Bem ou mal, estavam traçadas as premissas de um abandono do 

estrangeirismo para um novo valorizar do autóctone, do vernacular fosse ele 

qual fosse. O que existe, na realidade, é para ser registado em forma de 

documento pictórico  a pintura era o meio pelo qual se poderia fazer essa 

denúncia. A crítica subjacente dos primeiros movimentos socialistas havia de 

se confundir com o regionalismo e vice-versa. São iconografias constantes num 

discurso que é o de uma época, de um lugar e sobretudo de um quadro mental 

específico. 

Para a firmação da identidade açoriana, em primeiro lugar, há que ter 

gente com raízes profundas na terra para que, de geração em geração se 

                                                 
44 Luis Bernardo Leite Ataíde (1883  1955) foi historiador de arte e etnógrafo açoriano, autor de várias 
obras sobre a etnologia e cultura micaelenses. 
45 Foi Luís Bernardo Leite Ataíde que reconheceu a existência de uma tipologia de construção arquitetó-
nica na Ribeira Grande, datada do século XVII e XVIII e que identificou os seus elementos estilísticos, no 

Ribeira Grande, sua arquitectura antiga  
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formem tradições e culturas identitárias desse específico lugar. Essa identidade 

açoriana tem vindo a ser procurada, sobretudo no ensaio e na literatura, desde 

os princípios do século XX e vivamente afirmada com Vitorino Nemésio46.  

 
Meio milénio de existência sobre tufos vulcânicos, por baixo de nuvens que são 
asas e de bicharocos que são nuvens, é já uma carga respeitável de tempo - e 
o tempo é espírito em fieri [...]. Como homens estamos soldados historicamente 
ao povo de onde viemos e enraizados pelo habitat a uns montes de lava que 
soltam da própria entranha uma substância que nos penetra. A geografia, para 
nós, vale outro tanto como a história [...]. Um dia, se me puder fechar nas 
minhas quatro paredes da Terceira, sem obrigações para com o mundo e com 
a vida civil já cumprida, tentarei um ensaio sobre a minha açorianidade 
subjacente que o desterro afina e exacerba. (Nemésio, 1932, p. 59).  
 

Ora um povo resultante de uma mescla de gente que viu chegar e partir, 

que viu partir e chegar, fruto do povoamento, da emigração e imigração pode 

ser um povo que se mantenha com uma identidade coesa? Julgo que sim. 

Essa identidade deve ser encontrada nessas mesmas premissas flutuantes da 

população, dela emana e dela se absorve e está em constante mutação, aliás 

como é própria da dinâmica de uma cultura. 

Não queiramos ser tão pessimistas como Frei Diogo das Chagas47 que 

no seu Espelho Cristalino em Jardim de Várias Cores48 preconizou, na falta de 

profundeza das raízes das árvores encontradas pelos primeiros povoadores 

destas ilhas, um indício para os povos que as viessem habitar, de que não 

iriam permanecer nelas o tempo suficiente para criar raízes. A respeito destas 

ilhas e dos seus povoad roçariam e trabalhariam, os seus filhos 

semeariam, os netos venderiam e os mais descendentes fugiriam . 

(Chagas, 2007, s.p.). Cinco séculos já passaram e mesmo com uma população 

                                                 
46 Vitorino Nemésio disserta sobre o termo açorianidade, pela primeira vez, na Revista Insula, n.º 8, no 
ano de 1932. 
47 Frei Diogo das Chagas (1584  1661) foi um frade franciscano e historiador açoriano e autor de diver-
sas obras que contribuíram para o conhecimento do povoamento dos grupos central e ocidental do 
arquipélago dos Açores. 
48 O Espelho Cristalino, cujo nome completo é Espelho Cristalino em Jardim de Várias Flores, é uma obra 
de natureza histórica, de autoria do frei Diogo das Chagas. O manuscrito, redigido entre 1646 e 1654, 
encontra-se depositada na Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada. Foi publicada pela primeira 
vez no final do século XIX, e encontra-se reeditado na Coleção de Fontes para a História dos Açores, em 
1989 e depois em 2007. Nesta obra o autor apresenta uma reflexão acerca das origens do mundo e do 
reino de Portugal, para então debruçar-se sobre as ilhas dos Açores, com nítida influência de Gaspar 
Frutuoso ("Saudades da Terra"), embora atualizando muitos dos dados, nomeadamente os de natureza 
demográfica e religiosa. 
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viageira, como é o açoriano, por natureza própria, mantemos, sem dúvida, uma 

identidade própria e uma autonomia, fruto de uma luta renhida pela 

descentralização. A emigração foi e é ainda um fato consumado, é certo, mas 

num mundo globalizado essas mudanças de terra não são tanto de estranhar 

como aconteceu com os primeiros emigrantes da Terra Nova e do Brasil. 

Com o fim do Estado Novo, os Açores viram nascer de fato movimentos 

emancipadores, que viriam a conferir um estatuto constitucional ao arquipélago 

datado de 1976, com governação autónoma, deram um ânimo renovado e 

também a dignidade política dos primeiros anos conferiram aos açorianos uma 

autoestima necessária. Mais tarde, a integração europeia viria a dar novas 

esperanças com os fundos que se receberiam, sem, contudo, anular as 

distâncias de um arquipélago de pequenas ilhas dispersas por mais de 600 

quilómetros. Este fator meramente geográfico foi e continua a ser uma espécie 

de calcanhar de Aquiles. Por mais medidas que possam ser tomadas no 

sentido de uma coesão e justeza social, continua-se a não  

nas ilhas mais pequenas. Os helicópteros continuam a ter que voar nos casos 

mais críticos, e vão apadrinhando alguns nascimentos. Há ainda dependência 

de muitos bens de primeira necessidade e há que manter no Corvo as bilhas 

de gás para quase um ano. Mesmo que a agricultura seja fértil e a cultura da 

vaca seja uma realidade, o que é certo é que mesmo com uma identidade 

própria e autonomia decretada continua-se a depender muito do exterior, sem 

perspetivas de nos libertarmos no sentido de um progressivo caminho 

autossustentado49. Os custos dessa insularidade continuam a ser muitos. O 

combate às assimetrias regionais é uma realidade. A vulnerabilidade é uma 

certeza nas ilhas mais pequenas. Continuam a registar-se altos níveis de 

pobreza, apesar de todas as melhorias verificadas nos últimos quarenta anos, 

sobretudo quando se ouvem falar nas promessas de uma plataforma 

continental e a mais-valia geoestratégica, os Açores nos mostram que a Base 

das Lajes está em vias de extinção e que o nosso solo, português açoriano, foi 

e continua, poluído por uma outra superpotência que lava e vai lavando as 

mãos como Pilatos. 

                                                 
49 Note-se que esta não é uma realidade somente de características insulares. No interior do país ainda 
podemos observar esses custos de uma interioridade, muitas vezes sem denúncia e sem voz, face às 
zonas do litoral e das cidades de maior expressão. 
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A identidade e autonomia não está presente só na bandeira e no hino. 

Está também presente nas reivindicações e na crítica construtiva, no sentido de 

uma vida melhor. Os terceirenses vão muito além disso. Diz-se da boca para 

fora que festejamos como ninguém, é certo, mas também temos de abrir 

espaço a outras culturas a outros modos diferentes e manter a mente aberta a 

quem também queira sossego. Apostamos no saber receber como uma arte, a 

par com o desenvolvimento do turismo sustentável. A identidade também 

depende disso, dessa sustentabilidade económica. 
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1.1.1. Fontes da identidade açoriana

 

Nos idos do Romantismo e na linguagem que lhe é própria, Gervásio 

Lima50 surge como um escritor, um contista, um historiador que faz a exaltação 

da memória dos heróis do passado. Brianda Pereira faz-  

Mais uma vez o ideal regionalista estava ao rubro, decorria o ano de 

1928. Vivia-se no arquipélago, e não só, um ambiente patriótico, que noutros 

contextos mais radicalizados viriam a camuflar-se em nacionalismos51 

exacerbados e radicais com desprezo até pela cultura do outro. As afirmações 

das identidades são tão necessárias como  

(Lima, 1928)52, um volume composto por 258 páginas onde são elencados os 

feitos dos heróis anónimos, percursores de grandes viagens, a epopeia 

marítima é colocada em grande destaque. Este tipo de patriotismo cristalizado 

no amor à sua terra, à sua ilha constitui um hino poético de linguagem 

adjetivada e parcial. A busca das características definidoras de uma identidade 

original do povo açoriano é uma constante. A enfatização e o lirismo são 

próprios da época em que foi escrito, constituindo assim um documento 

datado, por um lado, mas essencial, por outro para a descoberta das 

sensibilidades e dos ânimos próprios de uma época. 

O jurista, intelectual, poeta, cronista e político, Luís da Silva Ribeiro53 é 

um dos primeiros teorizadores que juntamente com Leite Ataíde54 vão pensar a 

identidade açoriana do ponto de vista das ciências sociais. A etnografia 

pespontava enquanto método de coleta de dados para o entendimento do 

homem à luz da antropologia. A cultura material começa também a interessar, 

como interessa guardá-la e preservá-la nos museus, enquanto objetos de 

estudo pela sua vivência nos modelos e sistemas complexos de uma 

sociedade. Nesse âmbito irá interessar-se pelo estudo da sua ilha através das 

                                                 
50 Gervásio Lima (1876-1945) foi um escritor, ensaísta, etnógrafo e historiador açoriano com diversas 
obras publicadas. A ele se deve a mitificação em torno de Brianda Pereira, uma heroína do século XVI 
que lutou contra os espanhóis na célebre Batalha da Salga (1580) aquando da crise de sucessão dinásti-

 
51 
Portugal no estrangeiro; e à ausência  
52 Título do livro. 
53 Sobre este assunto, cf. Luis da Silva Ribeiro, Notas de Etnografia da Terceira, 1938, p.139. 
54 Vide nota de rodapé n.º 44. 
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mais variadas vertentes: linguagem popular, adivinhas, emigração, notas 

históricas da conquista da Terceira pelos Espanhóis, indústrias, gastronomia, 

toponímia, festividades, tradições etc. 

Derivado desses estudos, o açorianismo e a construção de uma 

identidade açoriana mais tarde forjada por Vitorino Nemésio como açorianidade 

será a consciência da ilha e dos Açores em geral. 

Luís da Silva Ribeiro faz-se rodear de pessoas com os mesmos 

interesses que ele. O IHIT (Instituto Histórico da Ilha Terceira) acaba por ter 

também um cunho seu.  

De Coimbra, Vitorino Nemésio a 19 de julho de 1932 consagrava num 

artigo o conceito de açorianidade. Na linha com as palavras lusitanidade que é 

aludida logo no segundo parágrafo e também em consonância com o que 

Miguel de Unamuno definiu como hispanidad no ano de 1927, mas mais ligado 

a projetos antidemocráticos orientando a formação de grupos nacionalistas de 

extrema-direita dos dois lados do Atlântico. 

No último parágrafo de um total de oito, a faltar sete linhas para o fim, 

Nemésio tenta definir-se enquanto açoriano. A riqueza deste pequeno, mas 

grandioso artigo de uma página dá lugar a uma dissecação que vai de encontro 

com o tema do presente estudo. Em primeiro lugar Nemésio refere as ilhas do 

arquipélago dos Açores como um corpo autónomo de terras portuguesas (um 

autêntico viveiro de lusitanidade quatrocentista). Em segundo lugar glorifica o 

seu amor à terra de forma irracional, impulsiva que faz parte de uma herança 

étnica ligada à grandeza do mar, numa mescla de singularidade e de solidão. 

Em terceiro lugar Nemésio evoca a terra e a rocha mãe, os seus tufos 

vulcânicos. Em quarto lugar coloca essa espécie de gente nova no lugar da 

terra, entre o céu e os vulcões, e entre as ilhargas do mar imenso. A esse 

respeito do lugar, Nemésio coloca a geografia lado a lado com a história: A 

geografia para nós, vale outro tanto como a história, e não é debalde que as 

nossas recordações escritas inserem uns cinquenta por cento de relatos de 

sismos e de enchentes. Por quinto e último lugar insere no texto a evocação 

lendária e mítica das sereias, compara os açorianos a elas nessa dúbia 

natureza de sermos carne e pedra. Finaliza o artigo com o desejo de um dia se 

poder fechar entre quatro paredes para então poder tentar um ensaio sobre a 
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sua açorianidade. A conclusão desse ensaio configurava-se em Nemésio um 

dia de júbilo e de libertação íntima.  

Por estas palavras, pode concluir-se que Nemésio tinha em mente a 

escrita de um ensaio que sistematizasse esse conceito novo de açorianidade. 

Mais do que definir-se como um açoriano ilhéu, havia uma necessidade 

implícita de descrever o que é sentir-se açoriano. Como poderia então o mar e 

a terra moldar esta gente nova que embarcava no sonho de uma vida não 

isenta das tormentas que vinham das entranhas da terra e do suor do seu 

rosto. Que impulso, que amor irracional o impelia a voltar, sempre que podia, 

para poder andar a cavalo, tocar viola e estar com os amigos a beber meia 

bola? Essa vivência desse lugar marcado pela juventude e pela infância, como 

já foi aludido anteriormente, é uma marca forte na personalidade. Não se pode 

deixar de ser-se quem se foi e quem se é para ser-se outra coisa qualquer. 

Essa marca, esse sinal de nascença encastrado pelo mar e pela terra dos 

vulcões é muito forte. Tal como Fernando Pessoa, Dacosta tinha a chave para 

a 

minha infância perdida; demoro-me comovidamente sobre os pormenores . 

(Pessoa, 2014, p. 435). 

Vítor Rui Dores55 a propósito dessa vivência, por exemplo, na Terceira, 

escreve acerca de um sentir, mais do que isso, um estado de espírito e fala 

também desse amor à ilha: 

 

um dia saí da Terceira, mas a Terceira não saiu de mim. Gosto 
incondicionalmente desta ilha, porque foi aqui que dei os passos decisivos da 

) A Terceira é um estado de espírito, um modo de ser, um 
sentimento. Talvez de amor. Porventura de paixão. Certamente de afeto. 
(Dores, 2012, s.p.). 

 

Domingos Rebelo, também apelidado de Millet açoriano, elogioso 

epíteto, embora fora de época devido aos mais de 50 anos volvidos, pela 

comparação com um dos mestres da Escola de Barbizon. Se para outros, esse 

termo comparativo seria um defeito, pois poderia simbolizar a paragem do 

pintor no tempo, para os fiéis ao figurativismo e ao realismo, este seria um 

                                                 
55 Vítor Rui Dores (1958) professor, escritor, encenador, ator, poeta, crítico literário, que se dedica a 
estudos etnográficos e linguísticos dos Açores. 
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elogio ao academismo do ainda saber fazer, saber desenhar e saber pintar. 

Embora conhecedor das vanguardas parisiense, o mérito de Rebelo e talvez a 

sua grande originalidade foi o de manter-se igual a si próprio, alheio às 

correntes da moda, como aliás escreveu em carta ao seu amigo Armando 

Côrtes-

ao gosto da França, no desvairamento que arte assumiu naqueles meios 

. (Rebelo, 1920, s.p.)56. 

As paisagens açorianas e a sua pintura de costumes e de retratos-tipo 

vinham, de certo modo, de encontro ao gosto dos cânones mais tradicionais, 

sobretudo do ponto de vista técnico e estilístico. Domingos Rebelo dava corpo 

a uma etnografia que estava no seu auge. Ele seria a face visível dessa ciência 

social que via no naturalismo e no realismo a denúncia das transformações da 

sociedade. Até aos inícios dos anos de 1950, Domingos Rebelo integrava o 

espírito e as conveniências da época e do regime, e, ao contrário de muitos 

outros, não perturbava o sentido estético do Estado Novo, como foi o caso de 

António Pedro ou de Dacosta57. 

Domingos Rebelo configura-se assim como o pintor de uma certa 

açorianidade, integrando um programa naturalista que foi, durante muito tempo 

e nos anos a que se reporta a sua pintura, a estética portuguesa dominante. Ao 

longo da sua carreira foi capaz de criar um imaginário regionalista açoriano, 

identitário, propício a uma interpretação sociológica. Mais do que um pintor de 

cenas, de pessoas, ele é o histórico pintor açoriano que retrata uma alma 

popular, ao gosto das elites do seu tempo. Ele alcança esse epíteto de 

regionalista numa era de internacionalização da arte e dos movimentos 

artísticos, consciente do seu tempo e, sobretudo das suas opções. Ele próprio 

assim se definiu, em 1923: Depois de tantas hesitações cheguei à conclusão 

de que o meu temperamento era realista e que a minha obra tem de ser feita 

aqui, regionalista, sentida com a máxima justeza 58.   

Se, por um lado, Domingos Rebelo ao regressar à ilha busca as suas 

raízes sustentadas num gosto regionalista, por outro, Dacosta tenta, já em 

                                                 
56 Carta datada de 31 de dezembro de 1920. 
57 Cf. José-Augusto França, Arte em Portugal no Século XX (1911.1961). 
58 Carta para Armando Côrtes-Rodrigues, datada de 14 de dezembro de 1923. Arquivo Armando Côrtes-
Rodrigues, BPARPD, (consulta de cópia transcrita, Arquivo Jorge Rebelo). 
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Lisboa, distanciar-se. Envolvido numa corrente mundial com manifesto, o 

surrealismo entra nos seus traços dando-lhe um cunho universalista. Contudo, 

essa universalidade em certa parte deriva do desconhecimento que se tinha 

dos Açores, de um modo geral, será confundido, em alguns quadros como 

surrealistas, quando na verdade estariam plasmados alguns elementos 

irá libertar-se quando percebe que o regionalismo poderá também configurar-

se como uma espécie de universalismo. Qualquer pessoa pertence sempre 

primeiramente a um local geográfico e cultural que irá, definitivamente, ser 

marcante. O modo sem lamechices e sem amarras políticas, sociais e 

económicas com que são tratadas essas temáticas será o modo diferenciador 

do ponto de vista da pertença ou não. Será verdadeiramente livre quem não 

nega o seu passado e os seus antepassados. Será verdadeiramente inovador 

que não se nega. E foi isso que fez: renovou-se e expôs-se na novidade da sua 

pintura, evitando imitar-se. Ser quem se é verdadeiramente. 

A simbólica açoriana, aliás como qualquer outra simbólica é constituída 

primeiramente por referentes. Elementos cuja existência no quotidiano são 

reconhecíveis e despertam sentimentos de pertença. São esses elementos que 

acabam por formar uma identidade plasmada no símbolo. Esses elementos 

iconográficos que apelam a realidades distintas daquilo que efetivamente 

representam aparecem recorrentemente em contextos diversos. É na repetição 

dos elementos e dos símbolos e na aceitação pela comunidade que, em 

contexto cultural, se afirmam e se reconhecem como tal. 

Um símbolo não é evidente nem tem uma relação conexa com o 

referente. Muitas vezes até gera confusão. Há códigos a decifrar, contextos 

sociais, políticos e económicos a saber, religiosidades e místicas a desvendar. 

Os símbolos são apenas identificativos de conceitos muito mais complexos e 

intricados e podem formar teias entre outros conceitos. Assim se passa na 

simbólica açoriana. são os referentes com maior ou menos presença que se 

transfiguram e que assumem dimensões muitas vezes difíceis de alcançar, 

uma vez que poderão fazer parte de uma linguagem muito própria exercida 

pelo artista no âmbito da sua soberania, 
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.

(Millet, 1997, p. 65). 
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1.2. Os Agentes Culturais: O papel das Instituições público-privadas, os 

mecenas, os compradores, os colecionadores e os públicos.  

  

O papel das instituições, sobretudo dos Institutos e das associações 

culturais nos Açores foram fundamentais para o desenvolvimento, 

programação e visibilidade da cultura açoriana. Com a criação do Governo 

Regional dos Açores, logo após o 25 de abril de 1974 as instituições 

oficializaram os contributos a dar, quer em termos de apoios financeiros, quer 

em termos de serviços prestados no fomento e divulgação culturais que não 

podemos esquecer de mencionar. 

Longe do poder central e dos ministérios e secretarias da cultura, nos 

Açores foram-se criando estruturas de apoio, incentivo e financiamento às 

manifestações culturais, nos seus mais variados aspetos de popular e erudita. 

Angra dos inícios de 1930 estaria muito distante desta dinâmica 

subsidiária da cultura. Para o jovem António da Costa59, que começara a dar os 

seus primeiros passos nas artes plásticas, valera-lhe o prémio que lhe fora 

atribuído no ano de 1934 pela Livraria Férin e que fora destacado no Breviário 

Açoriano de Gervásio Lima. O IHIT (Instituto Histórico da Ilha Terceira) era para 

os seus sócios e elite histórica emergente, não era para os jovens que até 

tinham jeito. O IAC, mais virado para as letras, deixava-se influenciar pelos 

seminaristas, restava-lhe a Junta Geral, que lhe veio a recusar a bolsa, a favor 

de uma escultora, Maria Ramos, cujo nome se perdeu na espuma dos dias. 

Pouco ou nada lhe restava, senão partir com um bilhete que jamais viria a 

comprar na sua Praça Velha. Emanuel Félix descreve primorosamente, como é 

seu timbre, esses tempos na pacata cidade de Angra no ano de 1935: 

 

posta, assim, à prova do tempo, tão leviana nos surge esta cidade, com os 
seus clérigos, seus pequenos comerciantes, seus gatos pretos, que é difícil 
saber se, de olhos enxutos ela consegue divisar o artista em meio dos que 
partem  
só paisagens, quase só retratos, aos cuidados da mãe, aos cuidados da irmã, 
de que sempre fala com tamanha ternura. Assim também a Rua da Pereira e 

                                                 
59 Opta-
Lisboa. 
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os seus vizinhos, músicos militares, artífices, pequenos proprietários. Gente 
asseada e da cidade de então, que mutuamente se vigia. (Félix, 1987, p. 8). 
 

Para uma reflexão da existência, ou não, de uma iconografia açoriana há 

que ter em conta dois aspetos: por um lado, se há uma cultura e, por outro, se 

há uma existência geográfica precisa e limitada, entidade espacial, que sirva de 

palco aos agentes dessa cultura. 

Se dúvidas sobre o espaço não existem, parece também daí resultar que 

as questões de uma cultura específica materializada nesse espaço também 

não deixam margem para questões. A cultura é então um conjunto de ações 

que se repetiram e se fizeram da mesma forma e que foram passadas de 

geração em geração, constituindo um legado comum e identitário que uma 

determinada comunidade identifica e reconhece. Obviamente que nesse 

processo de identidade surgem dinâmicas próprias inter geracionais que as 

adaptam no sentido de haverem pequenas modificações que permitem a 

subsistência desses ritos e manifestações. Não faz sentido, nem nunca fez, 

uma cultura sem adaptações, de outro modo não sobreviria. Veja-se a título de 

exemplo o caso do Carnaval da ilha Terceira: emanado de um ramo comum, 

fixado no modelo do século XIX, mas com progressivas transformações 

acatadas quer pelos mais novos, quer pelos mais velhos.  

A discussão acerca de uma identidade açoriana na literatura tem sido 

amplamente debatida por escritores mais recentes como Vamberto Freitas, 

Onésimo Teotónio de Almeida, Álamo Oliveira, Vasco Pereira da Costa, entre 

outros. Depois de variados artigos e ensaios acerca dessa matéria que 

encontramos diversas vezes na imprensa local, onde são elencados escritores 

como João de Melo, José Martins Garcia, Cristóvão de Aguiar, Dias de Melo, 

Santos Barros, entre outros, então porque não se tem abordado esse tema, 

relativamente a uma arte açoriana, ou mais especificamente, neste caso, de 

uma pintura açoriana? 

Quase um século volvido de açorianidade não tem sido tarefa fácil, ou 

pelo menos, não tem havido debate crítico que permita essa discussão e, 

sobretudo, o registo desses debates e dessa mundividência açoriana e de uma 

tipologia do açoriano, tal como Onésimo Teotónio de Almeida sugere. 

Efetivamente é com Nemésio que se parte de um homem do mundo para um 
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primeiro, depois a Terceira, ainda depois os Açores, e só então Portugal e o 

mundo inteiro no seu círculo mais vasto . (Almeida, 2011, p. 32). Para que isso 

aconteça, há, em primeiro lugar, de gostar de se ser de onde se é, sem 

bairrismos, as 

normais, relações positivas com o meio que penetra no nosso cérebro nos 

anos marcantes da nossa i . (Almeida, 2011, p. 32). Ora 

não será o mesmo que se passou relativamente ao pintor António Dacosta, em 

termos dessa relação de positividade marcada pelos primeiros anos da sua 

vida? A vida adulta traz dissabores, desilusões e a consciência dos 

acontecimentos trágicos, que são amplamente vividos pelos açorianos, como 

aliás é exemplo o testemunho do escritor e também pintor Vasco Pereira da 

Costa e de Vamberto Freitas: 

 

o terramoto destrui-me a casa, encurtou a vida de minha mãe, transfigurou a 
minha cidade de forma tão radical que remeteu para a memória das imagens e 
dos seus sentimentos todo o passado de criança e de adolescente. Por isso, é 
difícil destrinçar entre aquilo que afetou o homem e o escritor  porque sou 
uma e outra coisa. (Freitas, 2013, p. 165).  

 

Vamberto Freitas fala que as comunidades parecem caminhar paralelamente 

-os para o esquema global da vida moderna, 

para a interdependência e para a integração; outro para um mais agudo e 

consciente sentimento de grupo, um maior apego à sua . 

(Freitas, 2016, p. 237). Foi também este apego à ancestralidade que Dacosta 

trilha o seu caminho. Nunca o negou, como aliás é percetível em muitas das 

suas entrevistas e quadros. Além disso, a inclusão do simbolismo existente 

nessa ancestralidade, fortemente carregado de misticismo, permitiu-lhe um 

manancial de imagens e iconografias muitas vezes ligadas ao fantástico, como 

um viveiro de colheita comunitária. A existência de uma literatura e de uma 

iconografia açoriana é real e palpável. Existe, porque existe uma cultura 

açoriana. Existe porque nos define enquanto indivíduos fortemente 

influenciados por uma história, por uma geografia e por um clima. Existe 

porque somos envoltos num misticismo muito próprio. Existe e transforma-nos 
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enquanto indivíduo com personalidade e identidade individual e de grupo. Dias 

-nos 

ao mundo como somos, como Aquilino na Beira Baixa, Miguel Torga em 

relação a Trás- . (Freitas, 2013, p. 253). Dacosta, em Lisboa ou em 

Paris ele foi sempre dos Açores, da ilha Terceira, ele optou por perpassar um 

imaginário confiado às intuições, sabedoria pessoal, experiência de vida e 

capacidade intelectual. 

A perceção Almeida, 2011, p. 26), está 

relacionada com a sobrevivência de uma cultura própria, acaba, assim, por 

assemelhar-se a uma evolução darwinista das espécies. Não sobrevive o mais 

forte, mas o que teve maior flexibilidade e maior capacidade de adaptação. 

Nesse sentido, a cultura açoriana foi um encontro de diversos povos de muitas 

outras culturas num único lugar. Esse lugar é o centro do oceano Atlântico, em 

primeiro lugar e, só depois, se reparte em nove outros micro lugares que são 

as nove ilhas dos Açores, com suas próprias tradições culturais baseadas num 

tronco comum robusto. Os próprios sotaques entre as ilhas e até mesmo dentro 

da própria ilha nos indicam essa diversidade cultural da qual emanamos. No 

entanto não ousamos, exceto em casos de pequeno bairrismo, dizer que não 

temos uma cultura própria, um modo de sentir e de viver distinto, tão marcado 

pela insularidade e, sobretudo pelo mar. Não seria de todo correto, na nossa 

pequenez, querermos afirmar culturas próprias em cada ilha, e até mesmo 

afunilarmos chegando a uma cultura de lugar. Os açorianos dizem que são 

açorianos e que a sua cultura, as suas tradições são açorianas. E dizem-no 

sobretudo fora dos Açores, como dirão que são portugueses, fora de Portugal, 

acrescentando sempre e na oportunidade que são portugueses dos Açores. O 

mar daquele lugar específico do globo marca grande parte dos açorianos, mais 

do que a própria terra onde assentamos os pés. No entanto é a terra que 

marca a pintura de Dacosta e não o mar e isso tive oportunidade de explanar 

nas páginas anteriores. Essa é também uma característica açoriana. O modo 

cíclico de vivenciar experiências emanadas das tradições timidamente forjadas 

há mais de 500 anos, é-nos característico. No entanto, não queiramos dizer 

que todas as tradições dos Açores foram forjadas no século XV. É falso! Há 

todo um processo evolutivo de assentar de poeiras e de arrotear de terras que 
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entram na mesma equação e que fazem parte da cultura e da tradição mesmo 

mais recente. Há manifestações culturais que se entranharam nos nossos usos 

e costumes e que fazem parte da nossa vivência e que tem cinquenta, cem, 

duzentos anos. Não tem sido a marca da durabilidade no tempo o fator mais 

importante, mas sim a força e a mobilidade que essa manifestação induz em 

cada um de nós e na sua comunidade. Mais do que um fator lúdico, a cultura e 

as suas manifestações materiais têm sido um fator de forte inclusão social das 

populações. Uma marca indelével da sua integração, um sinal forte e identitário 

do que é ser-se açoriano. 

Efetivamente, no contexto da cultura portuguesa, o arquipélago açoriano 

constitui-se como um sistema singular que, apesar do peso da insularidade, 

não se fecha sobre si mesmo. Dinâmica e aberta, a cultura açoriana é distinta, 

quer na música, nas artes plásticas, nas suas tradições populares, imateriais e 

materiais, no seu património construído e até mesmo nos seus próprios 

processos criativos de raiz mediterrânea-atlântica. 

Outro fato determinante que abordei no conceito definido de geografia 

da arte prende-

clima está obviamente relacionada a própria geografia. Em 

parte, a geografia faz o clima, os seus ventos a maresia, a montanha, a 

ressalga, o nevoeiro. Nemésio insiste na geografia quando afirma que para os 

açorianos a geografia, para nós, vale outro tanto como a história. Quando a 

geografia é referida por Nemésio, é-lhe inerente a essa condição o próprio 

clima e estes dois juntos são definidores de uma tipologia e identidade 

açoriana. Não há nenhum dia que o açoriano não tente ler nas paisagens o 

clima do dia, da semana e até do mês. Este aspeto é tão definidor que a 

maioria dos antropólogos, geógrafos e cientistas sociais, em geral o rejeitaria, 

uma vez que este determinismo geográfico poderá ser alvo de interpretações 

ambíguas e, por isso inaceitáveis. Ver a ponta do Pico da Terceira, é sinal de 

mau tempo dali a dois dias, o vento da Graciosa, é o vento predominante e o 

vento sudoeste, o chamado vento carpinteiro o tão temido vento que num 

piscar de olhos afundaria as naus, barcos e caravelas da baía de Angra. Muitos 

carpinteiros o desejavam para a matéria-prima dos trabalhos posteriores, 

quando iam junto ao mar recolher as madeiras resultantes desses destroços.  
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O clima e a geografia, como tentei demonstrar são tão determinantes e 

influenciadores de uma identidade cultural que chegam a tocar o âmbito da 

psique. Muitos atribuem ao clima estados de alma que determinam imagéticas 

simbólicas, senão vejamos um exemplo de Roberto de Mesquita (2016) Almas 

Cativas60: 

 Spleen 
Dezembro, dia pluvioso. Vem 
Deste céu de burel um spleen mortal 
Onde as almas se atolam como alguém 
Que caísse num vasto lodaçal. 
 
Olho em torno de mim: as cousas mesmas 

 
E as horas vão, morosas, como lesmas, 
Rastejando por sobre o nosso tédio. 
 
O véu cinzento e denso que se espalha 
Lá por fora empanando as perspetivas, 
Dir-se-á também que as almas amortalha 
E afoga as suas vibrações mais vivas. 
Como é triste viver! Quem descobrisse 
Um outro mundo, uma mansão ignota 
Onde o novo, o imprevisto sacudisse 
O marasmo desta alma velha e bota! 
 
Fumo e passeio, a chuva cai, ninguém 
Passa na rua; e ao choro do beiral 
Sucedem uivos do nordeste. Vem 

 
 

Roberto de Mesquita 
 

A ilha e o clima não têm escapado aos escritores e poetas açorianos. 

Poria também neste rol, os pintores. O tema da humidade Atlântica este 

azorean torpor não é de modo nenhum uma corrente literária ou artística 

elegida. Faz parte do seu mundo, este mundo açoriano de relações íntimas, 

ligadas entre o indivíduo, a geografia, o clima e os estados de alma (psique). 

Os dias mornos, a atmosfera pesada, a presença ou não do Anticiclone dos 

Açores são tão determinantes na ação ou inação:  

 
                                                 
60 https://companhiadasilhas.pt/books/almas-cativas-e-poemas-dispersos/ (cons. 23 de maio de 2020). 
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o peso que a gente sente sobre si nos dias mornos que começam pelos fins de 
maio e se prolongam pelo verão, até setembro, ou começos de outubro. Estas 
condições afetam toda a gente, amolecem-nos, tornam o trabalho mais 
fatigante, afetam até o espírito, caracterizando aquilo que veio a chamar-se de 
torpor açoriano e que alguém com bastante malícia alcunhou de mornaça. 
(Almeida, 2011, p. 47). 
 

Não é que estas questões do clima e da geografia sejam novidade, 

como elemento definidor de uma identidade. Os antigos gregos já o tinham 

percecionado como o excelente clima e geografia tinham sido determinantes 

para o desenvolvimento de uma cultura que se viria a disseminar a uma escala 

global. Os descobrimentos portugueses, a descoberta de novas civilizações em 

diferentes meridianos cujo clima é altamente definidor de modos de ser e 

modos de vivência. 

Mas nem tudo deverá ser responsabilizado diretamente ao clima e à 

geografia. As próprias dimensões deste território insular, na sua pequenez 

terrena funcionou, ao longo dos séculos, com um isolamento que permitiu 

muitos estudos de caso que se extinguiram progressivamente em territórios 

continentais ou que deles apenas restam alguns esquissos. Falo mais 

concretamente do fenómeno ligado ao Espírito Santo nas ilhas, embora as 

particularidades de cada uma, mantém um elo de ligação comum e ancestral, 

tanto quanto os primeiros povoadores que em conjunto com as suas famílias 

trouxeram também a coroa. A religiosidade foi e têm sido ao longo da História 

dos Açores um fator também ele determinante e definidor de identidades e que 

está intimamente ligado ao isolamento, vulcanismo e terramotos. Parecemos 

ser religiosos, mais por necessidade, do que por crença ou fé. A necessidade 

de recorrer a uma entidade externa nos casos de calamidade foi e ainda é uma 

realidade. Exemplo disso, entre muitos outros é a Procissão dos Abalos do 

Raminho. 

Sou também de opinião que o modo de ser terceirense, alegre, propenso 

para a sátira é um contraste entre os acontecimentos trágicos que se 

passaram: o indivíduo apolíneo contrasta com um património dionisíaco. Tive 

oportunidade de escrever acerca desse tema no livro Verdade, Justiça e 

Misericórdia: Memória Histórica da Arquitetura de Catástrofe da Praia da 

Vitória, onde foi definido o conceito de arquitetura de catástrofe como uma: 
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arquitetura de sentimentos, de lágrimas, cujas pedras salgaram e ressequiram 
no raio de sol seguinte, de uma esperança sempre renovadas. Reconstruir é 
mais difícil que construir! Há que sepultar os mortos nas entrelinhas e há que 
ganhar novo alento a cada novo parágrafo da vida. Isso os terceirenses sabem 
fazer como nenhum outro povo, e é esse povo que também sabe festejar, 
quando é preciso, o nosso maior enfoque apolíneo, perante um património tão 
dionisíaco. (Melo, 2017, p. 6). 

 

Quanto aos processos Intra criativos, estes surgem na sequência de 

áreas culturais do continente português. Contudo, só a partir do século XIX, 

sobretudo vindo da literatura houve uma tendência para regionalizar o discurso. 

Mais tarde no século XX, Domingos Rebelo veria nas suas pinturas o reflexo 

desse regionalismo emanado diretamente do realismo, como aliás chegou a 

confessar-se, em cartas ao seu amigo Armando Côrtes-Rodrigues. 

Para se poder falar de uma cultura açoriana há que falar nas imagens e 

nos símbolos que evocamos e trazemos à participação pública. São essas 

imagens e esses símbolos que no presente estudo trago e que, segundo Erwin 

Panofsky, apelidamos de iconografia. 

Iconografia vem do Grego eykon (imagem) e graphia (descrição, escrita). 

É uma forma de linguagem visual que se utiliza apenas de imagens para 

representar um determinado tema ou determinados símbolos. Estudar a origem 

e a formação dessas imagens é também um objetivo tendo em conta sempre 

então esse conjunto de imagens característicos dessa zona espacial que é os 

Açores. 

A iconografia é, segundo Arte que se 

ocupa do significado das obras de arte em oposição à sua forma. Tentemos 

então definir a distinção entre assunto ou significado, por um lado, e forma, por 

. (Panofsky, 1989, p. 31). Neste sentido, a busca cabal desse significado 

pode ser dividida em três etapas distintas e cumulativas no conhecimento que 

se interrelacionam: em primeiro lugar o significado primário ou natural que é 

apreendido pelas formas puras ou certas configurações de linha, cor, ou 

qualidades expressionais cuja enumeração destes motivos nos daria acesso a 

uma leitura pré-iconográfica. Em segundo lugar o significado secundário ou 

convencional em que é possível conectarmos os motivos artísticos atrás 

enumerados com temas e conceitos, reconhecendo neles histórias ou 
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alegorias, nomes e qualidades, e que nos dariam a acesso a uma leitura 

iconográfica das imagens. Em terceiro e último lugar significado intrínseco ou 

conteúdo em que a imagem é apreendida em termos dos significados a ela 

subjacentes e que buscam uma simbologia representada pela imagem e que 

está de certo modo ligada a um estádio superior dos entendimentos que 

descobre e interpreta essa rede de significados simbólicos acentuadamente 

coincidentes e intencionalmente interligados à autoria primordial do ato de 

executa -se como a 

estruturação dos significados da obra de arte, pelo que precede certamente 

um Calabrese, 1986, p. 31). 

Assim posto, a iconografia, ainda segundo Panofsky é uma descrição e 

classificação de imagens, assim como a etnografia é um método utilizado pela 

antropologia e se baseia na coleta de dados com vista a um estudo limitado e 

auxiliar que informa quando e onde foram temas específicos visualizados 

através de outros motivos específicos. Ela diz-nos quando e onde Cristo 

crucificado foi ornado com um pano à volta dos rins, ou vestido com uma longa 

veste; quando e onde Ele foi pregado a cruz com quatro cravos ou com três. Ao 

realizar este trabalho, a iconografia é uma ajuda inestimável para o 

estabelecimento de datas, proveniências e, ocasionalmente, autenticidade; e 

fornece as bases necessárias para toda a interpretação. 
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1.3. O caso cultural Açoriano: uma incursão tímida no século XX 

e a nova vaga do século XXI 

 

Relativamente ao que se passava nos Açores e no âmbito das artes 

plásticas há matéria para referir, dado a um boom crescente de artistas nos 

últimos trinta anos, na literatura não se poderá dizer o mesmo, ou melhor, a 

visibilidade dos lançamentos de livros e encontros de escritores acaba sempre 

por ser mais discreta 

No panorama geral, e apesar de alguma crítica ao desfasamento entre 

os públicos de cultura e os próprios produtos dessa cultura (livros, objetos 

artísticos, etc.), este não é nem foi um processo unicamente açoriano. Está 

provado esse afastamento a partir das correntes artísticas do início do século 

XX. A rapidez da mudança e a não compreensão no momento, constitui-se 

como força motriz, por excelência, desse afastamento. Os públicos também se 

criam e também se inventam e isso certamente é uma preocupação relegada 

para segundo plano em matéria didático-pedagógica dos programas escolares. 

É certo que o serviço educativo tem vindo a cumprir um papel meritório, mas 

que por vezes se encerram em si mesmos, mesmo quando abertos à 

comunidade. Faltam as bases, e todo esse esforço não poderá ser 

compensado se não vier de uma cultura intrínseca erudita. Nos Açores, nunca 

como atualmente, tem havido manifestações de cultura popular com forte 

aderência por parte das comunidades, mas esta não basta! Não é suficiente 

assistir às Cantigas ao Desafio ou às Danças de Carnaval da ilha Terceira ou 

as Cavalhadas de São Miguel. Há gente neste momento a escrever, a pintar, a 

esculpir, mas se não há público, se não há leitor, é como se a obra de arte 

nascesse avant la lettre, ou como se essa gente não existisse. 

Desde 1920 que as questões ligadas ao regionalismo e etnografia 

açoriana, costumes e tradições, permitiram um género de escrita mais ligada à 

investigação etnográfica com destaque para Arruda Furtado, Gervásio Lima, 

Luís da Silva Ribeiro, Tenente-Coronel José Agostinho, José Noronha Bretão, 

Hélder Fonseca Mendes, Soares de Barcelos, Augusto Gomes, Antonieta 

Costa e, mais recentemente, Joel Neto, com dois romances publicados 
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Vida no C  

No que toca às artes plásticas, além de ter excluído a arquitetura, ficam 

também fora da análise todas as outras artes de palco como o teatro, a música 

e a dança. Oportunidades virão para não deixar no vazio o que muito se fez 

nos Açores neste âmbito. Se uns notarão ausências, outros notarão presenças 

inesperadas de pintores e escultores contemporâneos açorianos. Ausências 

injustas, houve na verdade um esforço para que não acontecessem, mas 

também a promessa deste texto não era propriamente uma antologia, nem tão 

pouco a ambição de ser exaustivo. Presenças inesperadas, surgidas na 

atualidade de 2009, que o crivo do tempo ditará, mas certamente boas 

promessas que não poderão passar em branco. 

Não posso deixar de referir o papel determinante e não institucionalizado 

das Galerias de Arte que, com estoicismo persistem com característica 

comercial, tais como a Arco 8, e a Fonseca e Macedo, em São Miguel que tem 

promovido nos Açores a projeção quer de artistas novos, quer consagrados. 

Referência para o já encerrado espaço de café / Galeria Franco Steggink, na 

Lagoa ilha de São Miguel e também da extinta Sílvia Teixeira Galeria de Arte 

Moderna e Contemporânea, em Angra do Heroísmo, ligada ao Centro 

Português de Serigrafia. Na Terceira, em 2004 abriu um espaço construído de 

raiz, a Carmina Galeria de Arte Contemporânea aberta ao público até 2012 e 

que, além de ter apostado em eventos de cultura diversificados e exposições, 

promoveu cursos ligados às artes plásticas, num total de mais de noventa 

eventos e cerca de quarenta exposições individuais e coletivas. Não poderia 

deixar de referir, se bem que com um projeto mais abrangente de cultura, o 

Centro Cultural da Caloura na ilha de São Miguel. Estes têm sido agentes 

determinantes para a circulação de artistas nacionais e estrangeiros e para a 

projeção de artistas açorianos em feiras e eventos internacionais, bem como 

pela abertura a novos movimentos e correntes daquilo que se faz atualmente. 

Diga-se, em abono da verdade, que tem sido fundamental o desempenho 

destas galerias na promoção e descoberta de novos valores e de afirmação e 

incremento dos mais conhecidos. Têm mostrado grande arrojo e coragem no 
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incentivo de expor os alunos saídos das escolas de Belas-Artes e que têm 

dado um contributo importante na definição de uma Arte Açoriana. 

De uma primeira geração, e matriz naturalista, referência para o pintor 

José Júlio Sousa Pinto61 (1856-1939), pintor nascido em Angra do Heroísmo, 

Duarte Faria e Maia (1867-1922), também na envereda pela pintura, nascido 

em Ponta Delgada, estabeleceu-se em Paris, Ernesto Canto da Maia62 (1890-

1981) escultor, nascido em Ponta Delgada, cursou Belas-Artes em Lisboa, 

Paris e Genebra. Apesar de uma vida atribulada entre viagens e prisões, é 

detentor de uma carreira bem-sucedida quer no estrangeiro, quer no território 

nacional, com obra na Fundação Calouste Gulbenkian63 e no Museu do 

Chiado64. Seu contemporâneo é o pintor Domingos Rebelo65 (1891-1975) 

- Paris e a cidade natal de Ponta Delgada. 

Pintor naturalista foca geralmente a temática religiosa e as cenas de costumes, 

por fim, Luís Bernardo Leite Ataíde (1883-1955), que para além de escritor e 

jurista, foi também pintor, também ele nascido em Ponta Delgada.  

De uma segunda geração destaque para o angrense António Dacosta, 

tema desta tese, Francisco Maduro-Dias66 (1904-1986), que para além de 

pintor foi também escritor, Raimundo Machado Luz (1903-1985), pintor 

neorrealista português, nascido na ilha de São Miguel, foi casado com Maria 

José Estanco, a primeira mulher que em Portugal se graduou em arquitetura, o 

escultor e medalhista Numídico Bessone (1913-1985), Victor Câmara67 (1921-

1998), destacado aguarelista e caricaturista, nascido em Ponta Delgada, José 

Nuno da Câmara Pereira68 (1937-2018) destacou-se a partir dos anos 60, em 

Portugal continental, sendo que atualmente é uma das figuras proeminentes do 

panorama artístico contemporâneo. Tomaz Borba Vieira (1938), pintor que 

abrange inúmeras tendências, desde o figurativismo, ao informalismo, ao 
                                                 
61  
de 2011. 
62 Cf. AAVV, Canto da Maya, 1990, Coord. de Paulo Henriques, IPPC. 
63 www.camjap.gulbenkian.pt (cons. 20 de novembro de 2020). 
64 www.museudochiado-ipmuseus.pt (cons. 14 de abril de 2020). 
65 Cf. Catálogo do Museu Carlos Machado sobre a exposição retrospetiva de Domingos Rebelo, 2019. 
66 Foi autor de alguns grafismos ligados aos produtos dos Açores, bem como a alguns monumentos co-
memorativos. 
67  . 
68  
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minimalismo. Carlos Carreiro (1946), apesar de oriundo da ilha de São Miguel, 

vive e trabalha no Porto, tem-se destacado pela sua riqueza cromática  

surrealismo pop, Luísa Constantina69 (1941-1990), uma das primeiras mulheres 

a cursar escultura nas Belas-Artes, Maria Tomás (1951), oriunda da ilha de 

Santa Maria, vive e trabalha atualmente em Lisboa, bem como o pintor José 

Lúcio, Dimas Simas Lopes 70 (1946) que tem explorado a pintura e a escultura 

pública e José Maria França Machado (1941). 

De terceira Geração ou seja dos artistas nascidos depois da segunda 

metade do séc. XX, destaco, sem poder referenciar especificamente a obra, 

Urbano, artista da Galeria 111, Álvaro França, Carlos Mota, João Decq, André 

Almeida e Sousa, Ruben Verdadeiro e o seu irmão Milton Verdadeiro, Paula 

Mota, Filipe Franco e Luís França Desta geração, dos nascidos no após o vinte 

cinco de abril e com provas dadas na arte da última década do século XX até 

ao tempo atual, destaco: Sofia Medeiros, Víctor Almeida, Sandra Rocha, Paulo 

Damião, Ricardo Lalanda, Nina Medeiros, Rui Melo, Carlota Monjardino, 

Ludmila Esteves, Catarina Castelo Branco, Luís Brilhante, Daniel Oliveira, 

Paulo Damião, André Ataíde, João Miguel Borba, Renato Costa e Silva, Cecília 

Ribeiro, Ramiro Botelho, Vera Bettencourt, e mais recentemente, surgem a 

expor pela primeira vez em 2009, depois de cursarem Belas-Artes na pintura 

Cátia Guimarães, Phillipa Cardoso e na escultura, Maria Ana Simões. 

Há que fazer a ressalva que, os nomes no feminino que aqui se fazem 

referência, são artistas que só a partir da segunda metade do século XX 

tomaram um percurso mais sério e consistente. Até lá, as primeiras incursões 

das mulheres sobretudo em Belas-Artes marcavam um lugar vago nas aulas de 

pendor artístico das Escolas Industriais. A primeira nos Açores surgiu em 1885 

em Angra do Heroísmo e teve um papel preponderante na iniciação das 

desi Posteriormente, e devido à progressiva 

emancipação o surgimento de mulheres artistas teve, não só nos Açores, um 

papel importante sobre uma nova geração de criadores afastando-se / 

                                                 
69 Foi filha da pintora Maria Luísa Ataíde e neta de Luís Bernardo Leite de Ataíde. 
70 Médico cardiologista, escritor e pintor. Foi responsável pela Carmina Galeria, tendo doado no ano de 
2020 o edifico o acervo à Região dos Açores. Expôs na Carmina Galeria, em outubro de 2020. Cf. Catálo-

ção Melo. 
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demarcando-se do gosto instituído muitas vezes com mais coragem e inovação 

do que se poderia inicialmente esperar. A sua aparição fez-se com garra e 

determinação não só no mundo da arte, mas também da literatura.  

Se para o contexto português foi difícil fazer com que os artistas se 

emancipassem das amarras do antigo regime, para o caso Açoriano ainda 

mais. No entanto, depois de um difícil arranque, podemos perceber pelo 

exposto que não faltaram à chamada escritores, pintores e escultores para 

continuaram a definir os conceitos de uma identidade açoriana do pós regime 

autonómico até à primeira década do século XXI. Cada vez mais, sentem-se 

pertencer a um território muito próprio com fortes raízes ancestrais numa 

cultura europeia.  

 

 

Que faremos nesta terra cidade minha meu povo 
A nossos corpos a nossas mãos a nossos braços 

Diante deste espaço de ondas inquietas? 
 

Marcolino Candeias71   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7171 Ode a Angra Minha Cidade em Tom de Elegia. Cf. Anexo LI. 
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CAPÍTULO II Surrealismo e crítica de arte

 

2.1. Da crise da cultura à reconversão mística 

 

O mundo figurado de Dacosta é implacável com quem se não queira 

submeter à especialidade que lhe oferece, às condições de uma iluminação 

bárbara ou sábia, a variedade de sinais, aos contrastes simbólicos. 

 

Vitorino Nemésio72 

 

A crítica de arte atual encontra-se, em boa media, impedida de 

desempenhar cabalmente o seu papel. Num passado mais longínquo, desde os 

 

primeiramente, pelos encomendantes e p istória 

da Arte nasceu do orgulho dos florentinos, da consciência que desde muito 

cedo teve a cidade do Arno de ser a cidade-piloto de um mundo novo, desse 

mundo do progresso que um dia haveria de chamar- Bazin, 

1989, p. 3). Efetivamente, a crítica da arte atual parece não ter o 

distanciamento, nem a capacidade isenta, que não se limite a meras opiniões 

impulsos e às estratégias dos meios financeiros capazes de pesar as 

orientações das instituições museológicas, e consequentemente, no mercado à 

Chalumeau, 1997, p. 132). Os critérios de autonomia do meio 

que se inseriu Greenberg, não constituem, per si, as considerações de juízo 

dos autores do século passado. O sentimento também contava, a 

sensibilidade, e até mesmo os próprios leitores. A crítica de arte era necessária 

à produção e à afirmação da arte, sobretudo da arte desde o início do século 

XX, legitimando, muita

crítica depende da situação de crise da arte contemporânea, da sua dificuldade 

                                                 
72 Dacosta, o Pintor Europeu das Ilhas (publ. em In Variante, n.º 1, 1942), p. 49. Cf. Anexo IV. 
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em se integrar no actual sistema cultural, da ruptura da relação que a ligava 

Argan, 1995, p. 129). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O surrealismo estava esgotado e Dacosta sabia-o73. No entanto em 

Portugal parecia haver uma pujança tardia74, como se este fosse o momento 

redentor que viria a culminar na 1ª Exposição Surrealista em Portugal, já 

datada de julho de 1949. Dacosta participou, enviando dois quadros de Paris, 

de um teor já abstratizante: Sem Título e Cuidado com os Filhos, já a dar sinais 

claros desse afastamento e cuj

. (Sardo75, 

2018, p. 785). Pelo que tivemos oportunidade de aferir, o que lhe deve ter 

custado esse ato. Ele que estava no palco da ação e sabia que o surrealismo 

estava demodé76. Passados vinte e cinco anos do primeiro manifesto de Breton 

                                                 
73 ssar-me. Desig-
nando-se a si mesma, o conteúdo formal do que ela propõe designa também algo mais. Mas que não 

A União, 28 de novembro de 1987. 
74 Verifique-se a este respeito o trabalho de Cruzeiro Seixas, para quem o surrealismo nunca morreu e 

 
75 In História da Arte dos Açores. 
76 Delfim Sardo faz nota de José-Augusto França no preâmbulo à compilação dos textos escritos a partir 
de 1943, afirma o fato de não existir nenhum artigo para o Diário Popular sobre a Grande Exposição 
Surrealista de 1947, que ele terá visto. (Sardo, 2018, p. 785). 

2.1. Imagem do folheto do Manifesto Surrealista liderado por Breton, 
1924 
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já não valeria a pena insistir77. Além do mais, as vanguardas não perdoariam 

estes anos de atraso, mesmo tendo em conta que Portugal era um país lento a 

reagir, mas também pelos condicionalismos culturais e políticos vigentes. A 

esse respeito, os artistas e poetas, comprometidos com o seu tempo,78 

Lisboa compassiva onde a tristeza vil e apagada se disfarça de gente mais 

 (Tchen, 2001, p. 43) 

. (Tchen, 

2001, p. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
77 O surrealismo já não era visto por Dacosta como um movimento coeso, mas sim uma espécie de ma-

O Primeiro de Janeiro, 
25 de maio de 1988. 
78 Diário Popular, I2 de 
março de 1943. 

2 - Sonhos e 
hipnose (recurso 

a drogas e 
alucinogénios) a 

psicanálise 
demarca-se 

3 - Memórias de 
infância, 

imaginação 
primordial 

6 - Liberdade, 
pulsões diversas 

5 - Alegorias e 
símbolos 

(justaposição de 
duas realidades) 

4 - Jogos infantis 
cadavre exquis 

1 - Automatismo 
de influência 

dadaísta 

 

2.2. Elementos do Surrealismo 
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O surrealismo nestes anos tivera tempo de nascer, crescer e evoluir 

para uma outra coisa distante das premissas iniciais e também de morrer, se o 

deixassem. Ele gritava por esse clamor. Nos Estados Unidos, Pollock já estava 

a pintar nas arenas de um pós-guerra sem sentido. O expressionismo abstrato 

impunha-se e, anos mais tarde, até mesmo um híper realismo, como resposta, 

também viria a despontar em conjunto com a Pop e a Op Art e, Dacosta sabia-

79 e da jovem pintura inglesa com um 

retorno tímido ao abstracionismo de Herbert Read, Rouault e Macbryde80, os 

naïfs da pintura81, um Picasso em mutação, ou um Léger de fluidos líricos82, da 

Arte Bruta e desinteressada e o amadorismo do Carteiro Cheval83 não passam 

despercebidos nesta análise. Ele já tinha visto Picabia que, segundo os seus 

. (Dacosta, 

2000, p. 131). 

Nascido do desejo de implementar uma ação positiva no contexto das 

artes, o surrealismo começa a alicerçar a sua ideologia em cima das ruínas 

dadaístas e do seu negativismo face a si próprio e ao movimento por eles 

criado. Na verdade, um verdadeiro dadaísta deveria ser contra o dadaísmo84. 

Essa premissa, por si só seria insustentável na percussão de uma continuidade 

futura, e será, pois, o surrealismo o movimento que irá tomar lugar de algumas 

premissas, evoluindo, naturalmente, como aliás se veio a verificar até um 

esgotamento total já depois da Segunda Guerra Mundial.  

A crítica que se poderá fazer ao surrealismo não tem a ver com o 

movimento em si, mas o modo como esta vanguarda foi entendida, mais tarde 

e pela insistência que fizeram dela algo obsoleto. A verdade é que o 

surrealismo começou ele próprio por ser um movimento de protesto, 

intimamente ligado a conceções políticas. Depois foi-se virando para questões 

da natureza da psicanálise, muitas vezes utilizada como um mero alibi para ser 

conotada com as imagens do sonho. Efetivamente, neste início, o surrealismo 

deu rédea solta ao sonho, ao maravilhoso, à liberdade de pensamento, não se 

                                                 
79 (Dacosta, 2000, p. 103). 
80 (Iden, Ibiden, p. 106). 
81 (Iden, Ibiden, p. 116). 
82 (Iden, Ibiden, p. 121). 
83 (Iden, Ibiden, p. 128). 
84  
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ligando a quaisquer símbolos, mas apenas aos aspetos visuais e autómatos 

dos preconizados pelos dadaístas. Segundo Lionello Venturi, Barr, afirmava 

persistente que os humanos têm do fantástico, do irracional, do espontâneo, do 

. (Venturi, 1998, 

p. 286). Efetivamente, no começo, as investigações surrealistas consideraram-

consci . (Duplessis, 1983, p. 84). Por outro lado, Jules François 

Dupuis 

para a via místico- . (Dupuis, 1979, p. 43). Depois dos desastres dos 

pós-guerras e das esperanças alimentadas por estes e sustentadas na paz. 

Assim, o surrealismo parece chamar a atenção para o potencial criativo 

existente em cada um em reação às políticas que se viriam desenhar nesta 

crise de valores em direção a uma ressacralização, ou reconversão mística que 

permitisse escolher entre a superação e a esperança no homem ou o lento 

definhamento associado a uma descrença na História, de repetidas derrotas, 

sobretudo se forem associadas às lutas entre os operários e os capitalistas. 

Falhanço e amargura são palavras que entram para estes compêndios 

surrealistas que, doravante desnorteados, só na viragem para o misticismo 

eram capazes de uma continuidade. A resposta como uma unidade mítica não 

se fez esperar.  

Na História da Crítica de Arte, podemos ver que se faz abertamente uma 

crítica aos signos que só mais recentemente foi recuperada, no sentido de uma 

visão mais abrangente da arte e da cultura com a semiologia. Argan afirma 

que:  

 

a tarefa da crítica contemporânea consiste, pois, substancialmente, em 
demostrar que o que é feito como arte é verdadeiramente arte e que, sendo 
arte, se associa organicamente a outras atividades não-artísticas e até não-
estéticas, inserindo-se assim no sistema geral da cultura, o que explica o 
recurso a argumentações bastante complexas. (Argan, 1995, p. 130).  

 

Nesse sentido o surrealismo irá reconciliar-se com outras questões mais 

relacionadas com o saber empírico e com a operatividade dos fatos inerentes a 

manifestações culturais. 
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A relação entre surrealismo e dadaísmo é complexa porque, de alguma 

forma, irá tocar os mesmos pontos, como é o caso do automatismo. No 

entanto, em termo políticos, o primeiro elegeu a burguesia como inimigo de 

estimação, atacando as formas tradicionais da arte, o segundo irá extinguir-se 

pela impossibilidade da continuidade de trabalho, esvaziado de qualquer 

fundamento, juntando-se assim ao movimento preconizado por Breton, como 

foi o caso de Arp, Ernst ou Man Ray. Explorando as possibilidades do 

automatismo, depressa evoluíram para o mundo dos sonhos, mas este período 

depressa se esgotaria, pois, iria ser fortemente marcado por drogas e sessões 

de hipnotismo, o que iria induzir uma atividade demasiado tensa aos seus 

intervenientes. Freud iria demarcar-se desse contributo surrealista, pois iria 

recusar uma antologia de sonhos organizada por Breton. Na busca de outras 

possibilidades criativas, que os pudessem colocar mais próximos uns dos 

outros, com uma imagem pura e primordial, encontrariam nas memórias de 

infância um lastro fecundo da imaginação e criatividade. A imaginação 

espontânea da infância, não era novidade na primeira década do século XX. 

Baudelaire, na segunda metade do século XIX e pela voz do Sr. G. refere-se a 

 (Baudelaire, 1993, p. 14)  

2.3. António Dacosta, Serenata Açoriana, 1940, óleo 
s/ tela, 81 x 65,7 cm, col. CAM, ECRDAD  ADP748 



 
 

72 
 

(Baudelaire, 1993, p. 14), recorrente da imaginação e curiosidade inatas da 

criança e ao seu interesse pelas coisas aparentemente primordiais: 

 

a criança vê tudo como se fosse uma novidade, está sempre ébria. Nada se 
assemelha mais a que chamos inspiração, do que a alegria com a qual a 
criança absorve a forma e a cor.  o génio não é senão a infância 
reencontrada. (Baudelaire, 1993, p. 16).  

 

Ainda não contentes com esta evolução natural, o surrealismo procurou 

na imaginação humana, em geral, um conjunto de imagens que pudesse 

ocorrer espontaneamente, derivadas da linguagem e da justaposição de duas 

realidades opostas, a que poderemos chamar de alegorias ou símbolos, 

elevando a complexidade da interpretação ao nível da poética, filosofia e mais 

uma vez, da política. Os jogos infantis e os cadavre exquis pareciam então 

chegar ao fim. Agora era o tempo dos símbolos que Dacosta tão bem 

compreendeu. 

Dacosta chega mesmo a afirmar em setembro de 1948, ou seja, antes 

da exposição dos 1º surrealis

de, além de uma poética purgatória, propor uma ética rasante e conciliatória, 

infelizmente incompatível com a moral prática que comanda os belos dias que 

. (Dacosta, 2000, p. 123). Se restavam dúvidas que a desilusão 

existiria, aqui fica explícito que Dacosta já tinha dado conta dessa 

incompatibilidade do surrealismo com os tempos atuais: nascido entre as duas 

guerras mundiais em que a liquidação das ideias, da lógica, da ordem da 

verdade e da razão. Em 1955 dava conta da retrospetiva de Dali na Sorbonne 

e das querelas existentes entre este e Breton85. Em 1956 dava conta dos 

figurativos e dos não figurativos, afirmando que esta era uma não questão: 

 

opor de forma irredutível os antónimos figuração-abstração86 é cair no erro de 
supor que o princípio da conceção abstrata difere em essência e fim do das 
outras conceções possíveis em arte. O ato estético do qual nasce a obra de 
arte está ligado ao mundo psicológico, é uma experiência cujas consequências 
são, felizmente, imprevisíveis. (Dacosta, 2000, p. 168).  

                                                 
85 Cf. (Dacosta, 2000, p. 157). 
86 
presente nada e de todo não é representacionista pode exprimir, e assim simbolizar um sentimento, ou 

1995, p. 107). 
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Em 1966 o expressionismo de Soutine da qual extrai a seguinte 

da crueldade, do ódio, do espanto, de toda a gama devoradora dos 

. (Dacosta, 

2000, p. 188). 

Os dados estavam lançados, Dacosta não se ia prender aos traços do 

passado. Daqui em diante tudo o que produzisse haveria de ser algo de 

genuíno e de verdadeiro, incrivelmente libertador. Fora essa a palavra que nos 

inícios de 1940 o tinha atraído para o surrealismo, mas que o próprio país não 

desmancha-  (Nemésio, 1942, p. 49), pelos seus 

conterrâneos. 

As próprias noções de sagrado e de profano e de semiótica do símbolo 

foram recuperadas. Quer queiramos ou não, este plano ético é dependente do 

plano mítico, em reação, por exemplo a uma religião:  

 

para com a religião, a posição surrealista continua tão intransigente como no 
primeiro dia: tensão inevitável entre, por um lado, a vontade surrealista de 
penetrar o sentido dos antigos mitos, e reencontrar o segredo da sua gestação, 
e, por outro lado, a canalização da necessidade do maravilhoso operada pelo 
dogma religioso em proveito de uma igreja desconsiderada no seu princípio e 
para sempre aviltada pelos seus actos. (Breton,1924, s.p.)87.  

 

Por toda a parte aparecem objetos devocionais e acessórios de culto. O 

homem é capaz da sua liberdade quando descobre nos símbolos a sua 

identidade. Para o surrealismo era imperativo reivindicar a plena liberdade88 de 

pesquisa artística, como uma questão de vida ou de morte. O desespero e o 

tédio dos autómatos apátridas já não faria mais sentido. 

 É neste contexto de símbolos, signos e sinsignos89 que Dacosta se vai 

inserir no movimento surrealista de Portugal, não no oficial, mas sim nas 

                                                 
87 https://www.nodo50.org/insurgentes/biblioteca/manifesto_surrealista.pdf (cons. 10 de abril de 
2020). 
88 s outros sentir o que nós sentimos, em os 
libertar deles mesmos, propondo-  
89 hic et nunc. A sua característica é forçar o caminho no 
mundo, opor-se a um estado de coisas anterior e se fazer existir independentemente da vontade de um 
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mais tarde a serem rebuscadas nas 

mágico já não era possível, embora José-Augusto França tenha afirmado a 

respeito do quadro A Festa: uma inspiração local transforma-se num ritual 

. (França, 2000, p. 348). O que o autor não 

sabia é que esta realidade tanto era possível, como ainda existe e é desejável. 

No entanto e à luz dos acontecimentos eram estas as teorias vigentes. Hoje, 

mais distanciados sabemos que as teorias são apenas fórmulas que ajudam a 

compreensão das obras à luz dos acontecimentos da época e nessa altura 

falava-se do tal realismo mágico, sendo o mito uma impossibilidade dos 

grandes sonhadores anónimos, tal como foi descrito no primeiro manifesto 

-te arrastar. Os sucessos do sonho não toleram 

reton, 1924, s.p.)90. Neste manifesto 

pretendia-se de fato que houvesse uma simbiose entre sonho e realidade91, 

havendo mesmo a crença dessa possibilidade através da arte e da literatura, 

esta sim com  

(Breton, 1924, s.p.)92. Nestas palavras poderemos interpretar que a 

e não aceita a crítica da 

omnipotência do sonho nem do jogo desinteressado de ideias. Mais, propunha-

se achar solução a todos os problemas fundamentais da vida, algo que aliás se 

veio a não confirmar com as crises sucessivas. 

Foi neste contexto de desalento surreal baseado nesta supra realidade 

dos sonhos que então irá surgir um novo elemento: as alegorias. Estas 

                                                                                                                                               
ou de outro intérprete. É, por isso, uma díade reação de uma coisa contra outra, insistência sem motivo. 
É o que Duns Scotus chamou de haecceitas. Um sinsigno se apresen
em si mesmo, sem que sua presença implique atualização de qualquer propriedade geral das coisas. 
(http://www.minutesemeiotic.org/?page_id=339&lang=br ). (cons. 25 de março de 2020). 
90 https://www.nodo50.org/insurgentes/biblioteca/manifesto_surrealista.pdf (cons. 25 de março de 
2020).  
91 O Sonho é ver formas invisíveis/ Da distância imprecisa, e com sensíveis/ Movimentos da esperança e 
da vontade, / Buscar na linha fria do horizonte/ A árvores, a praia, a flor, a ave a fonte - / Os beijos me-
recidos da Verdade. (Pessoa, 2019, p. 71). 
92 https://www.nodo50.org/insurgentes/biblioteca/manifesto_surrealista.pdf  (cons. 14 de abril de 
2020). 
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espír

as afinidades de duas realidades próximas, tanto mais forte será a imagem 

mais poder emotivo e realidade poética Breton, 1924, 

s.p.)93. As novas perspetivas de uma emancipação da pintura através do 

espírito, permitia-lhes uma audácia renovada. 

Do sonho posto de lado, surge um outro elemento que se irá revelar de 

alcance fundamental, sobretudo para o artista objeto desta tese: as 

recordações de infância94 que segundo alguns autores, como Balthus95 irá 

recordações da infância e de outras impressões nasce uma sensação de 

flutuabilidade, de despreendimento, que é, quanto a mim, tudo o que há de 

. (Hess, 1989, p. 229). O próprio Dacosta, chega a afirmar, por 

várias vezes, a sua infância passada na Rua da Pereira, pertinho do Alto da 

Memória, onde descia e passava dos seus dias no Jardim Duque da Terceira 

. (Dacosta, 

1983, s.p.). Efetivamente não são as sociedades que produzem obras de arte, 

apenas e só o indivíduo. 

Em suma, a uma das questões que também poderá ser levantada sobre 

o movimento surrealista tem a ver, numa primeira análise, o de ter evidenciado 

uma cisão entre o homem e o universo. Além disso essa promiscuidade de 

associar coisas ao acaso quando toda a vida do homem foi trazer sentido 

comum ao mundo e à natureza que o rodeia, pareceu ter dado mau resultado, 

como aliás depois se viu. Tentar copiar e registar apenas e só o sonho, 

acreditando numa supra realidade meramente autónoma, sem se preocupar 

com outras realidades de natureza simbólica e alegórica foi um trajeto corrigido 

                                                 
93 https://www.nodo50.org/insurgentes/biblioteca/manifesto_surrealista.pdf (cons. 21 de maio de 
2020). 
94 
certas festas há uma alegria com forte tendência para o profano. Essa mistura de coisas marcou-me em 

Diário de Notícias, 16 de julho de 1983. 
95 -se com a vida interior, as atitudes, relações e comportamento secreto que assina-

). 
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a meio caminho96. O símbolo, essa terceira realidade, que só existe no objeto

quando não se refere propriamente a ele, tem a força necessária de resistir, 

criando interioridades de grupo que fazem parte depois de geografias da arte 

muito distintas e perfeitamente autónomas e que se configuram em algo muito 

importante: a sinceridade artística e a sinceridade e conhecimento97 de si 

mesmo, enquanto artista que vai de encontro ao já preconizado por Tolstoi 

quando este acredita que o 

obra de arte expressa valores autênticos do seu criador, especialmente quando 

esses valores são partilhados pela cultura (Dutton, 

2010, p. 399). Por esse e outros motivos atrás expostos, não poderemos 

afirmar a existência de um neo-surrelismo, porque nunca se encontrou nesse 

codificação de um estado de espírito esporadicamente manifestado em todas 

as épocas e países, portanto não se lhe pode delimitar um fim ou um começo. 

Goya já era surrealista, assim como Dante, ou Ucello, ou Lautréamont, ou 

Breton, 1924, s.p.)98. 

O pintor em causa pinta por necessidade própria, pela necessidade real 

de expressão. Poderemos atestar mediante várias afirmações:  

 

99. 

o 

imediata, mas um fenómeno de História da Arte. A academia é, em parte, 

100. 

 - 101. 

  porque 

estas representavam muito pouco como coisas de valor exato em si. Quem 
102? 

                                                 
96 Se os surrealistas jogaram às escondidas com as coisas, foi porque estas representavam muito pouco 

io Dacosta, Diário 
Popular, 29 de dezembro de 1943. 
97  Diário Popular, 
16 de agosto de 1950. 
98 https://www.nodo50.org/insurgentes/biblioteca/manifesto_surrealista.pdf (cons. 24 de março de 
2020). 
99(Dacosta, 2000, p. 24). 
100 (Iden, Ibiden, p. 25). 
101 (Iden, Ibiden, p. 31). 
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As figuras oníricas (ou metafísicas) que vivem da exploração estética 

dos sonhos e dos elementos sem sentido, depressa ficariam datados. O acaso 

provoca a descoberta, mas não deixa lastro na criação artística. Apenas e só 

os símbolos e as questões identitárias que são registadas nas memórias dos 

de dizer o indizível, um défice de sentido que, apesar de tudo, dá passagem a 

103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
102 (Iden, Ibiden, p. 37). 
103Iden, Público, 9 de dezembro de 1990. 
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2.2. O surrealismo é o cada um dos um dos surrealistas foi104

 

 

O título deste capítulo, é uma frase proferida por António Dacosta no ano 

de 1988, numa altura em que já era mais fácil falar do surrealismo e dos seus 

protagonistas. Em Portugal o surrealismo foi muito mais difuso, porque difuso 

foi o silêncio ao qual muitos dos artistas estavam votados. Questões políticas, 

sociais, institucionais, influenciariam os públicos de arte, os jornalistas, as 

Escolas de Belas Artes e até mesmo os temas. Contra tudo isso, apareciam 

confusões estilísticas entre os figurativos e os abstracionistas, enquanto se 

discutia Kafka, nos cafés ou Samuel Beckett, o que viria a confundir mais as 

mentes de um Portugal à deriva e em busca da sua identidade ou de algo 

contrário a ela, como é o caso do surgimento do grupo KWY, que utilizou as 

letras que não constavam do alfabeto português para daí criarem o seu nome. 

Se, por um lado os dados do surrealismo em Portugal foram lançados 

por António Dacosta e por António Pedro, por outro as intensificações 

programáticas do SPN e de António Ferro deixavam fluir o curso dos 

movimentos modernos e contemporâneos. Nenhum regime ditatorial deitaria a 

perder a oportunidade de controlar os seus artistas através de programas de 

encomenda de obras, muitas vezes anacrónicas no tempo e espaço. A guerra 

fria veio também exprimir a desconfiança entre tudo e todos. Não havia espaço 

para a expressão, muito menos para o diálogo. Avulso e a muito custo alguns 

artistas foram continuando as suas experiências, até surgir uma terceira força 

totalmente renovadora e renovada que ajudava os artistas em todas as suas 

vertentes: a Fundação Calouste Gulbenkian, no ano de 1956, que se substitui 

muitas vezes a um Ministério da Cultura, aos museus, às escolas e às galerias. 

Agora haviam 

em primeiro lugar fazer um levantamento das dificuldades e dos problemas 

sentidos. Começou por fazer no ano de 1957 uma grande exposição para que 

depois fosse solicitado aos artistas que concorressem a bolsas que estariam 

disponíveis. 

                                                 
104 António Dacosta faz exata afirmação numa entrevista que dá a Bernardo Pinto de Almeida e que foi 
publicada no ano de 1988, no Suplemento de Artes e Letras do Primeiro de Janeiro, 25 de maio de 1988. 
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Na verdade, mesmo com este esforço de uma entidade externa à 

máquina política, os artistas portugueses dos anos do pós-guerra nunca 

sentiram um apelo programático e organizado. Surgiam com os seus 

maneirismos -se com frequência independentes, de modo a eximir-

se ao empenho poético aprofundado, favorecendo o ecletismo superficial, por 

. (Gonçalves, 

1993, p. 89). 

O público não estava preparado para ver surgir o resultado desta 

atividade artística e isso viria a refletir-se, necessariamente na própria análise e 

na valorização das obras, e na subsequente compra. A ausência de reflexão e 

do convívio com as obras e com os artistas, para além da impreparação das 

escolas de Belas Artes para atualizar os seus programas académicos, fez com 

que os artistas, apesar de incentivados, se sentissem cada vez mais isolados a 

trabalharem de si e para si, no seu espaço. Do neo-cubismo, ao neo-

abstracionismo, passando pelo neo-surrealismo, praticamente todos acabavam 

por dar espaço a uma gestualidade pictórica, tentando afastar-se a todo o custo 

das temáticas populistas. Posto isto, acabamos por explanar as razões que 

levaram a que o surrealismo em Portugal se tenha prolongado tanto tempo no 

tempo e foi-se manifestando de um modo muito mais explícito em artistas como 

Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny, Carlos Calvet, Eurico Gonçalves e António 

Areal, a título de exemplo. Anos mais tarde, ainda se confundia surrealismo 

com alguma pintura não figurativa, abrindo espaço ao ambíguo e que na 

História da Arte portuguesa explicam a existência de artistas tais como 

Eduardo Luís, António Quadros, Azevedo, Vespeira, entre outros. 

O surrealismo destes protagonistas chamava a atenção para o potencial 

de cada um, encorajando, ao mesmo tempo uma realização coletiva através da 

revolução que seria posteriormente feita por todos. Havia a perfeita noção que 

o surrealismo não estava ultrapassado. Ele era o baluarte da liberdade e da 

emancipação do Homem. O movimento preconizado por Breton parecia estar 

. (Dupuis, 2000, p. 153). 

O grupo surrealista português só viria a aparecer no ano de 1949 é este 

ano que é designado como da primeira exposição surrealista de Lisboa, ficando 
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para trás os esforços de Dacosta e de António Pedro no ano de 1940, que 

pelos vistos não tinha tido consequências imediatas e foi tida, na altura, como 

. (Tchen, 2001, p. 64). Foi o pós-guerra que os levou à ação, 

e quando, mesmo assim Dacosta é convidado para integrar a referida 

exposição ele não rejeita o convite, possivelmente poderia fazê-lo, estava em 

Pari, era mais velho, mas, mesmo assim envia a obra Cuidado com os filhos, 

de cariz mais abstrato do que surrealista. Informa subtilmente que o tempo já 

era. Adivinhava-se outro que viria a ser descrito por Umberto Eco como A Obra 

Aberta, onde a necessidade da componente aleatória da obra de arte só se 

completava na interpretação de quem a olhava. Daí que Dacosta, nessa altura, 

em Paris já tinha visto muito do muito que havia para ver, tinha a perfeita noção 

de que a arte não podia expressar o mundo, sem nele intervir diretamente.  

Adelaide Ginga Tchen apelida este movimento 

Tchen, 2001, p. 41), quando também na verdade, 

parecia cada vez ganhar mais consistência, em contraste com as palavrinhas 

mansas de Salazar. 

Assim se explica como esta multiplicidade de ações e de artistas só 

quererá dizer que os artistas sentiam que muita coisa estava por fazer, isto 

para não dizer tudo. Portugal dava os primeiros passos no sentido de uma 

libertação da arte que só a meados da década de 1970 haveria de ser uma 

libertação plena. 
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CAPÍTULO III Ser Dacosta entre os seus pares

 

O DESLUMBRE (motivações) 

 

3.1. Dacosta  pertencer aos Açores e ser em qualquer lugar  

 

A pintura de António Dacosta parece nascer da distância que cria entre 

as coisas. 

 

Helena de Freitas105 

 

Com António Dacosta inaugura-se, não só um movimento artístico em 

Portugal, mas também, um modo de estar na arte nos Açores: nascer, crescer; 

sair e não voltar. 

 Se, por um lado, no âmbito da música Francisco Lacerda e Canto da 

Maia tenham optado por este modelo, o mesmo não aconteceu com Domingos 

Rebelo e Maduro-Dias. Sair foi bem mais penoso do que o regressar, enquanto 

que para Dacosta se passou o contrário: regressar configurava-se uma 

condição que não queria experimentar. Havia explicações a dar e os 

movimentos artísticos, que até então vigoravam, não eram propícios a 

explicações e muito menos a interpretações. Desde os primeiros dadaístas que 

o acaso seria um fator determinante e assim Dacosta seria também uma vítima 

do acaso e do fortuito. Algo se passara, entretanto, para o pintor pressentir a 

presença tentadora dos Açores apenas na sua memória106. Ele pertencia e 

pertenceu sempre aos Açores, mas também sabia que podia ser açoriano em 

qualquer outro lugar. Em qualquer lugar, talvez, menos em Portugal 

Continental. Ao Portugal pequenino e ditatorial que não soube amar os artistas 

emergentes e tão só os consagrados. Assim o atestou Bernardo Pinto de 

m qualquer outro país amante dos seus artistas, 

enfim da sua cultura, a pintura de um artista como este teria sido louvada e 

                                                 
105 Maria Helena de Freitas
p.62. 
106 a, por conseguinte, não é constituída pela imagem, senão que pelos termos 

, p. 180). 
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disputada por museus e coleções, repositório que é de uma grande sabedoria 

da vida e das coisas.  (Almeida, 1999, s.p.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi essa presença, distante e dominadora, tão marcante que lhe permitiu 

avaliar a pertinência da sua obra, tão fortemente influenciada pela terra natal, 

sobretudo depois do regresso de 1983. O regresso aos Açores também 

coincidiu com o tímido regresso, não à pintura, mas à sua exposição enquanto 

pintor, também, e, fortemente, marcado por fatores de ordem prática, de 

compromissos profissionais e pessoais, tais como o legado aos filhos, a 

exposição na Galeria 111 e o incentivo constante de Júlio Pomar e de Miriam 

Dacosta, respetivamente. 

Nesse regresso, as imagens que poderiam ser de um qualquer lugar 

são, na sua maioria, de temática pagã e cristã107, sobretudo naquilo que se 

interliga com o culto do Espírito Santo nos Açores e, não entram em 

contradição. Nesse culto essa heterogeneidade é uma constante, não fora a 

igreja católica, aos poucos, se ir apoderando e trazendo-o para dentro dos seus 

muros, mas sempre mantendo a autonomia das irmandades e dos irmãos e da 

situação financeira, por vezes, tão apetecível aos padres e às comissões de 

igreja. Quando assim não foi, levantaram-se grandes desacatos que só foram 

amainados à custa de cedências mais por parte da igreja do que por parte das 

das 

                                                 
107 Chamo a atenção que esta temática cristã do Espírito Santo foi, no passado, avessa à religião católica. 

3.1. António Dacosta (terceiro a contar da esquerda) nas Festas do 
Espírito Santo, 1923, Angra do Heroísmo, ECRDAD 
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batinas, m Terroristas

duas faces diferentes da mesma moeda, cujo denominador comum era o culto 

do Espírito Santo, mais do que o culto do orago, sempre relegado para 

segundo plano. Dacosta sabia-o bem e, portanto, o paganismo e o cristianismo 

serão um mote de convergência de vetores sensoriais e espirituais interligados 

pela presença de um culto, em louvor de Um louvor a algo superior e de 

natureza, claramente, espiritual. 

Na pintura de Dacosta são recorrentes os símbolos108 perante a tela em 

Variante109 

 Há sempre manancial para a manutenção de uma 

iconografia constante, quer nas primeiras pinturas dos anos de 1940, quer já 

nas últimas de 1980. De uma forma sucinta elenco alguns substantivos: o 

cetro, o bezerro, a coroa, a pomba branca, a bandeira carmesim, o vinho, o 

pão, a posta de carne, a carcaça, o edifício do império, a menina vestida de 

branco, são apenas alguns elementos que, de um modo muito geral, fazem 

parte das pinturas de Dacosta e que estão diretamente relacionadas com o 

culto do Espírito Santo nos Açores.  

 

Em Dacosta encontra-se o fulgor do Espírito Santo, na dádiva em que assistem 
os Anjos, entre si jogado num racional tabuleiro de xadrez, bem como na 
ideada pintura A Festa. O touro surge enfeitado com uma grinalda de flores, e o 
mar ao fundo vê, vindo das colinas e montando o touro, um menino com 
ofertas. Uma mulher (evocando a figura de uma sacerdotisa) aproxima-se do 
altar do Império, onde se expõe a carne de um animal abatido. Como se esse 
espírito de oferenda da Pintura de Dacosta (e também na de Pomar) 
procurasse um chão antigo. (Félix, 1993, pp.20-21). 

 

Numa das entrevistas110 efetuadas ao amigo de infância de João 

Afonso111

fotografia q Melo, 2014, p. 49) e de fato foi a 

                                                 
108 
(Dorfles, 1988, p. 37). 
109 Variante, Lisboa, n.º 2, 1943, p.52. Cf. Anexo III. 
110 Cf. Apêndice I. 
111 João Dias Afonso (1923-2014) foi um escritor e jornalista, técnico superior principal de Bibliotecas e 

go de António Dacosta, entrevistei-o no ano de 2001. 
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Miriam Dacosta, mulher de António Dacosta, que me arranjou a dita foto datada 

de 1923, (fig.3.1.) onde se vê o pequeno António em primeiro plano, no terceiro 

lugar a contar da esquerda para a direita, que foi publicada pela primeira vez 

no livro António Dacosta, a Clarividência da Saudade112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da terra e da sua transformação relacionada com os engenhos e com os 

ofícios113, mas também da espiritualidade se define a pintura de António 

Dacosta. Uma pintura feita destas marcas de uma identidade insular e que irá 

marcar a sua caligrafia como um selo. A terra e a espiritualidade serão um 

mote de uma iconografia constante. A ilha é o torrão: e o que se passa na ilha 

e só na ilha e nada mais fora da ilha (fig. 3.2.). Nem mesmo o mar114, um fator 

tão definidor de identidades, é forte nesta pintura. Diria mesmo, a água, quando 

aparece neste conjunto é irrisória e tratada com um teor meramente naïf à laia 

de esquisso.  

Se atendermos ao elemento água, per si, temos como exemplo singelas 

representações em Fontes de Sintra (fig. 3.3.) esquemáticos repuxos que nos 

aparecem de branco ou negro como bengalas rígidas e hieráticas no espaço115. 

Contudo, não se pense que esta temática das Fontes de Sintra é de somenos 

                                                 
112 Cf. Apêndice VIII. 
113 Refiro-me mais precisamente à madeira de cedro e aos ofícios de marcenaria e da carpintaria. 
114 
cariz surrealizante não alude a esta questão como um referente, mas sim como um elemento pictórico. 
115 
máticos à semelhança de pódios escalonados por degraus. 

3.2. António Dacosta, Ilha, 1980, tinta acrílica e lápis de cera sobre papel, 
13 x 21.5 cm, col. Lourdes Castro, ECRDAD - ADD425 
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importância. Consegui apurar, nesta espécie de obsessão116, cerca de 

cinquenta títulos relacionados com este tema nas suas pinturas, um valor que 

se demonstra elevado em comparação com as catorze ilhas e zero resultados 

para mar.  

 

Este último aspeto é importante ser destacado: raramente vemos o mar 

tratado em Dacosta com a força e a marca que mereceu atenção para muitos 

outros pintores açorianos. Ele aparece como uma inevitabilidade da própria 

paisagem. Nas proto-pinturas de tabuinhas ele aparece na Vista para a 

fortaleza de São Sebastião (1928) e nas Vista de Angra do Heroísmo (1929). 

As ilhas que pinta, mais tarde, são apenas pedaços de terra no espaço e não 

pedaços de terra rodeados de mar por todos os lados, como aliás se define, 

convencionalmente, uma ilha. Além disso, nos títulos, não encontramos nem 

uma vez a palavra mar. A ilha que o leva a outras ilhas, são as dinâmicas de 

um nascer intrínseco de lava e aparecem à laia de vulcões em chamas, e 

mesmo quando aparecem em contexto de fundo azul, não passam disso 

mesmo: um fundo azul sem sombras, nem texturas, nem ondas nem espumas 

(fig. 3.4.). Fundos azuis sumários apenas para contextualizar a terra, sempre a 

terra. Por vezes o mar anula-se na cor fazendo destacar o torrão castanho 

                                                 
116 onde consegui 
apurar cerca de 14 títulos. 

3.3. António Dacosta, Fonte de Sintra, 
1984, tinta acrílica sobre tela, 97 x 130 
cm, col. Manuel de Brito, ECRDAD - 

ADP263 

3.4. António Dacosta, Ilha, 
1980-82, sem informação, 76 x 

57 cm, não localizado, 
ECRDAD - ADD485 
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ped . (Dacosta, 1994, p. 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No desenho efetuado para participar na Exposição do Mundo Português 

(1940) e de título Portugal Insular, (fig. 3.5.)  e que foi imediatamente rejeitado 

ilha aparece em termos alegóricos inscrita 

numa figuração antropomórfica e descaracterizada da iconografia marinha. 

Esses elementos deverão ser lidos à luz do movimento surrealista e, portanto, 

não deverão contar nesta análise, que se pretende, mais do que figurativa, a 

uma interpretação com referente a um contexto cultural identitário. 

Os monumentos açorianos na paisagem que Dacosta pinta são apenas 

monumentos. São tratados sem fundo e sem contexto. Monumentos esses tão 

umas vezes até inacabados. A paisagem anula-se perante a imensidão do azul 

de mar sempre ausente.  

3.5. António Dacosta, Portugal Insular, 1939, Col. 
Maduro-Dias, Tinta da china s/ papel, 35 x 24,9 

cm, ECRDAD - ADD408 
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Da ilha interessavam-lhe as coisas simples da terra117, como aliás o seu 

amigos relatam comovidos como ele se despediu dela, sabendo que seria a 

última vez: 

 

a faia, cujas folhas esfregava nos dedos para sentir-lhes o cheiro, as figueiras 
de folha larga, as hortências que enchiam os caminhos, a cal dos muros 

zou as 
lembranças da ilha. É, de certo modo, uma ânsia de não apagar o prazer 
epicurista da água no chafariz, do cheiro a pastos húmidos e da ressalga 
marinha, da alcatra118 que no prato arrefece. Era novembro e chovia na ilha119. 
(Melo, 2014, p. 40). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 

A cal dos muros, p. 37. 
118 Prato típico da gastronomia açoriana, composto de várias carnes e especiarias que é cozinhado len-
tamente em alguidar de barro e comido, nos tempos mais recuados na altura das festas do Espírito San-

 
119 Os amigos Álamo Oliveira e João Afonso, referiram que foram almoçar na Quinta do Martelo com 
António Dacosta, no ano de 1990, onde é possível ver o alguidar de alcatra. Eles relataram que nesse dia 
tinha comido muito pouco, também derivado da fase terminal da doença. (Fig. 3.54). 

3.6. António Dacosta em casa dos pais, c 
1964, ECRDAD 
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Portanto, é deste passado entre as influências artísticas do trabalho da 

talha e dos marceneiros de profissão, em que o avô e o pai de Dacosta se 

inserem120 bem como dos cultos espirituais e rituais que, iremos, de certa 

forma, buscar a génese identitária da obra criativa do percursor do surrealismo 

121. Nesta análise, julgo que não 

se devem descurar os aspetos práticos e mundividentes, nem os aspetos 

ial e ao mesmo tempo o seu 

signo: consequentemente não só constitui o seu fim passível de ser seguido, 

mas o símbolo ritual e a imagem mítica na qual se condensam aspirações e 

Eco, 1997, p. 34). São iconografias que se convergem e fazem parte 

de uma mesma equação de valores que forjam, sem dúvida identidades e 

processos de aglutinação de saberes. 

Relativamente ao que se tem falado das duas fases de Dacosta, que 

muito jeito tem dado aos Historiadores de Arte, há também que ter em conta a 

palavras do interlocutor. Se ele próprio considerou que não teve duas fases e 

que não há um Dacosta 1 e um Dacosta 2, há que respeitar. É tempo de fazer 

justiça às suas claras palavras, ditas mais do que uma vez, quando 

questionado. O sentido da sua pessoa é uno, como é normal que seja e, para 

ele, não há nenhum recomeço, nem nenhum silêncio pictórico. Há sim um 

sentido linear do existir e do pintar. E existir e pintar fazem parte dessa mesma 

condição que é ser-se António Dacosta

não se interrompe o que se é, não se deixa de ser quem é, não se recomeça, 

é- 122. Mesmo no antes e depois de acontecimentos marcantes na sua vida 

como o divórcio, o casamento, os filhos, etc., Dacosta não os determinou como 

eventos de rutura na sua pintura. O fato de ter nascido nos Açores, de ter 

saído, de não ter voltado, afigura-se mais marcante porque é uma questão de 

permanecer num lugar e não de estar presente num determinado momento. 

Não existe uma noção descontínua temporal. Mas linear e, porventura cíclica 

da vida. O parar de pintar, que é um fato legitimado e assumido pelo próprio, 

                                                 
120 Dacosta trabalhou como marceneiro entalhador junto com o pai, quer nos altares de talha, quer 
como seu aluno na Escola Comercial e Industrial Madeira Pinto. 
121  
122 António Dacosta, in Bernardo Pinto de Almeida à Conversa com António Dacosta, o trabalho das 
nossas mãos, Fundação Cupertino de Miranda, Vila Nova de Famalicão, Setembro / Outubro, 1999. 
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não quis dizer que tenha deixado de ser pintor. Não se lhe afigurou nele 

apenas um momento na sua vida que não determinou quem ele seria nem o 

que ele viria pintar a seguir. Não regressou ao surrealismo, se bem que poderia 

ser tentador regressar a uma zona de conforto. Regressou em linha com a sua 

época e mesmo assim em coerência com ele próprio. O mesmo se passou com 

o surrealismo: a palavra andava no ar e quando aparece, ainda de forma muito 

confusa, Dacosta a entende e inaugura com os seus quadros este movimento 

em Portugal, se bem que não fosse um modelo que ele aderisse cegamente. 

Mais do que isso, interessava-lhe dar mostras que estava comprometido com o 

seu tempo, tal como os vanguardistas do século XX. Havia que dar mostras de 

uma certa rebeldia, e também de um inconformismo, mais por razões políticas, 

do que propriamente estéticas. A guerra na Europa e sobretudo na Espanha 

era talvez um pretexto ambíguo, mas o regime neutral era ainda mais 

embaraçador. Sentiu a missão de dar conta desses desconfortos e mostrá-los 

ao público sem pudor. Os inquietantes cenários de solidão e de angústia 

dariam lugar, mais tarde, a uma pintura mais lírica e liberta dessas 

complexidades contextuais. Dacosta deixava-

mergulhador porque ele traz sereias cor de laranja, sereias cor-de-rosa. Talvez 

estrelas-do-mar 123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 FÉLIX, Emanuel, António Dacosta, Esboço de um Roteiro sentimental, Separata da revista Atlântida, 
1988. 

3.7. Exposição do Grupo Surrealista, 1949, Lisboa, 
BNP 
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No entanto, e apesar de haver esse reconhecimento da exposição 

inaugural da Casa Repe124 no ano de 1940, em alguma da bibliografia 

consultada ainda é possível aferir que no Grupo Surrealista de Lisboa (fig. 3.7.)  

não constava o nome de Dacosta125, apenas explicável pelo fato de Dacosta já 

ter deixado Lisboa, rumo a Paris. No entanto, há ainda que assinalar que na 

História da Arte está consagrada a primeira exposição dos surrealistas, datada 

de janeiro de 1949, tendo Dacosta enviado dois quadros126, ou seja, nove anos 

depois da exposição coletiva de 1940 na malograda loja de móveis. Além 

disso, e fato curioso é que a própria PIDE.127 que mantinha nos seus registos 

os nomes ligados ao movimento surrealista em Portugal, considera a exposição 

de 1940 quando se refere a Dacosta dos seguintes moldes: António Da Costa  

Pintor. Expôs com A.P. em 940. Vive em Paris desde 46. Exp. Na 1ª Exp. Surr 

49. Desde essa data não tem pintado. (Tchen, 2001, p. LV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
124 Cf. Anexo V. 
125 Os nomes dos artistas que compunham o Grupo Surrealista de Lisboa são: Mário Cesariny, José-

 
126 Cuidado Com os Filhos, 1948 e Espaço Ocupado, 1948. 
127 Não consegui apurar ao certo a data do registo, mas certamente depois da segunda metade de 1950. 
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3.2. 1928-1934: começar, é um bom princípio

 

Nasci numa família em que o trabalho das mãos era importante. 

 

António Dacosta128  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

António Dacosta nasceu em Angra do Heroísmo a 3 de novembro de 

1914, numa pequena casa na Rua da Pereira, pertencente à freguesia citadina 

de Santa Luzia, bem perto do Monumento da Memória a D. Pedro IV. Lá 

passou a sua infância e juventude. Seu pai, António Marciano da Costa, 

também conhecido por Mestre António Fininho, era um conhecido marceneiro 

entalhador que dava aulas na Escola Comercial e Industrial Madeira Pinto, veio 

a ter um papel determinante na sua formação. Nessa escola, que viria a ter um 

papel determinante, eram formados os técnicos especializados nas áreas do 

comércio, serralharia, marcenaria, eletricidade e desenho. Foi nas aulas de 

desenho129, incentivado pelo seu professor Álvaro Castro de Meneses,130 que 

                                                 
128 Bernardo Pinto de Almeida, À Conversa Com António Dacosta, in: António Dacosta, O Trabalho das 
nossas mãos, Fundação Cupertino Miranda, Vila Nova de Famalicão, setembro/ outubro, 1999, s.p. 
129 Na caderneta escolar de António Dacosta é possível verificar os 15 valores obtidos a desenho, em 
contraponto com os valores das restantes disciplinas que rondavam os 10, 11 e 12 valores. 

3.8. Autorretrato, 1933-34, carvão s/ papel, 30,7 x 
26,6 cm, col. Lisa Dacosta, ECRDAD - ADD4 
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Dacosta iria pintar, no ano de 1928 e 1929, com 14 anos as primeiras 

paisagens e arquitetura da cidade nas tabuinhas trazidas pelo pai (fig. 3.9.) e 

que, mais tarde, viria a expor no Palácio do Governo Civil131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sua mãe, Alcina do Nascimento Martins, (fig. 3.10.)  ocupava-se com os 

afazeres da casa e também incentivava o jovem nos seus estudos. Em 1930 o 

filho António conclui o exame final do Curso Comercial da Escola Industrial com 

a classificação final de 13 valores, e, não tendo os pais condições para lhe ofe-

recer os estudos, António da Costa começa a trabalhar como ajudante do pai 

na referida escola. Paralelamente, dedica-se, de uma forma ainda amadora, ao 

desenho e à pintura. É de 1933 o seu primeiro autorretrato a carvão e a primei-

ra ilustração, que viria a figurar na capa do livro Serões Açoreanos132 de Ger-

vásio Lima (fig. 3.13.), dando assim os primeiros passos do seu percurso artís-

tico. No ano seguinte, participa numa exposição coletiva com o retrato do Tio 

Carlos (fig.3.12.)  e com cinco paisagens da Terceira no Torneio Literário e Ar-

tístico Açoreano, onde ganha o prémio da Livraria Férin.  

O talento foi dando provas de notoriedade. Havia que se arranjar forma 

de estudar Belas-Artes em Lisboa. Naquele tempo, nos anos trinta, ainda não 

                                                                                                                                               
130 Dacosta conclui o Exame final do Curso Comercial da Escola Industrial e Comercial Madeira Pinto, a 
16 de julho de 1930 com a classificação final de 13 valores. 
131 Exposição de Pintura, Desenho e Fotografia do Torneio Literário e Artístico Açoreano. 
132 Publicado em 1937. 

3.9. António Dacosta, Sem título (Vista da Cidade), 1928, 
óleo s/ madeira, 14,3 x 21 cm, coleção particular, ECRDAD -

ADP1  

3.10. António Dacosta, Retrato 
de Alcina, 1935, óleo s/ tela, 
61,3 x 50,2 cm, ECRDAD - 

ADP388 
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se ouviam falar em ajudas do Estado133, muito menos nos Açores. No ano an-

terior, a Junta Geral do Distrito Autónomo de Angra do Heroísmo tinha atribuído 

uma pensão a Maria Ramos, que viria a tornar-se escultora. Foi nesse contexto 

que o jovem Dacosta, com 21 anos, decidiu pedir a esse organismo um apoio 

que lhe subsidiasse os estudos e a estadia. Alguns procuradores estavam in-

clinados em atribuir esse ano a bolsa, mas foi recusado com o seguinte argu-

mento que me foi relatado por João Dias Afonso, amigo de António Dacosta, 

134 

E não lhe deram a bolsa. O lá fora, que é o Continente, funcionava como uma 

espécie de trauma desertor, mas também o voltar para a terra parecia não ser 

um bom indício, pelo que, quer de uma forma, quer de outra, qualquer tipo de 

apoio estaria condicionado e limitado, à partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse mesmo verão de 1935, por altura das festas, em honra de São 

João, era usual haver touradas de praça e, ao que consta, segundo relatos do 

próprio António Dacosta a Miriam, que depois, por altura do centenário do nas-

cimento do pintor, me confidenciou e confirmou a seguinte história: no palan-

que onde estava sentado, Dacosta viu algo brilhar ao sol e qual não foi o seu 

                                                 
133 Não se utiliza o termo bolsas de estudo, mas sim de pensionistas do Estado, pelo menos desde Pina 
Manique. 
134 Excerto da entrevista que fiz no ano de 2001. Cf. Apêndice I. 

3.12. António Dacosta, Retrato de Tio 
Carlos, 1934, carvão s/ papel, 64,5 x 
47,5 cm, col. MAH, fotografia de José 

Guedes da Silva 

3.11. António Dacosta, Retrato da Tia 
Isabelinha, 1934, carvão s/ papel, 59, 
4 x 43,3 cm, col. MAH, fotografia de 

José Guedes da Silva 
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espanto era uma joia, presumivelmente com um diamante, não reclamada, que 

foi vendida e cuja verba arrecadada viria a funcionar como a sua primeira bolsa 

de estudo. Não havia dúvidas que o dinheiro da joia teria de ser empregue na 

sua formação. Dirigiu-se à Agência Insulana de Navegação, cuja sede funcio-

nava no edifício da Antiga Loja dos Barateiros na Praça Velha e adquiriu o in-

gresso, que em segunda classe rondava os 1 000$00 e que lhe daria acesso à 

morava cinco dias para chegar ao Porto da Rocha do Conde de Óbidos, perto 

do Cais do Sodré135. 

 unha-  (Lemos, 1983, p. 22) e 

sugava os sonhos por concluir. Não era fácil o incentivo, não era fácil a 

motivação. Apenas o impulso de querer fugir à realidade da matéria o impelia a 

seguir mais longe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Esta informação foi recolhida diretamente através de fontes orais, junto de estudantes que pela 
mesma época estudaram em Lisboa, nomeadamente do Dr. Álvaro Monjardino, distinto advogado an-
grense, primeiro Presidente da ALRAA, ainda hoje vivo, com a idade de 90 anos (2020). 

3.13. Capa e interior do livro de Gervásio Lima, Serões Açorianos, AM 
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3.3. 1935-1963: o surrealismo e o silêncio?

 

António Dacosta  pintor europeu da  

 

Vitorino Nemésio136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacosta parte para Lisboa no ano de 1935 para estudar Belas-Artes em 

Lisboa. A chegada não foi fácil. A 16 de outubro é aprovado no exame de 

admissão da Escola de Belas-Artes e matricula-se no Curso Especial de 

Pintura e tem como professores Macedo Mendes, Varela Aldemira, Leopoldo 

de Almeida, entre outros. Por lá permanece até 1941, regressando a Angra do 

Heroísmo nas férias. No verão de 1937 pinta o retrato do seu amigo e também 

pintor Maduro-Dias, (fig.3.14.) cujo carvão havia sido ensaiado no ano anterior, 

ainda assinado como A. Da Costa. É desse mesmo ano que pinta um retrato ou 

figuração enigmática a que dá o título de Passarinheiro (fig.3.15.). Inicialmente 

esta obra pertencera a José-Augusto França, tendo sido oferecida, mais tarde 

ao filho do pintor aquando do seu nascimento, no ano de 1969. Nesta obra, já 

                                                 
136 Vitorino Nemésio, Dacosta, o pintor Europeu das Ilhas (publ. em In Variante, n.º 1, 1942), p. 49. Cf. 
Anexo IV. 

3.14. António Dacosta, Retrato de 
Maduro-Dias, 1936, carvão s/ papel, 
47,1 x 34 cm, col. Francisco Maduro-

Dias (filho), ECRDAD - ADD404 

3.15 António Dacosta, O Passarinheiro, 
1936-1937, óleo s/ tela, 41,5 x 31,3 cm, 
col. Carlos Dacosta, ECRDAD - ADP6 
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poderemos ver os traços iniciais de um surrealismo premonitório. Não se sabe 

se o passarinheiro é o homem que assobia num apito em forma de pássaro, ou 

se também o expele ou o engole? A figura humana dúbia na forma como a 

boca se entreabre assim o indicia. A mão que do nada aparece e o elemento 

de fundo curvilíneo rematado de dois círculos que se intercetam são apenas 

mais um elemento de equilíbrio na composição, fazendo contraponto com o 

elemento curvilíneo do pássaro ou do apito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante os primeiros quatro anos, fixa residência na Rua da Quintinha 

n.º 1, rés-do-chão esquerdo, e vai pintando alguns retratos por encomenda que 

vende a amigos e familiares, como é o caso do retrato de Pedro Moutinho. 

 Em agosto de 1939 muda-se para 

pensão Liège na Rua Ivens, onde lá permaneceu cerca de dois meses, e daí 

para um prédio na rua de São Marçal n.º 192. É nesse ano de 1939 que o 

surrealismo entra nos seus traços, sendo lhe pedido um trabalho para figurar 

3.16. António Dacosta, Cena com um 
pêndulo, 1941, óleo s/ tela, 89,5 x 51 cm, col. 

CAM, ECRDAD - ADP28 



 
 

97 
 

na Exposição do Mundo Português, a realizar no ano seguinte. Esse desenho 

de título Portugal Insular137 inadequação . 

 O ano de 1940 viria a ser marcante para Dacosta, é também o ano da 

Exposição do Mundo Português, Dacosta expõe entre 11 e 23 de novembro na 

Casa de Móveis Repe138 com António Pedro e Pamela Boden139 dez pinturas 

surrealistas, tratando-se este evento marginal, à revelia do esteticamente 

institucional viria a constituir-se como a primeira exposição surrealista em 

Portugal140.  

A maioria das suas obras desaparecera num incêndio, em 1944, no 

atelier de António Pedro141, provocado por um cigarro de Dacosta, tendo 

restado: Cena Aberta, Antítese da Calma, Diálogo142 e Serenata Açoriana.  A 

27 de julho de 1940 termina o Curso Especial de Pintura com boas notas a 

Desenho, História e História da Arte. 

E Angra, como está em 1940?  

 

Angra então, parece distraída, diverte-se muito. É a festa dos cantadores no 
Salão da Caridade, são as festas de arte no Seminário, as comédias na 
Recreio, os dramas na Fanfarra, o cinema no Angrense. É ainda a tuna dos 
Empregados do Comércio. O grupo dramático de São Bento põe em cena 
«Amor Louco», e ao ensaiador Sr. Luís de Melo, é oferecida uma linda 
«corbeille» ). Alguém sugere na imprensa, a realização de jogos olímpicos 
no arquipélago. «E porque não?» - pergunta. 
Está «sentada na banqueta da tarde», como largos anos depois Marcolino 
Candeias143 a haveria de surpreender. Escuta os estorninhos ao pôr-do-sol nas 
araucárias. Está tão distraída que é impossível saber se, de olhos enxutos, ela 
distingue, em meio aos que partiram, o homem consciente, comprometido com 
a sua época. (Félix, 1987, p. 12). 

                                                 
137 Esse desenho foi posteriormente oferecido ao seu amigo e pintor Maduro-Dias, numa das férias de 
verão. 
138 Loja de móveis em liquidação. 
139 Escultora abstrata de origem inglesa que Dacosta conhecera, então de passagem por Lisboa. 
140 Cf. Anexo V. 
141 Dacosta encontrava-se a viver no atelier do amigo António Pedro quando o incêndio acontece. Este 
incêndio destrói não só os quadros de Dacosta como também quadros do amigo pintor. 
142 Considerada uma das primeiras pinturas surrealistas de Dacosta. 
143 Emanuel Félix refere-  
lino candeias. Cf. Anexo LI. 
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No ano de 1941, e até 1946, colabora em diversas exposições do SPN e envia 

desenhos e ilustrações para periódicos144 em Lisboa. Em 1942 recebe o 

Prémio Amadeo de Souza-Cardoso na Sétima Exposição de Arte Moderna do 

SPN, com o quadro A Festa (fig.3.17.)  e é esse mesmo ano que Vitorino 

Nemésio escreve na Revista Variante I António Dacosta Pintor Europeu das 

ilhas145. Nesse mesmo artigo, o seu conterrâneo terceirense destaca a 

maturidade; as cores vivas e penumbrosas; a ousadia do feio; a plasticidade e 

a perspetiva; a implacabilidade da figuração; a barbaridade da iluminação; os 

contrastes simbólicos, o fogo da sinceridade; a forte composição  o saber ver 

com os olhos das ilhas o que há para ver, em vez do breve olhar; o  trabalhar o 

monstruoso ou o anómalo; o caminho difícil e menos lisonjeiro do plasticismo e 

o pintor que usa as cores da cripta e da penumbra baixa do ser ilhéu. Estes 

epítetos, aparentemente não muito abonatórios, eram-no para Vitorino pela 

estranheza que o pintor expressava nos seus quadros.  

 anjo- 146, o 

-prazeres do vernissage

elogio a alguém que facilmente não se acomodava a modas e a facilitismos de 

opinião. Alguém como Dacosta, que não se limitava a ver e a pintar, mas a 

expressar sentimentos, memórias de infância147, e, ao mesmo tempo, a usar-se 

                                                 
144Revistas: Acção, Aventura e Panorama. 
145 Cf. Anexo IV. 
146 Cf. Anexo IV. 
147 
mento da possível vinculação ao surrealismo das memórias da sua infância terceirense, cruzando refe-

3.17. António Dacosta, A Festa, 1942, Óleo s/ 
madeira, 81 X 100, cm, col. MNAC - MC, 

ECRDAD - ADP31 

3.18. Bezerro enfeitado em desfile antes do 
sacrifício em Honra do Espírito Santo, AM 
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das vanguardas como forma de composição. Certamente que Dacosta não foi 

prenúncio. Foi uma frase para 

148.  

publicado na revista Variante n.º 2149 desse ano, onde já revela uma ligação à 

poesia e ao gosto pela escrita, que iria despoletar nos anos seguintes. Ainda 

em 1943, através da amizade de António Tinoco150, começa a escrever artigos 

de crítica de arte151 para o Diário Popular, prosseguindo com ilustrações para 

livros, cenografia e figurinos para o Teatro do Ginásio em Lisboa. 

No ano de 1944 Dacosta pinta alguns retratos, Sem Título, bem como a 

pintura de índole cubista Duas Figuras (fig.3.19.), patente no MAH (Museu de 

Angra do Heroísmo). Nesse mesmo ano, desenha as ilustrações do livro de 

contos de Rui Ribeiro Couto, Uma Noite de Chuva e Outros Contos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
rências ao universo pictórico picassiano (mas também de uma espécie de versão solar de De Chirico) 
com situações de quase montage disseminadas no mesmo plano pictórico (Sardo, 2018, p. 779). 
148 Vitorino Nemésio, Variante, n.º 1, 1942. Cf. Anexo IV. 
149 Cf. Anexo III. 
150 Proprietário do jornal Diário Popular. 
151 O primeiro artigo de crítica de arte é de 27 de janeiro de 1943, sendo que continua a escrever mesmo 
com a sua ida para Paris. O último texto de crítica de arte deste jornal é de 16 de agosto de 1950. 

3.19. António Dacosta, Duas Figuras, 1944, Óleo 
s/ tela, 65,5 x 54,5 cm, col. MAH, ECRDAD - 

ADP50 
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Desiludido com a política nacional, Dacosta participa em 1945 e 1946

em diversos debates sobre cultura e arte com Almada Negreiros, Fernando 

Amado, Eduardo Viana, Afonso Botelho e Vasco Futcher152. Vejamos o tipo de 

intervenção de Dacosta, num texto que viria a ser publicado em 1950, já depois 

de se ter instalado em Paris: 

 

admito que o artista trabalhe com as imagens que passam através e nós pró-
prios. Entre muitas imagens há uma que entra, toca o nosso ser íntimo, agita 
cérebro e entranhas. O artista sincero é o que vomita coisas cá para fora. As 
imagens da realidade vão-se encorpando dentro dele e são de novo atiradas 
vivas para o exterior  ex-
traordinário que o quotidiano. Quem repare na vida e lhe adivinhe as causas, 
sente como é complicada e misteriosa. Toda a realidade é misteriosa. O que se 
exige do público é o estado de graça. 
Se o artista aceita porque é que o público não aceita o mistério? O artista com-
bate o público nos seus preconceitos, nas suas ideias a respeito da realidade. 
Ele resolve que a arte é como ele deseja. Assim o problema é insondável. A 

sões desagradáveis. Não perceber é desagradável  e é depois o mistério, o 
desconhecido. Mas a temeridade também tem encanto. E depois, se o público 
liga tamanha importância à lógica dos raciocínios, quando por acaso não per-
ceba, terá a compreensão de não ter compreendido. O importante é que rece-
ba o choque. (Dacosta, 1950, p. 280). 

 

No ano seguinte, os seus desenhos mais interventivos, que fez para a 

ilustração do poema Europa (fig.3.20.) de Adolfo Casais Monteiro, são bem o 

indício desse desaire. Lisboa já não é o que era. A Europa do Pós-Guerra, so-

frida e destruída, erguia-se das cinzas enquanto que o Portugal de brandos 

costumes amofinava. A par disso, o surrealismo não era mais possível quando 

a realidade se misturava com este movimento / manifesto.  

Reinventar-se, quando também se tinha de sobreviver, não era fácil. Vol-

tar para a ilha estava fora de questão. Em 1945, o fim da guerra, o desencanto 

com o regime ditatorial português fá-lo afastar da participação das exposições 

do SPN e SNI (Secretariado Nacional de Informação). Continua a atividade 

como ilustrador, desta vez para Adolfo Casais Monteiro, no livro Europa. O re-

trato continua a fazer parte da sua vida e expõe no Centro Nacional de Cultura.  

                                                 
152 Debates e tertúlias que aconteciam pelos cafés, mas que acabariam por dotar de consciência crítica 
muitos artistas e escritores que estavam descontentes com o regime. 



 
 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1947, Dacosta parte para Paris num dia de inverno frio e chuvoso. A 

fome na Europa era uma realidade ainda não totalmente refeita do pós-guerra. 

A bolsa que lhe fora concedida pelo Governo Francês era irrecusável. Um ano 

passaria depressa. Pintar continuava nos seus horizontes (fig. 3.21.). Esta 

oportunidade, intermediada pelo conselheiro artístico do Consulado Francês 

Pierre Hourcade, afigurava-se-lhe como única. Paris, mesmo o Paris do pós-

guerra, continuava a comportar-se como uma espécie de chamamento m-

bora tivesse confessado  contre- 153. Antes disso, faz uma breve passa-

gem pelos Açores impulsionado apenas pela idade e doença de seu pai, de 

quem viria a estar longe por uns longos 17 anos. Outros horizontes o espera-

mais uma vez, chamava os artistas a serem ousados e livres. É dessa liberda-

de que será feito esse chamamento e que jamais iria deixar de ecoar, mesmo 

depois do 25 de Abril de 1974.  

O momento para Dacosta era o da escrita. Ver e escrever era, agora, 

mais importante do que pintar. A vivência nómada, de hotel em hotel, também 

                                                 
153 Faz e
trevista. Semanário Expresso, Lisboa, 18 de junho de 1983. Cf. Anexo XI. 

3.21. António Dacosta, Sem título (Cabeça 
de Mulher), 1947, aguarela s/ papel, 37 x 

29,5 cm, col. José Augusto França, 
ECRDAD - ADD71 

3.20. António Dacosta, ilustração para 
1946, de Adolfo Casais 

Monteiro, ECRDAD - ADD586 



 
 

102 
 

não ajudou muito. No ano seguinte casa na Notre-Dame de Paris, com Maria 

Carlota Meirelles do Canto e Castro e mudam-se para um apartamento em-

prestado pelo jornalista Tomás Ribeiro Colaço na Rue de Renaudes. Este ca-

samento viria a durar apenas três anos. No ano do divórcio, a convite da Gale-

ria de Março, e por intermédio de José-Augusto França, Dacosta faz uma ex-

posição antológica individual, com 17 quadros. O pintor não comparece à ex-

posição de Lisboa, não só por estas terem curta duração, cerca de quinze dias, 

mas também, já nessa altura, as dificuldades económicas o impossibilitavam 

de viajar. Nesse mesmo verão, devido ao agravamento da doença do pai, que 

se deslocara a Lisboa, por esses motivos, encontra-se com ele. Pensou ficar 

nada entrevista a Maria João Avillez. Dacosta não ficou alegando que lhe pode-

do que rejeitado, atormentava-lhe a ideia de não ser bem-vindo. Antes ser de-

sejado por ausência do que repelido por excesso.  

Entretanto, em Paris, Dacosta continua a pintar quadros de cariz mais 

abstratizante e, em 1948, pinta os cartões para as tapeçarias do Hôtel du Quai 

Voltaire, entretanto desaparecidos. Nesse mesmo ano, envia dois quadros154 

para a Exposição do Grupo Surrealista em Lisboa, tendo um deles, Cuidado 

Com os Filhos (fig. 3.22.), pintado no ano anterior, sido adquirido por Almada 

Negreiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 Cuidado com os Filhos (1948) e Espaço Ocupado (1948). 

3.22. António Dacosta, Cuidado com os Filhos, 1948, óleo s/ 
tela, 38 x 46 cm, col particular, ECRDAD - ADP72 
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Em Paris, já se sabe, o choque, a emoção, a sensação de limite. Fatores 

económicos, psicológicos, o momento histórico da pintura, criam uma inibição 

155. No entanto, na entrevista que dá em 

1983 a Maria João Avillez, Dacosta refere que nunca deixou a pintura156. Nessa 

mesma entrevista, a chegada a Paris num dia de chuva e de frio que flagelava 

a Europa, os racionamentos da guerra fizeram com que Dacosta sentisse uma 

profunda desilusão. A doença do pai ainda o fez refletir se valeria a pena voltar, 

mas não, ficou, porque Dacosta sabia que os que tentaram integrar-se na terra 

157. Confessou ter sido dura essa decisão, pela 

experiência de outros que partiram e não conseguiram integrar-se na terra. São 

dessas experiências passadas e da visão intuitiva do futuro insular que Dacos-

ta agora abraça, mesmo que contrariado na fabulosa cidade das luzes: o cho-

que, a desilusão, a emoção, a sensação de limite, fatores económicos, psicoló-

gicos, o momento da pintura, criaram nele, não um impulso renovador, mas 

uma impossibilidade exterior, como reflexo de uma profunda desilusão. Anos 

mais tarde, Miriam Dacosta referia-se a esta época como uma espécie de ba-

que profundo e causador de um grande e prolongado silêncio pictórico158 

gente a pintar em Paris . (Dacosta, 1965, s.p.)159 . 

 

de assistir com André Breton no grupo surrealista internacional, na Rue Blan-

che, pareciam não fazer mais sentido. Nunca, como antes, o estar quieto, o 

estar parado, lhe ecoara tanto ao ouvido. Viu, viu o muito que há para ver em 

Paris e, em Paris, parecia que já estava tudo feito e tudo visto. A arte teria 

oportunidade de demonstrar, neste momento, que era finita, como preconizaria 

anos mais tarde Hans Belting, através da sua teoria da História da Arte. Dacos-

ta sentiu esse desfasamento de tempo: o que fizera e o que então se fazia. 

Provavelmente este foi um dos motivos para uma tremenda desilusão.  
                                                 
155  Expresso, Lis-
boa, 18 de junho de 1983. Cf. Anexo XI. 
156 Para Fernando Pessoa o primeiro dever de um homem é determinar a que carreira ou modo de vida 
melhor se adapta o seu temperamento. Julgo que foi isso que Dacosta fez. Perguntar-se a si próprio 

 
157 

Expresso, Lisboa, 18 de junho de 1983. Cf. 
Anexo XI. 
158 Cf. Apêndice V. 
159 Colóquio, n.º 32, fevereiro de 1965. 
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A Arte Portuguesa160 nos anos de 1950 era também e de uma forma ge-

ral silenciada pelo regime. Era também o reflexo da consciência da época. Rui 

Mário Gonçalves afirmaria, a esse respeito que: 

 

devido às características próprias dos anos 50, quanto às suas propostas artís-
ticas e quanto às suas circunstâncias sociais -se, em grande medi-
da ao silenciamento persistente, ainda herdeiro do tal silêncio que invadiu a so-

mbrado que 
muitas obras se perderam, que nem todos os textos foram publicados, que a 

. (Gonçalves, 
1992, p. 85).  

 

Circunstâncias condicionariam, irreversivelmente, uma geração de artis-

tas, completamente silenciados no âmbito cívico e estético, além de toda a si-

tuação de tensão da Guerra Fria. Alguns retratos por aqui e por ali. (figs. 3.23 e 

3.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, todo o descrédito do SNI, apenas colmatado no final da dé-

cada pelo surgimento de um autêntico milagre na cultura portuguesa que foi e 

Calouste Gulbenkian. Para Portugal, este viria a constituir-se um acontecimen-

                                                 
160 -se uma arte de Portugal que 

 26). 

3.23. António Dacosta, Retrato de Lêdo 
Ivo, 1954, grafite s/ papel, 25 x 20 cm, 

ECRDAD - ADD597 
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to fundamente e determinante, no surgimento de artistas e de respetiva massa 

crítica e que até mesmo, Dacosta, não iria ficar alheio, como iremos ver mais à 

 final da década, quase não havia acontecimento cultural que não 

devesse algum apoio à Fundação Calouste Gulbenkian es, 1992, p. 

89). 

Nesse ano de 1955 vão chegando a Paris novos artistas bolseiros da 

Fundação Calouste Gulbenkian e que viriam a fazer parte do grupo conhecido 

por KWY (fig. 3.24.). Dacosta é contactado pelos recém-chegados e é visto por 

eles como uma espé

siense. Entretanto, na ilha, permanece um grande silêncio, apenas quebrado 

pela participação na Exposição de Pintura por ocasião das Festas da Cidade 

em junho de 1958, numa das salas do Montepio Terceirense161. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estes finais da década de 1950 em Portugal pareciam permitir um co-

meço nos jovens e um recomeço nos mais velhos. O impulso criador partia de 

síveis da sociedade parecia suficiente para atear uma chama, outrora fumaça 

                                                 
161 Acerca deste assunto em particular foi encontrada escassa informação. Sabe-se que esta exposição 
foi patrocinada pelo Grupo de Amigos da Terceira, organizada por Rogério Silva e Emanuel Félix. Das 
obras expostas há referencia ao Retrato de Maduro-Dias, datado de 1936 e da Torre do Castelinho, da-
tada de 1928. 

3.24. António Dacosta com René Bertholo, Lourdes 
Castro e outros, 1960, arredores de Paris, ECRDAD 
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que se confundira muitas vezes com a brisa dos tempos. O público não estava 

preparado para uma aceitação, a curto prazo, do que viria a ver. Depressa se 

demarcaria de tais eventos que a tanto custo e esforço apreciam dispensáveis. 

Exigiam mais academismo e menos informalismo. Os olhos ainda imersos na 

escuridão, não estavam preparados para ver a luz da liberdade. Era mais útil 

frequentar as tertúlias dos cafés, ou ler um bom livro do que cumprir os cursos 

académicos e os seus programas retrógrados. A arte conceptual já andava no 

ar. A abstração geométrica de Viera da Silva, o gestualismo de Bual, eram de-

 

Entretanto, Dacosta, longe deste meio, mas ciente dos acontecimentos 

culturais em Portugal participa, no ano de 1953, na Bienal de São Paulo e em 

1955, inicia a colaboração regular para o periódico brasileiro O Estado de São 

Paulo, que só terminaria em novembro de 1980. Escreve sobre a atividade ar-

tística de Paris, através do conhecimento que trava com a família Mesquita, 

proprietária do jornal. Esse fato, de escrever crítica de arte, fez com que visse e 

conversasse com muitos artistas, o que também lhe tomou tempo para pintar.  

O ano de 1962 foi um ano de viragem. Os jovens pintores portugueses 

continuavam a chegar à capital de França, Júlio Pomar foi um deles. Nessa 

altura, Dacosta habitava um quarto da Rue des Saint-Pères, e era o homem 

ideal para dar apoio aos bolseiros do serviço de Belas-Artes da Fundação Ca-

louste Gulbenkian. Esta sugestão é feita pelo seu amigo José-Augusto França.  

A sua simpatia, o seu conhecimento com diversas galerias poderiam ser o élan 

necessário e impulsionador da experiência de catapultar jovens talentos no pa-

norama artístico internacional. No entanto, esse apoio não viria a concretizar-se 

por falta de resposta da entidade promotora. Já nessa altura, a pintura afigura-

va-se como algo distante e materialmente impossível, impulsionada, não só 

pelo jovem Pomar, mas também, no ano seguinte, pela amizade que trava com 

uma jovem estudante americana de História da Arte que, de passagem por Pa-

ris, vira a ser a sua futura mulher.  No ano de1962 Júlio Pomar instala-se em 

Paris, fato importante na motivação de Dacosta para retomar, de um modo 

mais consistente, a pintura, sendo que no ano seguinte, conhece Miriam 
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Rewald, uma jovem americana estudante de História da Arte, que viria a ser a 

sua esposa162. 

Essa mudança na sua vida iria ser determinante. Constituir de novo uma 

família, ter filhos, uma casa, um atelier e um jardim, seriam alicerces 

importantes para o recomeço que não se adivinhava, mas que se viria a 

concretizar como um prenúncio dos deuses. Paris estava esgotada no seu 

glamour de cidade dos artistas e, portanto, a escrita durante esses anos 

permitiu-lhe ver e ter o distanciamento necessário, que só os sábios sabem ler 

são uma condição sine qua non do momento seguinte da resistência e também 

da desilusão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 Casam no dia 24 de novembro de 1967 na Maire du 7éme, Paris. 

3.25. António Dacosta, Retrato de Duarte de Meirelles, 1960, 
guache e aguada s/ papel, 37 x 27,2 cm, Col. Francisco de 

Meirelles, ECRDAD - ADD463 
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A DESILUSÃO (resistências)

3.4. 1964-1979: resquícios de tinta 

 

 Andam por aí  eles, homens do mundo das artes  identificados com 

os demais terceirenses a calcorrear as ruas de Angra163. 

 

De uma forma muito generalizada, os críticos e historiadores de arte tem 

falado, a respeito destes anos que medeiam a ida de Dacosta para Paris, até 

ao ano 1979, em silêncio, abandono, hiato, interregno, ciclos, em fase 1, fase 

2, António 1, António 2, o que de fato, tem dificultado a inserção deste período 

nos escritos, dissertações e artigos sobre tão proeminente pintor e que, mais à 

frente, demonstrarei. 

Para percebermos então o que se passou nesta baliza temporal é 

necessário conhecer um pouco melhor António Dacosta, a sua personalidade, 

o seu contexto geográfico, político e social, o seu contexto familiar, a forma 

como ganhou a vida. Tal como afirma Jan Mukarovsky: 

 

existem obras que obrigam o recetor a perceber o sujeito como personalidade 
do autor, outras que o conduzem a aceitar para si o papel do sujeito e outras 
ainda em que o sujeito parece ausente. A escolha de uma destas 
possibilidades não depende do recetor, é determinada pela estrutura da obra. 
(Mukarovsky, 1990, p. 270).  

 

Portanto, se a obra pictórica não depende do recetor, mas da própria 

estrutura, para este caso em concreto, há a necessidade imperiosa de se 

perceber o sujeito, enquanto indivíduo e criador. Ora, se ele próprio afirma a 

existência de uma continuidade, quer na vida, quer na obra, então porque 

separá-lo em duas fases? P

com a produção de obra? 

Dacosta tinha ideias sobre a sua pintura e também reconhecia que 

poderia ser mais constante, mas o comprometimento com o resultado era mais 

importante do que apenas pintar por pintar. 

um fabricante de arte só para fabricar objetos bonitos de que depois os críticos 

                                                 
163 Diário Insular, 14 agosto, 1966. Cf. Anexo VII. 
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dizem muito bem: ou é uma pessoa que vive e se relaciona com aquilo que faz, 

ou não vale a , 1988, s.p.)164. Além dessa característica de 

personalidade vinculada a uma ética muito peculiar, o próprio admitia ser 

possuído, por vezes, de alguma inércia, fruto de um caráter particular que ele 

. 

(Dacosta, 1988, s.p.)165. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa preguiça, e desse comprometimento com a pintura, fez com que 

Dacosta tivesse sido apagado dos compêndios da história num período de 

mais de trinta anos. Mas, não bastaria um quadro só, nesse período para não 

ter sofrido tais consequências? E então os retratos (fig. 3.26.) por 

encomenda166? E os Sem título de 1948 e 1949, 1969, 1971, 1973, 1975, 1976, 

1977, 1978, 1979 as Paisagens da Terceira de 1975, as Ilhas de 1977 e de 

1979, os Vulcões de 1979 e as Memórias de 1979, não contam? Não quiseram 

                                                 
164 Entrevista a António Dacosta, por António de Sousa, A Pintura no espaço do sagrado, (Diário de Notí-
cias, 13-3-1988), Quarto Crescente / A União. 
165 Idem. 
166 Retrato de Lêdo Ivo (1954), retrato de Luís de Macedo Chaves (1957), retrato de José-Augusto França 
(1957), Retratos de André Meireles (1960), retrato de Duarte de Meireles (1960), retrato de Lúcia Melo 
(1964), retrato de Maria Luísa Forjaz (1964), retrato de Pedro Meireles (1965), retrato de Sofia Meireles 
(1965), retrato de Miriam (1965), retrato de Viscondessa de Meireles (1965), retrato de Matilde Meire-
les (1965), retrato de Vitorino Nemésio (1966), retrato de João Pedro Soares (1966), retrato de Iva Maria 
Sores (1966), retrato de Luísa Soares (1969), retrato de Carlos (1970). 

3.26. António Dacosta, Viscondessa de 
Meirelles, 1965, carvão e guache s/ papel, 46 
x 39,5 cm, col. Francisco Duarte Manuel de 

Meirelles, ECRDAD - ADD579 
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contar com elas para um facilitismo de análise da crítica de arte? Não contam 

mais de 100 obras produzidas entre 1947 e 1979, excluindo os esboços e os 

papelinhos? Se não contarmos com elas, então não entendemos a obra de 

continuidade do artista, nem o artista, nem as circunstâncias: nunca teve medo 

de ser livre, nem de evoluir, nem de ficar parado, se assim o entendesse. 

Foi cómodo para a crítica, durante uma grande parte do tempo, 

sustentar o suposto hiato de tempo e assim marcar as fases de maior pujança, 

que coincidiu naturalmente com as fases expositivas. Foi cómodo e até 

romântico para a crítica de arte, exigir dos artistas e das respetivas obras 

momentos fatalistas e radicais para enfatizar meramente um discurso, que era 

somente o seu discurso e não propriamente o do artista. Mais recentemente, 

Delfim Sardo no texto publicado na História da Arte dos Açores, no ano de 

longe, não o classifica em dois, mas em três momentos distintos, considerando 

um segundo momento imerso na crítica da arte, dando indícios para um 

terceiro momento que se vislumbrava timidamente, reservando o primeiro 

momento para a fase da pintura da descoberta e do surrealismo. Vejamos 

então o que foi escrito a respeito desta efabulação discursiva da obra de 

Dacosta: 

- 

. 

(Almeida, 2006, p. 16). 

 - os artistas portugueses António Dacosta ocupa um 

lugar muito peculiar. Desde logo, possui um percurso que comportou um 

enorme hiato criativo de cerca de três décadas, lugar de ausência de produção 

pictórica de onde é mui Sardo, 2018, p. 777). 

 - Sobre esta segunda fase da carreir Saraiva, 2010, p. 43). 

 - 

uma ruptura de ce . (Rosengarten, 1995, s.p.)167. 

 - -me muitas vezes da minha emoção quando descobri o teu 

regresso, feito contra a tranquilidade dos biógrafos e as la

(Pinharanda, 2003, s.p.). 

                                                 
167 António Dacosta a nostalgia do Sagrado, in cat. António Dacosta nos Açores, 1995. 
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- Dacosta apresenta um caso peculiar decidido em dois 

momentos distintos, as décadas de 40 e de 80, centros do que designamos os 

seus grandes ciclos, cada qual com as suas fases e desenvolvimentos próprios 

 e entre eles um interregno relativo, uma longa e mitificada . 

(Dias, 2016, p. 20). 

- , António Dacosta inscrevia-se, 

indelevelmente, em dois tempos distintos da história da pintura portuguesa, em 

ambos com força atual e consistente: em 1940 era o surrealismo; nos anos 80 

e em aceção genérica, era o regresso à pintura desta década. Estes dois 

ápices concisos e quase lacónicos, de presença artística, são rodeados de um 

. (Dias, 2016, p. 21). 

- 

Dacosta deixa de pintar, apesar de ter enviado a título de cortesia, dois 

quadros de permeio para a exposição do Gr . (Melo, 

2014, p. 29).  

 - ficar 

pelos malogrados anos do António 1, em que a obra de arte que tinha 

produzido, na sua maior parte, fora destruída por um violento incêndio em 

1944. Havia que mostrar novamente ao seu público um Dacosta que não se 

imitava a si próprio, mas que tinha força suficiente para começar tudo de novo, 

mesmo estando na casa dos setenta anos de id . (Melo, 2014, p. 31). 

-  só deixou de pintar por causa do choque causado pelos artistas 

internacionais, mas também por uma certa preguiça de vida, uma vez que este 

era um homem que gostava de saborear os prazeres mundanos. Além do mais, 

estava ligado à crítica de arte, embora est

Ao ver Picasso, Dali, Bonnard, ao vivo, ficou muito atingido por essa força, 

sentia que não estava à altura de continuar, até porque não era um homem 

muito lutador e era, de certo modo, difícil começar de novo . (Miriam Dacosta, 

2001)168. 

 - enveredou por esse caminho e, 

mais tarde, quando retomou após uma longa pausa, soube aprender a exata 

                                                 
168 Entrevista que fiz a Miriam Dacosta no ano de 2001 e que foi transcrita e que aqui se publica no 
Apêndice V. 
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correlação que aproxima para lá das orientações Guideri, 

1993, p. 38). 

Entretanto, os terceirenses também, e de uma forma desfasada da 

realidade, viram sempre o seu mestre surrealista como um pintor que tinha tido 

a sua época cristalizada na década de quarenta, mas que fazia o favor de 

visitar os amigos na sua ilha, como  euro

internacional que viveu e entendeu a identidade açoriana, a qual 

abundantemente interpretou e reproduziu, a partir de um ponto de 

perspetivação que não se confunde com o imediatismo das emoções . (Duarte, 

2014, s.p.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1964 Dacosta regressa à Terceira, volvidos 17 anos da sua última 

visita, ocorrida em 1947. Nos anos de 1960 pinta ainda alguns retratos sobre 

papel como é o caso do Retrato de Miriam de 1965 (fig. 3.29.) e de alguns 

membros da família Meirelles (figs. 3.25. e 3.26.). Em 1966 regressa 

novamente a Angra do Heroísmo e é nesse ano que pinta o retrato de Vitorino 

Nemésio. A respeito deste retrato, que determina o último encontro entre 

Nemésio e Dacosta, durante umas férias de verão, é de notar que se 

3.27. António Dacosta, V.N. (Retrato de 
Vitorino Nemésio), 1966, guache s/ papel, 

62,7 x 44,2 cm, col. MAH, ECRDAD - 
ADD86 
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comemoravam os 50 Anos de vida Literária do insigne catedrático. Em sessão 

pública na Sala dos Reservados da BPARAH, Dacosta pintou o referido retrato 

e inscreveu com os seus próprios dedos as letras V. N., como que assinalando 

as iniciais do retratado169. Contudo, por esse ato ter sido tão óbvio, João 

 (fig. 3.27.).  

No artigo do jornal A União de 15 de julho de 1983, João Afonso 

consigo para pintar, em grande ou em pequeno nos Açores. Assisti ao apor, no 

termo do retrato, como remate, aquelas duas letras em traço geometricamente 

definido  V.N. A flagrância de um retrato como esse, incomum pela técnica, 

não carecia de tal indicação; porém Dacosta entendeu que a força de 

homenagem ao seu primeiro biógrafo europeu, estaria num tipo de inscrição 

clássica simbólica que Nemésio seria sempre reconhecido mesmo que do 

. 

Este episódio recordado também no Diário Insular de 27 de setembro de 

1966 em que foi publicada uma fotografia de primeira página com imagem do 

referido retrato, atribuindo os mais rasgados elogios a um Dacosta ainda 

amplamente ligado ao surrealismo e, cujos pincéis se voltavam a embeber em 

resquícios de tinta em jeito de revelação -se este jornal em marcar 

presença nas homenagens que ora se tributam a Nemésio. E honra-se fazê-lo 

pela revelação de uma obra-prima do mais europeu dos nossos artistas 

pintores, o retrato de Nemésio por António Dacosta. Fixa-se neste retrato um 

Nemésio intemporal, um Nemésio que despido de qualquer atavio é aquele 

artis  Estes 

dois vultos da cultura açoriana e terceirense estariam, mais do que nunca, 

consagrados, possivelmente mais Nemésio do que Dacosta. Em primeiro lugar 

por este ser mais velho, afamado professor universitário e comunicador 

televisivo, por outro lado, Dacosta, como o percursor do surrealismo, só mais 

tarde, iria dar mostras do seu trabalho na ilha, quando regressa, revigorado no 

ano de 1987. As questões da identidade estão bem presentes quer num, quer 

no outro. Internacionalizaram-se quando não esqueceram as suas raízes. 

                                                 
169 Cf. Anexo IX. 
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No ano de 1966, a 14 de agosto, o Diário Insular dava conta da visita de 

Dacosta à sua ilha com ilustração de uma pintura - Amor Jacente

Correia de Melo e António Dacosta vieram matar saudades da terra-mãe, no 

reencontro com familiares e amigos e na redescoberta dos horizontes natais. 

Andam por aí  eles homens do mundo das artes  identificados com os 

. António Dacosta é um 

consagrado que nos dispensamos de adjetivar. Da sua obra falam as palavras 

que junto se publicam . Sendo assim, é publicada na mesma página um artigo 

que o Mar In 170. Nesse artigo é dado a conhecer que a 

ra de publicar um volume intitulado

em Portugal, sendo que o crítico de arte José-Augusto França revela os 

pintores portugueses responsáveis por aquela corrente artística, entre os quais 

o nome de Dacosta constaria, com a ilustração de três trabalhos, sendo um 

deles capa da referida edição, Amor Jacente de 1941 (fig. 3.28). Destacam-se 

dois parágrafos do conceituado crítico. Mais informa o artigo que o referido livro 

já se encontra no museu da cidade numa das vitrinas do átrio do Palácio 

Bettencourt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
170 Diário Insulor, 14 de agosto de 1966. Cf. Anexo VII. 

3.28. António Dacosta, Amor Jacente, 1941, óleo s/ tela, 54,8 X 
66 cm, col. particular, ECRDAD - ADP18 
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Em 1967 Dacosta casa com Miriam Rewald. Em 1968, participa em 

várias exposições e será a primeira vez que vê os seus quadros expostos no 

estrangeiro. No ano seguinte de 1969, a exposição retrospetiva na Galeria 

Buchholz em Lisboa, organizada por Rui Mário Gonçalves, uma exposição 

retrospetiva de Dacosta (1939-1948) e o nascimento do primeiro filho, Carlos, 

irão ter um papel determinante no retomar de uma pintura renovada e 

renovadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse mesmo ano de 1969, o nascimento do primeiro filho, Carlos, faz 

com que Dacosta recomece timidamente a pintar em pequenos papéis que 

dependura pela casa com pioneses. Alternadamente, e de uma forma mais 

regular, a família Dacosta visita a ilha e os Estados Unidos. Em 1971 deixa 

Paris para se instalar no campo em Janville-sur-juine171. A mudança da morada 

de Paris para Janville-sur-juine, permitiu-lhe uma outra estabilidade, que até 

então nunca tivera. O campo dava-lhe a paz necessária e a possibilidade de 

instalação do seu próprio atelier de pintura. Reaprende a pintar. O surrealismo 

estava fora de questão. Experiências com pequenos recortes, novos materiais 

e suportes voltavam a entusiasmá-lo. 

                                                 
171 A 40 km de Paris. 

3.29. António Dacosta, Retrato de Miriam, 1965, 
óleo e grafite s/ papel, 34,4 x 26,2 cm, col. Miriam 

Rewald Dacosta, ECRDAD - ADD85 
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A 3 

jornal Diário Insular, sob direção de Emanuel Félix anuncia num pequeno artigo 

a aquisição de obras para o MAH: uma escultura e respetivos estudos de João 

Fragoso172, um trabalho de Canto da Maya 

terceirenses residentes em Lisboa, espera-se que um dos quadros premiados 

de António Dacosta, atualmente propriedade do SNI, seja depositado no 

 Diga-se em abono da verdade que o quadro a que a 

notícia se referia era A Festa e que este, apesar de ter vindo à Terceira por 

várias vezes em anos posteriores, não chegou a ser adquirido pelo Governo 

Regional dos Açores, sendo as razões para esse impasse omitidas nos 

jornais173. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nascimento de Lisa, em 1972, revigorara-lhe o espírito, mas também o 

atormentava: não tinha um legado próprio para deixar a Carlos e a Lisa. Esta 

motivação foi relatada por Miriam Dacosta como uma das mais angustiantes174. 

Em 1974 apareceram as meias luas com paisagens da Terceira nas quatro fa-

ses do dia e da noite. A ilha não lhe saía do pensamento. As suas cores, a sua 

mística, seus rituais e festividades davam-lhe um manancial intrínseco e com 

um potencial altamente criativo. Papelinhos voltavam a surgir pela casa. Pape-

linhos que eram mais do que esboços. Tornaram-se um legado autónomo a 

                                                 
172 Autor da estátua de Álvaro Martins Homem. 
173 Cf. Anexo VI. 
174 Cf. Apêndice V. 

3.30. António Dacosta com os seus pais, na casa da Rua da Pereira, n.º 54 
em Angra do Heroísmo, agosto de 1968, ECRDAD 
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que a Fundação Cupertino de Miranda se fez valer no catálogo publicado em 

1999. Na casa de Janville, Miriam fazia sopas do Espírito Santo (fig. 3.31.) que 

aprendera na Terceira. Emanuel Félix chegou a comê-las quando os visitou 

nos finais dos anos 70.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Volvidos três anos, instala na cave um pequeno atelier. Este fato, 

obviamente, trará uma nova motivação para pintar, se bem que estes primeiros 

quadros são de tendência abstrata. Em 1965 António Dacosta expõe pela 

primeira vez a sua pintura no estrangeiro, no Museu Nacional de Belas Artes 

do Rio de Janeiro e em 1978 na Royal Academy of Arts175, exposição que irá 

visitar com o amigo Júlio Pomar, com o apoio da Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
175 Portuguese Art Since 1910, organizada por Helmut Wohl. 

3.31. Terrina com sopas do Espírito Santo A.M. 
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CONSAGRAÇÃO (inovações)

 

3.5 Pós-modernidade e a utopia da liberdade 

 

Novos ventos adivinhavam a liberdade. A arte em Portugal, apesar de 

todas as amarras da censura ia dando sinais de uma preocupação identitária. 

Quarenta e um anos de regime autoritário só poderia deixar marcas profundas: 

os artistas sabiam que nada mais seria como dantes, mas já se sentiam 

esgotados e à deriva, desde a pseudoliberdade que o movimento surrealista 

prometera, que ao menos fez com que fosse ultrapassada a estagnação do 

neorrealismo. Depois disso, como vingariam no mundo artístico: cada um por si 

ou em comunidade? De tudo um pouco foram experimentando e nada mais 

seria igual quando descobriram nos anos de 1950 e 1960 a renovadora obra de 

Amadeo Souza Cardoso. 

As transformações nos costumes experimentadas desde o maio de 68 

não deram os pretendidos frutos. A crise académica de 1969 também não. O 

resultado foi individualismo da prática artística, a perda das ideologias e a 

perda do paternalismo estatal. O tempo agora era o do artista impor-se com 

toda a sua força experimental, mesmo que isso fosse sinónimo de uma estética 

antiartística. Ouviam-se falar de alguns nomes portugueses que, , iam 

fazendo coisas novas: Vieira da Silva, Júlio Pomar e Júlio Resende. Entretanto 

meandros da sua escrita. Os retratos por encomenda não chegavam à crítica, 

nem às revistas de arte, nem aos jornais portugueses. 

A Fundação Calouste Gulbenkian afigurava-se como um oásis no 

deserto. No meio da censura e da guerra colonial, continuava-se a mandar 

artistas para o estrangeiro, a dar bolsas e a promover cursos e exposições. No 

ano de 1971 Rui Mário Gonçalves, Francisco Bronze e José Augusto-França 

ditavam, à falta de massa crítica, quem poderia entrar, ou não, no mundo das 

artes. As revistas especializadas cumpriram muito bem esse papel. Mas 

haviam ainda muitos artistas  

O 25 de abril eclodiu numa revolução a todos os níveis. A liberdade era 

também sinónimo de desorientação estética. Para onde caminhava a arte 
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portuguesa? figurativos e não figurativos digladiavam discussões sem fim à 

vista. Mas haveria espaço para todos, tal como houve para os 48 pintores no 

mural pintado a 10 de junho de 1974 na galeria de exposições em Belém. 

Agora era o tempo das ações coletivas, um tempo que dava lugar ao 

individualismo da ação. Era também o tempo das manifestações na rua, era o 

tempo dos happenings e das performances, dos encontros internacionais de 

arte, das cooperativas artísticas e de um espaço digno para expor. Surge, 

nesse âmbito o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian em 

Lisboa. A par disso, a Secretaria de Estado da Cultura também tentava emergir 

e foi paulatinamente promovendo eventos dispersos que não teriam 

continuidade. 

A palavra de ordem era recuperar o tempo perdido. O principal 

acontecimento que deu conta de um certo desespero foi a exposição que 

ocorreu na Galeria Nacional de Arte Moderna em Belém intitulada: va 

por Ernesto de Sousa. 

Peças híbridas, objetos complexos e ambíguos entre a escultura e a 

pintura: pintura-colagem, pintura-relevo, escultura-pintura. Uma fase de 

experiências que só o tempo iria joeirar. Lourdes Castro apresentava-se com 

as sombras, António Areal e José Escada com os seus objetos e Helena 

Almeida com o conceito de obra e de artista e da habitabilidade da artista na 

obra. Entretanto outros pintores retomam a figuração e tiram partido da cultura 

popular. Paula Rego apresenta-nos, uma pintura figurativa feita de recordações 

e de sonhos de infância. Um imaginário muito próprio e identitário que também 

seria o terreno fértil de Dacosta.  

A utopia da liberdade abria espaço para a utopia da Europa e com a 

entrada de Portugal na Comunidade Europeia no ano de 1986. Esperanças 

renovadas que logo se dissiparam com a mudança de um governo mais à 

direita. Contudo é possível afirmar que:  

 

existiu na década de 1980 uma revolução cultural, na qual convergiam 
múltiplas sensibilidades e áreas artísticas. Todas sentindo que tinha chegado a 
altura de romper com o passado e escolher um caminho nunca trilhado, mas 
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acima de tudo, trata-se de uma busca por um cosmopolitismo há muito ansiado 
(Guerra, 2018, p. 208). 

 

O ensino artístico do pós 25 de abril pretendia, também, cortar com o 

passado: 

 

antiquado na sua metodologia, uma bibliografia medíocre e diminuta. 
Traduzindo uma historiografia caída num grau zero, museus ancilosados e sem 

 
. (França, 2000, p. 59). 

 

Contudo Dacosta quando surge em Portugal nos anos de 1980, surge 

renovado e limpo, mas também completamente fora deste panorama 

português. Vivia em Paris, e a realidade artística era completamente diferente. 

Além do mais, estava de passagem, expunha numa galeria e a convite do 

proprietário, tudo mais que daí adviesse eram ganhos. Ganhos pessoais, 

profissionais e económicos. Tal como aparecera, também poderia desaparecer. 

Já não havia contas a dar, apenas marcar a década e o País com uma pintura 

que cortava, finalmente amarras com a ditadura, a mesma que o empurrou, e a 

muitos outros, para fora do país. Sair e voltar era uma condição ainda 

imprescindível para vingar no local de onde se saíra. Ainda mais o era nos 

Açores. Na Terceira, Dacosta voltava duplamente: voltava de Lisboa e voltava 

de Paris, e isso era o bastante. A consagração não é dada tanto pela inovação, 

porque aos se

representava, por tudo aquilo que conquistara pelos seus olhos que muito vira: 

o mundo que trazia dentro de si. 
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3.6. 1980-1983: a redescoberta do pintor e da pintura

 

 Ficou sobre si, ainda que no tempo de todos, de onde ser moderno, 

quadro a quadro, foi ele e só por ele.  

 

João Afonso176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1980 um sismo destrói parte da sua cidade natal, Dacosta não 

regressaria até ao ano de 1987. Este mesmo ano da tragédia está sinalizado 

na bibliografia como o ano oficial da retoma da pintura da última fase, tendo, 

para isso, Dacosta pedido à Fundação Calouste Gulbenkian um subsídio para 

aquisição de materiais. É também sabido que Manuel de Brito apoia Dacosta 

na preparação de uma exposição individual, sem data marcada, para a Galeria 

111. O artista teria total liberdade criativa. Em junho de 1983 Dacosta expõe e 

expõe-se com novo fulgor e espanto na referida galeria. Este fato iria ser 

marcante para a sua pintura, para Portugal e para a ilha. Foi com esta 

efeméride que se recomeçou a escrever nos jornais sobre António Dacosta e a 

partir daí nunca mais se parou. O reconhecimento de uma exposição individual 

                                                 
176 João Afonso, «Notabilidade de Dacosta», in A União, Angra do Heroísmo, 26 agosto 1983. Cf. Anexo 
XIV. 
 

3.32. António Dacosta, Duas Sereias à Boca 
de uma Gruta, 1980, tinta acrílica s/ tela, 100 x 

81 cm, col. Manuel de Brito, ECRDAD - 
ADP126 
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com pinturas novas, ao invés das retrospetivas que lhe tinham sido feitas, 

ecoou na ilha como um sinal de prestígio e admiração a que aos angrenses 

 

 

António Dacosta está aqui. A cidade também. Veio para o ver e para o saudar. 
Os tempos são outros. O Grandela é um banco, o Athanásio é uma agência de 
viagens, a Lusa, uma boutique. O Bailhão chama-se Copacabana. 
Debandaram os estorninhos das araucárias. O pôr-do-sol, agora, é de outros 
pássaros. Desapareceram os vendedores de ventoinhas de papel. Angra não 
pede desculpa, não tem de quê, porque a vida é assim mesmo. Esteve, talvez 
distraída, quer recuperar a boa consciência. (Félix, 1987, p. 27). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 22 de junho de 1983, o nome de António Dacosta irá 

aparecer com mais frequência nos diários terceirenses. O jornal A União 

destaca em notícia de primeira página na coluna centro direita, em jeito de 

 Terceirense António Dacosta 

regressa de Paris a Lisboa como pintor neste século177

depreende-se que a notícia informa sobre a suposta segunda fase do pintor 

ainda frequentemente denominado de surrealista e sobre a qual os artigos de 

imprensa vão versar. Sobre os seus primeiros quadros de Lisboa, os dos idos 

anos de 1940, nada disseram a seu tempo. O desfasamento, a redescoberta 

de Dacosta como um dos precursores do surrealismo em Portugal é, nos 

Açores, descrita apenas a partir de 1983. Não que antes, Vitorino Nemésio, em 

                                                 
177 Cf. Anexo X. 

3.33. António Dacosta, Dois Limões em Férias, 1983, 
tinta acrílica s/ tela, 97,5 x 125,5 cm, col. Luís Saragga 

Leal, ECRDAD -  ADP157 
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movimento que primeiramente o caracterizou. Nesse sentido, poderiam 

algumas elites ter tido o conhecimento de Dacosta na devida altura, mas o que 

é certo é que na ilha pouco ou nada se escreveu. Foi esse epíteto dado por 

Vitorino Nemésio que por várias vezes se fez ouvir, mas não passaria disso 

mesmo. Dificilmente Dacosta se livraria dele, diria que o acompanharia até ao 

fim dos seus dias e, até mesmo, depois disso, ficando plasmado na identidade 

insular como um pintor surrealista. Foi uma frase marcante, dita por quem 

disse, na época que disse. Mas a propósito, refira-se que Nemésio termina o 

 

como que abrindo a brecha do desabrochar que se viria a dar, ainda com mais 

fulgor nos anos de 80. Este prenúncio com um intervalo de quase quarenta 

anos é dado por alguém que muito sabia ver e antever. Por isso mesmo, esta 

frase fez manchetes de artigos, livros e exposições ligadas ao pintor e tem sido 

referida por várias vezes em reportagens e entrevistas como que havendo uma 

necessidade intrínseca de o associar a um seu conterrâneo que na altura 

ousou fazer a devida vénia, ao contrário de muitas vozes do restelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É interessante notar que, o artigo de junho de 1983, que dá a notícia de 

que Dacosta está em Lisboa, vindo de Paris para expor na Galeria 111, já 

rotula, de uma forma empírica, esta nova fase pictórica que despontava em 

3.35. António Dacosta, 
Memória, 1980, inf. não 

disponível, 37,5 x 25 cm, col. 
Manuel de Brito, ECRDAD - 

ADD129 

3.34. António Dacosta, Memória, 
1982-1983, tinta acrílica s/ papel, 74,5 
x 55,5 cm, col. particular, ECRDAD - 

ADD155  
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mo que a segredar ao 
178 da Galeria 111, 

datada igualmente de junho, aliás data da sua inauguração, a imagem da 

pintura de Duas Sereias à Boca de uma Gruta (fig. 3.32.), que se beijam, 

caracteriza um pouco desta nova figuração. Quarenta e oito pinturas expostas, 

datadas de entre 1980 e 1983, são de fato o prenúncio de um acontecimento 

que não poderia ser novamente interrompido. Não havia tempo. Urgia pintar. 

Pintar muito: Fontes de Sintra, cães, sereias, bichos, minotauros, estrelas, 

limões, (fig. 3.33.) foliões, patos, Évora e seus Romanos, ilhas, Memórias (figs. 

3.34. e 3.35.) e bandeiras (fig. 3.37.).  

O jornalista, perante o conhecimento do catálogo, não poupa elogios 

que Dacosta teria sido entrevistado por Maria João Avillez para o semanário 

Expresso 179 e onde se 

-se a este respeito a 

atualidade do jornalista de A União, uma vez que a entrevista de Maria João 

Avillez saíra a 18 de junho do mesmo ano e o primeiro artigo em referência a 

Dacosta em A União é do dia 22. Não teria sido esta mesma entrevista, 

considerada por muitos como sendo crucial e histórica para a compreensão da 

obra do pintor, o despoletar súbito e repentino para abrir as consciências na 

imprensa dos Açores? 

A 15 de julho de 1983 no jornal A União, através do seu suplemento de 

Artes e Letras, Quarto Crescente, João Afonso vaticinava que Dacosta iria 

m palavras banais, este 

que seria um dos primeiros textos de crítica de arte sobre Dacosta nos Açores. 

De fato, o regresso da pintura de Dacosta não parava de fazer manchetes em 

Lisboa, nomeadamente pelas 48 obras novas expostas180 

Galeria 111, depois de mais de 30 anos conotados pela crítica de iconoclastas. 

O artista, agora aclamado em coros unívocos de admirativa saudação, de 

                                                 
178 Cf. Anexos XII e XIII. 
179 Cf. Anexo XI. 
180 Cf. Anexos XII e XIII. 
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afetuosa simpatia, de reconhecimento de um talento em esplendores de 

ra bem o prenúncio da sua 

admiração e amizade. E João Afonso sabia do que falava, pelo menos através 

do catálogo que lhe fizeram chegar às mãos e da subsequente crítica acutilante 

da insularidade  

as obras da renovação artística do pintor homónimo. Delas, apenas se ouvia 

falar, delas se via através da cópia. João Afonso, nesse artigo lamenta a perda 

que a geração anterior à de Dacosta possa ter tido por não ter visto as obras 

renovadas. Certamente ficaram-  

Neste artigo, como já aludi no capítulo anterior, o jornalista recorda 

novamente o momento fortuito, no ano de 1966, em que Dacosta pinta a 

guache sobre papel o retrato de Nemésio, e da concordância das iniciais lá 

co  

É também nesse jornal que João Afonso recorda o livro que Dacosta 

estava a ler:  (fig. 3.36.) de Jean Paris. O cronista 

terceirense escreve a este respeito que conseguiu ler até ao 7.º capítulo e que, 

com muita pena, dele, o livro não estaria traduzido para português para que 

outros o pudessem ler. Adiante, e quase já no final do artigo assinado, é 

rea

Gonçalves e José-Augusto França eram os críticos que na altura mais 

abonatoriamente escreveram sobre o artista, tendo a exposição da Galeria 111 

despoletado o interesse e o desejo de voltar a ter Dacosta por cá, como quem 

diz, por Angra, não se contentando com os catálogos disponíveis que de 

-lhe requerido, conforme 

do 

que uma afirmação, era uma imposição que, efetivamente, se viria a 

concretizar num contexto propício a vários eventos que se seguiriam. 
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ma inspiradamente 

A Festa, que estaria para vir para Angra, acabara por ir para 

Amarante, terra de Souza-Cardoso. Atualmente faz parte da coleção MNAC181 

MC182 (ex-colecção SEC - Secretaria de Educação e Cultura). 

A 26 de agosto de 1983, nova investida de João Afonso sobre Dacosta, 

num extenso artigo do mesmo jornal A União

183. Neste texto, o autor reafirma dois fatos que evidenciaram a 

notabilidade do pintor nascido em Santa Luzia: a exposição individual da 

Galeria 111 e a da Fundação Calouste Gulbenkian, no recém-inaugurado CAM 

(Centro de Arte Moderna). Admirador desta nova fase, João Afonso ressalva a 

jovialidade das pinturas, não se tendo deixado invadir pelas premissas 

parisienses. Manteve-

de tod

jornalista é incansável a traçar o percurso do introdutor do surrealismo em 

Portugal, do vencedor do Prémio Amadeo Souza-Cardoso, o investimento 

questão que efetivamente é colocada no artigo e que tem a ver com o contexto 

do pintor no Portugal de então, é a da relação com os seus pares e o seu 

                                                 
181 Museu Nacional de Arte Contemporânea. 
182 Museu do Chiado. 
183 Cf. Anexo XIV. 

3.36. Imagem do livro e 
Regard, Jean Paris, Amazon 
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consequente afastamento da pátria. É nesse afastamento que se buscam os 

motes que darão temas e elementos iconográficos aos quadros: Antítese da 

Calma, Um Cão e Outras Coisas, Melancolia, Amor Jacente  tudo inspirações, 

tudo evocações de fibras e texturas insulares muito densas, simbólicas, 

te expressas. Surrealismo e talvez 

atrevimento de quem agora inquire sobre realismo e super-realismo mais ou 

184. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de um extenso breviário artístico relacionado com as exposições 

do antes e do agora, João Afonso traça as linhas do seu artigo sobre a 

notabilidade de Dacosta Dacostas 

 em 
185 Esta 

afirmação serve então a crítica que se segue no sentido em que muitos outros 

estorno dos respetivos 

                                                 
184 Várias citações retiradas de: João Afonso, «Notabilidade de Dacosta», in A União, Angra do Heroísmo, 
26 agosto 1983. Cf. Anexo XIV. 
185 Idem. 

3.37. António Dacosta, Sem título, 1984, pastel de óleo s/ papel, 25,5 x 34 
cm, col. Françoise Blain, ECRDAD - ADD594 
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ofereceu o já oferecido. Foi-

mundividência e as novas plásticas do mundo que viu e que escreveu. 

Admitindo que o artigo seja grande e denso, no entanto, é revelador de 

um pensamento muito coerente e condicente com a perspetiva artística 

criadora de Dacosta. Efetivamente, o pintor soube sempre reinventar-se a cada 

momento, a cada etapa, soube fazer a leitura correta do ponto da situação em 

que se encontrava e traçar as linhas para o ponto de fuga, melhor, ponto de 

partida, para recomeçar sem parecer caricato, despropositado e até mesmo 

contraditório. A faceta de poeta e de crítico de arte nunca poderá ser 

descurada num estudo mais global da obra de Dacosta. Admitir que o foi, pela 

forma como fez bem o seu papel de escritor. 

Ainda neste artigo186, João Afonso afirma que possam ter havido 

influências de Nemésio na obra de Dacosta, apesar dos poucos mais de dez 

rantir a sua 

nunca deixaram de aprofundar a consciencialização do respetivo ser em 
187. 

Expondo as razões que, a meu ver não justificam a compartimentação 

da existência de dois Dacostas, há, sem dúvida, duas correntes distintas com a 

mesma temática, daí a complexidade de categorização da pintura de Dacosta, 

por parte da crítica de arte, que teria apenas de compreender um artista em 

continuidade que se descobriu a cada etapa da vida. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
186 O jornalista remata referindo-se aos recentes quadros adquiridos por Sommer Ribeiro e Fernando de 
Azevedo e que se vão comprando obras em Lisboa e que em Angra não. 
187 João Afonso, «Notabilidade de Dacosta», in A União, Angra do Heroísmo, 26 agosto 1983. Cf. Anexo 
XIV. 
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3.6.1. Um regresso contra os biógrafos e as lamúrias da 

história 

 

Como poderia Dacosta regressar perante o fato de estar conotado com o 

surrealismo, por um lado e, por outro, com os retratos de encomenda? Aquilo 

que lhe fora proposto para expor na Galeria 111 não poderia ser uma coisa 

nem outra. Expetativa era a palavra que surgia nas vésperas da inauguração 

do mestre. Como ele se expunha, mais do que expunha. Esperava-se uma 

nova obra  que inaugurara anos antes . 

Mais do que o retrato de Vitorino Nemésio, todos os presentes na sala dos 

reservados da BPARAH, 

que pintura seria essa? Que tema? Que formas? Que composição? Que 

traços? Que pinceladas? 

Aqui estava ela, cheia de cor e de mitografias renovadas. Memórias de 

infância e elementos vagos, resquícios, talvez, de um surrealismo que 

permanecera nos artistas das novas gerações. Esta lá ele sem medos e sem 

peias a pastar nos pastos verdes e a comer nos fartos tufos da liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma premissa era 

3.38. António Dacosta, A Menina da Bandeira III, 1984, 
tinta acrílica s/ tela, 160 x 130, 5 cm, col. MAH, 

ECRDAD - ADP179 
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condição inegociável: seria figurativo e não abstrato, seria real e não surreal, 

seria pintura e não escrita, seriam os Açores e não Paris, seriam as memórias 

e não as suas vivencias recentes. Além do mais não poderia ficar associado ao 

academismo, nem ao surrealismo que introduzira com António Pedro e que, no 

igados 

ao dadaísmo, ao surrealismo e à abstração lírica quem mantivera viva uma 

. (Gonçalves, 1978, p. 18). Os ecos da 

liberdade pós 25 de abril, não davam margem ao bafo e ao mofo das amarras 

dos salons.  Novos comissários ou curadores haveriam de vir, mas teríamos 

que esperar por eles. Entretanto as galerias (111 e a Zen) já ofereciam 

condições de desempenhar os papeis que os museus não se ofereciam. A arte 

contemporânea existiu nesta dinâmica porque as galerias assim deixaram 

espaço nas suas paredes, além de que também foram determinantes nos 

convites que se fizeram para a escrita dos catálogos que funcionaram como 

opinion makers. O CAM só abriu as suas portas no ano de 1983, volvidos 

quase dez anos de liberdade, no mesmo ano que Dacosta se apresenta em 

Lisboa. Antes dele, no ano de 1982, Paula Rego mostrava as suas pinturas na 

Galeria 111, e só em 1988, é que Dacosta entrava no CAM, com uma 

exposição com direito a comissariado188. 

O resultado é que já se viu: um regresso contra os biógrafos e contra as 

lamúrias da história189. (Pinharanda, 2003, s.p.). Não se imitou190, surge 

renovado, fresco como uma criança que continua a brincar ao pião na Rua da 

Pereira, mesmo juntinho da Memória e da memória. Por aqui e por ali umas 

sereias  e uns limões em férias

dos tempos do surrealismo. Esse regresso constrói-se de uma transferência de 

recordações pessoais para uma perceção da imagem operada nos papelinhos 

e nas telas. A outra dimensão, irá transformar-se num discurso expositivo 

                                                 
188 A comissária desta exposição retrospetiva foi Helena de Freitas, com projeto expositivo de José 
Sommer Ribeiro, inaugurada a 23 de fevereiro de 1988.  
189 Entendo que as lamúrias da história a que João Pinharanda se refere, pretendem ser uma reflexão 
acerca dos queixumes e das narrativas de uma sociedade e cultura que menospreza os seus malogrados 
artistas, com exceção aos que singraram depois de mortos. Esses serão consagrados e surgem nos 
compêndios da história da arte como tal. 
190 -se i
criticou Fernando Pessoa a respeito dos artistas e escritores que passaram pelo seu tempo com comple-
ta falta de originalidade. 
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através da elaboração de uma imagem relacionada com lugares, com 

fantasias, sonhos, quiçá, lembranças  Esse discurso expositivo dos anos de 

1980 surge da organização dos temas que tendem para uma unidade, narrativa 

imagética, sistema de correspondência ao mito como verdadeiro impulsionador 

da história e a subsequente transformação real na arte, na sua pintura, esta 

imaginação tende a aproximar domíni . (Malrieu, 1996, p. 120). 

Segundo este autor, há processos de organização dos termos e isso requer 

que o artista tenha a consciência da situação em que se encon

numa transferência de sentimento, se identifique com um eu antigo  ou com 

. (Malrieu, 1996, p. 175). 

refere, terá o mesmo significado do que já referi anteriormente da sua infância 

e vivência na ilha.  

 

Assim o sonhador deixa-se invadir pela sua personalidade de criança, o pintor 
Estas duas atividades, porém, 

que se orientam pela unificação, culminam num resultado paradoxal, que opera 
a fecundidade da imaginação. A aproximar duas realidades distintas, o sujeito 
descobre numa delas, ou em ambas, características que, até aí, não lograra 
perceber. (Malrieu, 1996, p. 120).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.39. António Dacosta, A Menina da Bandeira II, 
1987, tinta acrílica s/ cartão, 55, 5 x 48 cm, obra não 

localizada, ECRDAD - ADP433 
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Em Dacosta, há assim, nesta condição, uma projeção do passado que é 

identificado e que, por sua vez culmina numa descoberta iconográfica 

transporta para o suporte artístico. Além disso, há também a descoberta do 

sinal, do símbolo e do signo. Como já aludi anteriormente, o imaginário de 

Dacosta assenta sobretudo em elementos simbólicos resultado da projeção e 

da descoberta de correspondências, fugindo ao sonho inicial preconizado pelos 

surrealistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mito, o sagrado e o profano integram-se, intencionalmente, e na obra 

de arte, sendo uma ação duradora que perpassa todos os seus anos de 

pintura, quer eles sejam surrealistas ou, eventualmente transvanguardistas191.  

A descoberta e a inclusão do signo pressupõem uma intencionalidade 

artística que surge de um momento efetivo, expressivo e comunicativo. Ele 

deste modo, sabia que seria inteiro, consonante, íntegro e consistente, apesar 

das pinceladas e dos matizes já serem de outros pincéis, de outras paletas, de 

outros ateliers. O séquito do império do Espírito Santo mantem-se, todos os 

seus símbolos ligados ao espírito e à carne, à fauna e à flora: bezerros, 

ceptros, coroas, impérios, foliões (fig. 3.4.), meninas das bandeiras (figs. 3.38. 

                                                 
191 Assumo pela minha responsabilidade o uso dessa afirmação e deste movimento. Volto a este concei-
to na conclusão desta tese. 

3.40. Foliões do Espírito Santo, São 
Miguel 
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e 3.39.), vinho, pão, escadas, tambores, flores, carcaças, mastros, bichos, 

línguas de sogra, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, Dacosta afirma na sua pintura um passado coletivo, 

desconhecido, enquanto passado, quer na metrópole, quer em Paris. O futuro 

da sua pintura passaria pela replicação desse passado, indeterminado, à 

margem do tempo, indicativo de um receio de mudança do mito, do sagrado e 

do fantástico (sereias, adivinhas, limões, fontes, etc).  

A persistência do mito, ao longo de gerações de criativos, tem sido uma 

temática frequentemente abordada. Na falta de algo concreto, viram-se para o 

simbólico, como forma de construir uma imaginação repleta de novas 

realidades. Uma das caraterísticas de abordagem do mito, é, pois, a fixação de 

um passado e a busca de raízes identitárias verdadeiras e coerentes.  

A descoberta das origens permite um processo de identificação e 

projeção desse conhecimento na construção de simulacros que conferem ao 

indivíduo forma de representar comportamentos alterocêntricos positivos ou 

negativos, marcantes na formação de uma personalidade desenvolvida desde 

a mais tenra idade, em oposição ao ego centrismo, por exemplo dos 

autorretratos (que também os há, mas em muito menor número). 

Em Dacosta, 

sua realidade, tal como 

escreveu Kandinsky no Do Espiritual na Arte r 

nesta ou naquela tecla, obté Kandinsky, 1998, p. 

3.41. Procissão do Espírito Santo, São Miguel 

 
3.42. Império do Espírito Santo, 

Ilha Terceira 
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60) a que o próprio chamou princípio da necessidade interior. No entanto, este 

princípio em Kandinsky revela-se como a uma libertação do pintor face à tirania 

da arte figurativa que chegara até ao preciso ano de 1910, ano das suas 

experiências no abstracionismo. No entanto, esse princípio poderá servir de 

desculpa para a libertação do artista, face ao alinhamento não do figurativismo, 

mas do referente, partindo assim, em Dacosta para uma necessidade de 

representação mítica e mais comprometida com o seu imaginário pessoal, do 

que, propriamente, com uma realidade visível e taxativa de referentes, sem 

conteúdo nenhum. 

se refere da má pintura. Assim 

este autor considera dois pontos essenciais para que seja considerada uma 

obra de arte:  que nos obrigam a considerar o modo como são feitos e, por 

outro lado, as que nos deixam inquietos porque não é coisa assente que 

queiram dizer aquilo que à pr , 1989, p. 85). 

Nesse sentido, ao que parece, a ambiguidade não se torna incompatível com a 

liberdade criativa do pintor. Bem pelo contrário, ela é desejável e 

recomendável. 

Esta emancipação, que estava ainda no começo, será experienciada por 

grande parte dos artistas do século XX. Caminhando às cegas estes 

vanguardistas puderam afirmar-se, sem medo dos biógrafos e sem medo das 

lamúrias da história. No entanto, o preço a pagar foi, por vezes, caro. O peso, 

sobretudo, da incompreensão e do desalinho da crítica de arte vigente e 

comprometida, agora com o mercado e com o ornamento, totalmente 

desprovida de vida, de significado e, mais grave, distante do sujeito criador e 

dos processos identitários. A verdade da arte de Mondrian, não quer dizer que 

seja a verdade do artista. O artista deverá ter algo a dizer, e se não tem, só lhe 

cabe a ele modificar essa situação, reconhecendo os deveres que tem para 

com a arte e, em última análise, para consigo mesmo e para a sua inquietude. 

Ele assume um compromisso perante a sociedade, e perante o seu público. 

Arte é linguagem, é expressão e, portanto, não poderá ser desprovida de 

significado. 
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O público das exposições é refratário à coisa nova. Quando se dirige para a 
pintura ou para a escultura, espera encontrar o que já conhece. O artista, 
evidentemente não pode satisfazê-lo. Uma das razões da arte é procurar uma 
certa inquietude. A arte não é feita para a vida fácil. (Dacosta, 1950, p. 291). 

 

Solidamente vinculados à natureza, a questão que se colocava era a da 

libertação, sem deixar de ter marca identitária do processo da individualidade. 

Que cores, que formas, que texturas, que suportes, eram necessários para a 

expressão dessa verdade192. Parte do individuo essa busca. De si e para si e, a 

maioria das vezes, nada externo a si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192 

 

3.43. António da Costa, o segundo da esquerda para a direita, com os seus amigos na 
infância, cerca 1924, Angra do Heroísmo, cortesia de Álamo de Oliveira. 
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3.7. 1984-1985: pinturas de Dacosta nos Açores

 

A tela é apenas uma superfície, um suporte. O resto está dentro de mim. 

 

António Dacosta193 

 

A 18 de agosto de 1984, no âmbito das comemorações dos 70 anos de 

vida do pintor, o artigo do jornal A União refere-

modernismo português onde recentemente houvera retomado a pintura com 

recentes exposições em Lisboa, Paris e Porto, como consequência de uma 

projeção internacional

Capitães- 194. Noticia-se ainda que o então SREC, o Doutor Reis 

Leite, tinha a intenção de concretizar a aquisição de uma pintura de Dacosta, 

cujo tema seria a Festa do Espírito Sa

um acrílico com as seguintes dimensões: 1,6 x 1,35 m e cuja reprodução é 

capa do catálogo da Galeria Zen195. O quadro a que se refere é Menina da 

Bandeira III, de 1984, e que, de fato, chegou a ser adquirido e poderá ser visto 

atualmente no MAH. Fazem-se igualmente votos que para em novembro do 

mesmo ano se faça uma homenagem ao artista que completará os 70 anos: 

 pelo 70.º aniversário do artista  se possa 

prestar homenagem nesta sua terra natal, pois bem a merece o detentor do 

prémio Souza-  

No ano seguinte, a 4 de outubro, o diário da tarde A União dá conta da 

participação de Dacosta no 18.º Bienal de São Paulo196, juntamente com Júlio 

Pomar, referindo-se ao acontecimento como um dos mais disputados certames 

mundiais. Nesse mesmo pequeno retângulo noticioso, volta-se a lembrar ao 

leitor que Dacosta havia retomado recentemente o exercício da pintura, 

denominando-o como um dos mais cotados pintores açorianos no presente e 

que teria sido convidado pela Fundação Calouste Gulbenkian a visitar o Brasil, 

país para onde, durante anos, enviara as crónicas de crítica de arte 

                                                 
193In:  Remo Guideri, AAVV, António Dacosta, (catálogo), Livros Quetzal, Queluz, novembro, 1995, p. 150 
194 Cf. Anexo XV. 
195 Catálogo da exposição datada de julho de 1984, Galeria Zen no Porto. 
196 De 4 outubro a 15 de dezembro. 
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provenientes dos acontecimentos artísticos de Paris, que estão publicadas no 

livro Dacosta em Paris da Assírio & Alvim. 

Vinte dias depois, a 24 de outubro o Jornal A União acompanha o 

percurso artístico de Dacosta no Centro Cultural de Paris, Departamento da 

Fundação Calouste Gulbenkian, uma vez que era costume esta fundação 

ac

notável pintor açoriano, natural de Angra do Heroísmo, onde nasceu há setenta 
197. Evidencia-se, timidamente, a sua presença no Palácio dos Capitães-

Generais, na ALRAA (Assembleia Legislativa Regional Autónoma dos Açores), 

nos museus de Angra do Heroísmo e de Ponta Delgada. Destacam-se ainda 

que as telas adquiridas pela SREC Menina da Bandeira III e pela ALRAA Caça 

ao Anjo (fig. 3.44.) como sendo comemorativas do jubileu do pintor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 Cf. Anexo XVI. 

3.44. António Dacosta, Caça ao Anjo, 1984, tinta acrílica s/ tela, 134 x 168,5 cm, col. 
ALRAA, ECRDAD - ADP173 
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3.8. 1987: o deslumbre II Bienal de Arte dos Açores 

 

 Das ilhas para Lisboa, desta cidade para Paris, desenha-se um 

triângulo afetivo, cuja dimensão mítica poderá ser a memória. A distância 

exorciza a lembrança e devolve-as pelo seu aspecto mais surpreendente. 

 

Helena de Freitas198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram estas notícias de prestígio nacional e internacional que fizeram 

com que no ano de 1987 Dacosta fosse o artista homenageado e convidado a 

expor na BPARAH (fig. 3.45.) e fosse também convidado para membro do júri 

da II Bienal de Arte dos Açores e do Atlântico, que se realizaria em novembro 

desse ano. Já não era sem tempo que se teria de fazer alguma coisa, por isso, 

este evento foi ouro sobre azul. Se a primeira bienal tinha sido em 1985 em 

Ponta Delgada, com a colaboração da Fundação Calouste Gulbenkian, da 

Sociedade Nacional de Belas-Artes de Lisboa e da Associação Internacional de 

Críticos de Arte, a segunda seria em Angra. Mais do que nunca, a ilha Terceira 

estaria nas bocas do mundo com um evento de tamanho prestígio, tendo como 

patrono um Dacosta renovado. No artigo publicado no jornal A União de 16 de 

                                                 
198 In:  Maria Helena de Freitas, «Notícias do Paraíso», in A União, Angra do Heroísmo, 28 novembro 
1987, p.6. (edição do texto para o catálogo António Dacosta). 

3.45. Capa do catálogo de António Dacosta, na 
BPARAH, 1987, A.M. 
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março, destaca-se que Dacosta seria homenageado, sendo este 

acontecimento anunciado pelo SREC. Justifica-se a homenagem na Região por 

esta ser devida ao introdutor do surrealismo em Portugal. Noticia-se que, 

paralelamente à bienal, iria decorrer uma exposição retrospetiva de obras do 

pintor angrense199 e que seria lançada uma medalha alusiva às 

comemorações. A exposição retrospetiva de Dacosta teria direito a catálogo 

próprio e contaria com trinta obras representativas das duas fases balizadas 

entre 1940 a 1987. Refira-se, a título de curiosidade, a presença do quadro A 

Festa, bem como das três Paisagens da ilha Terceira datadas de 1975.  

A comissão de preparação desta II Bienal, presidida por Álamo Oliveira, 

teve como colaboradores João Afonso e Emanuel Félix. Este evento previa três 

sítios para a sua realização: Palácio dos Capitães-Generais, BPARAH e o 

Palacete Silveira e Paulo. Além dos quadros concorrentes à Bienal, com cerca 

de 150 obras200 eram atribuídos dois prémios: o Prémio Bienal201 (600 contos) 

e o Prémio Revelação202 (300 contos). Estava também prevista a exposição de 

Dacosta, a primeira retrospetiva que ligava as duas grandes fases do pintor, 

 

A 17 de março de 1987, António Valdemar, jornalista do Diário de 

Notícias, assina um artigo no jornal A União   Um Açoriano 

de P fatalidade e insularidade. 

Talvez dessa junção de palavras Vitorino Nemésio tivesse criado a palavra 

açorianidade, para definir um conjunto de características que só podem ser 

encontradas nas pessoas que nasceram nos Açores e que são herdeiras de 

uma cultura que se desenvolveu nos Açores ao longo de quinhentos anos, 

naquelas condições. A ênfase colocada nessa condição prevê o peso do 

isolamento e da solidão a 

paisagem, a angústia dos nevoeiros cerrados, no desespero da solidão, no 

esses revezes, é então que Valdemar desfia uma série de virtudes, como 

                                                 
199 Cf. Anexo XXI. 
200 As 150 obras escolhidas de um total de perto de 700 trabalhos. 
201 Atribuído a Pires Vieira, natural do Porto, 37 anos (concorreu com três trabalhos). 
202 Atribuído a Luís Cruz. 
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sendo o resultado dessas adversida

desses exemplos é Dacosta que, desde muito novo, deixara a Terceira para 

ez 

parte de vários grupos de intelectuais da altura, tendo sido um dos fundadores 

do Diário Popular, juntamente com Dutra Faria, Ramiro Valadão e António 

Tinoco, até que ruma a Paris e por lá se fica. Mais uma vez, neste artigo 

Dacosta é relembrado como o introdutor do surrealismo em Portugal e descrito 

como uma referência histórica pela atribuição do prémio Amadeo de Souza-

fulgor no ano de 

1983. Caracteriza-a como o resultado de um somatório de experiências e não 

narcisismo a uma forma fato fá-lo permanecer 

afirmação de que Paris não retirara a Dacosta o apelo aos Açores e que pintor 

, ao contrário de outros 

artistas açorianos de renome que, antes dele, tentaram cortar o cordão 

umbilical, e dá o exemplo de Sousa Pinto e Canto da Maya. 

A 28 de novembro203, o SREC, António Maria Mendes, justifica a 

realização das bienais dos Açores204 como a possibilidade de contribuir para o 

prestígio das instituições, tendo como objetivo, o desenvolvimento e a 

                                                 
203 Cf. Anexos XVI, XVII e XIX. 
204 Não poderia deixar de referir os três anos em que decorreram as Bienais de Arte dos Açores o do 
Atlântico de 1985, 1987 e 1991, respetivamente, nas cidades de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e 
Horta. Um esforço louvável da DRC, à altura tutelada pela SREC (Secretaria Regional de Educação e Cul-
tura). Teve como primordial objetivo a promoção da arte nos Açores, criando oportunidades de contac-
to entre artistas, a juventude e público em geral, bem como mostrar as tendências desenvolvidas dentro 
e fora do arquipélago. Teve na composição do seu primeiro Júri Emanuel Félix, Paulo Gouveia, Tomaz 
Vieira, Fernando de Azevedo, Sílvia Chicó, Rui Mário Gonçalves e Fernando Calhau, selecionou 607 obras 
de 268 autores. O texto introdutório de autoria de Manuel Lamas, refere o distanciamento entre as 

-
s génios que a opressão amor-

alguns membros do júri e pelas encomendas dos textos dos catálogos destas três bienais, percebe-se a 
intenção de projetar o evento no exterior, anulando o máximo possível uma identidade própria açoria-
na. Os artistas emergentes e consagrados açorianos misturavam-se com nomes do panorama nacional. 
Falta, contudo, determinar as razões da não continuidade deste projeto tão promissor. 
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promoção das coletividades e dos indivíduos, promovendo o diálogo e o 

, mas também um evento longe de ser pacífico, onde confluíam 

resultados de uma enorme experiência humana. Prossegue que este 

acontecimento teria de ser incómodo, controverso, capaz de alterar ou anular 

velhos conceitos. O anúncio de mais de cem obras de diversos artistas, muitos 

deles de renome, seria, certamente, portador de confrontos e descoberta de 

novos valores, que ajudariam a entender a cultura como um indicador de 

liberdade e de desenvolvimento. Estas eram as premissas que, se 

concretizadas, teriam alcançado a realização plena do evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, no editorial do mesmo jornal, as questões seriam outras 

e prendiam-se com as questões logísticas e práticas: se as bienais fossem 

rotativas pelas três ilhas com mais população  São Miguel, Terceira e Faial, 

isso fazia com que cada uma esperasse seis anos para que o evento 

acontecesse novamente na ilha e, certamente, em seis anos este evento 

sofreria alterações, tendo em conta a regularidade e persistência que são 

requeridas para este tipo de acontecimentos. Por certo, os públicos e as suas 

expetativas seriam defraudados por terem de esperar tanto tempo devido ao 

hiato tão grande e à dificuldade de mobilidade entre os açorianos. Nesse 

sentido, e dados os condicionalismos, era exigido que cada edição merecesse 

uma atenção especial, de forma a ver o que há para ver, fruir o que há para 

fruir. Mas, como sabemos, as questões de transporte não são ainda, nos 

tempos que correm, as mais fluídas, por isso mesmo, o impacto de cada bienal 

prendia-se sobretudo com a visibilidade de cada uma. 

3.46. Recorte do jornal Diário Insular, A.M. 
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A Angra, chegavam artistas de renome como Graça Morais, Vespeira, 

João Oom, Guilherme Parente, entre outros, sendo o artista convidado com 

especial relevância António Dacosta. Angra estava sedenta de Dacosta e a 

Bienal foi o evento que faltava para lhe dar contexto. 

 que é 

consagrados, tais como José Nuno da Câmara Pereira, Carlos Carreiro e 

Tomaz Vieira eram unânimes entre outros menos conhecidos. A palavra 

açorianos menos conhecidos, a forma como alguns, considerados bons, 

recusaram a sua participação e a forma como outros, cujo talento e técnica 

escasseavam, eram, na opinião do diretor do jornal, denominados de 

 

Na bienal de Angra (fig. 3.47.) estiveram também presentes diretores de 

importantes galerias, tal como Manuel de Brito da Galeria 111 e da Galeria 

Zen, galerias em que Dacosta tinha exposto recentemente. Entretanto, pelas 

estabelecimentos de ensino de Angra do Heroísmo, Praia da Vitória e de outras 

localidades, tendo sido realizadas visitas guiadas a grupos de alunos de vários 

graus escolares. 

No mesmo dia 28 de novembro de 1987, aliás data da abertura da 

assunto, publicando diversos artigos de opinião relativos a António Dacosta205. 

A bienal terminaria a 12 de dezembro do mesmo ano. Nesse ano o jornal A 

União publica o texto do catálogo de António Dacosta de autoria de Helena de 

Freitas. Nessa edição, quase dedicada, em exclusividade, à bienal, o texto tem 

 

 

a pintura de António Dacosta parece nascer da distância que cria entre as 
sboa, desta cidade para Paris, desenha-se um 

triângulo afetivo, cuja dimensão mítica poderá ser a memória. A distância 

                                                 
205 Cf. Anexos XVI, XVII e XIX. 
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exorciza a lembrança e devolve- . 
(Freitas, 1987, p. 6).  
 
Helena de Freitas defende que essa distância permitiu a Dacosta dar 

notícias do paraíso, que é como quem diz, notícias dos Açores. 

Fernando de Azevedo, na qualidade de Presidente da Sociedade 

Nacional de Belas-Artes, foi também autor de um texto no catálogo da bienal e 

que o jornal A União també

mesma, acolhendo outras 206. Nesse texto, há, essencialmente, o apelo a que 

que os limites estéticos extravasam muitas vezes, uma problemática 

expressiva dividida entre a reflexão e a precipitação. Referência para o 

significativo prestígio do pintor António Dacosta, exposto pela primeira vez nos 

açoriano que é, havia que cumprir, mas de recordação latente, mesmo por 

vezes insularmente saudosa como na sua admirável pintura bem se revela ou 

 (Azevedo, 1987, s.p.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
206 Cf. Anexo XIX. 

3.47. Capa do catálogo de 
Homenagem a António Dacosta, na 

2ª Bienal de Arte dos Açores e 
Atlântico, 1987, A.M. 
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João Afonso, jornalista várias vezes referenciado nesta tese também 

nesse dia 28 de novembro haveria de fazer um texto de discurso um tanto ou 

quanto literário, mas que, mais uma vez, revela a amizade e admiração pelo 

pintor-poeta que partiu e que agora voltava, dando razão à frase que o pintor já 

  

Nesse mesmo jornal tornam-se a publicar excertos do artigo de Nemésio 

de 1942, bem como uma nota biográfica do pintor e uma entrevista feita por 

te 

do que ler ou jogar às cartas Nessa entrevista, feita de propósito para o 

publicada nos anexos, Dacosta relembra, por várias vezes, a influência da ilha, 

da memória, esse sinal da origem que aparece, ora superficialmente, ora 

diretamente, 

Relativamente ao surrealismo, Dacosta fala no caos e da influência de outros 

artistas na sua obra, mas também fala que o movimento surrealista não foi 

assim tão periférico em Portugal. Quanto ao silêncio da pintura questionado por 

Álamo, Dacosta refere que foram muitas as razões para esse silêncio, quer 

207. Depreendo desta frase que, para Dacosta, pintar faz parte da vida, 

faz-se ou não se faz, para ele nunca foi um imperativo, uma obrigação, apetece 

ou não e acaba por entrar numa ordem normal de eventos do quotidiano, sem 

demérito de qualquer um deles. Na pergunta seguinte, em que é questionado 

o impele a 

pintar e Dacosta responde com uma frase importante para a compreensão 

destas últimas obras

. 

(Dacosta, 1987, p. 2). 

A 1 de dezembro de 1987, o matutino Diário Insular, em honras de 

primeira página, noticia a homenagem que a Câmara Municipal de Angra irá 

fazer nesse mesmo dia de terça-feira, pelas 16h30, a António Dacosta. Refere-

                                                 
207 Cf. Anexo XVIII. 
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se que a cerimónia integrada na II Bienal de Artes dos Açores e do Atlântico

terá como orador convidado o poeta Emanuel Félix. Na ata camarária208 que 

tive acesso há também referência a um recital de música, que se seguiu à 

sentida homenagem, pelo guitarrista Luís Encarnação. O texto publicado em 

separata pelo IAC e pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, intitulado 

pena ser lido, pelo périplo que Félix faz partindo da ilha, passando pelo país e, 

pelos eventos de maior destaque, a nível internacional. Este roteiro que o poeta 

sugere prende-se com aquilo que ele considera redutor, ou seja, falar de um 

artista apenas falando da sua pintura. Félix entendeu que teria de dar mais 

mundo para se perceber a mundividência do pintor e assim interpretar símbolos 

 são elementos e sinais 

constantes desta nova pintura, que Emanuel Félix se esforça por enquadrar 

nos tais acontecimentos globais e até mesmo de cidade e de rua.  

Nesse dia Dacosta também discursa. Um breve, mas sentido texto, 

também ele publicado na referida separata, aludindo ao significado simbólico 

da cerimónia. Sente que não está ali enquanto pintor, mas sim enquanto 

açoriano da ilha Terceira e, só assim, se sente reconfortado, mas também sabe 

que a exposição antológica e as palavras do amigo, acabadas de proferir, não 

foram de mera circunstância e que assim também se deve justificar esta 

homenagem, afirmando com imodéstia que os artistas açorianos definem uma 

presença expressiva no panorama atual. Partir foi uma necessidade de ter 

mundo, mas sem dúvida que a ilha: 

 

a nossa maneira de ser, o nosso modo de viver o sagrado e o profano, os 
nossos costumes, o que neles havia (e por certo há) de antitético e 
complementar  à alegria saudosa das festas do Espírito Santo, o perfume de 
santidade das procissões da Semana Santa e, na outra vertente da alegria dos 
arraiais e as touradas  ficou bem vivo em mim aquele tremor pânico que me 
sacudia todo quando estalava o foguete e o touro rompia do touril até estacar 
no terreiro do império  tremendo também, talvez como na antiga Creta, a olhar 
fascinante espetáculo da nossa multidão rural, garrida, pintada de todas as 

) parece haver na minha pintura alguns sinais portadores de uma 

                                                 
208 Ata da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo de 26 de novembro de 1987. 
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memória que nasceu na ilha em que nasci. É, pois, em louvor da nossa ilha 
 (Dacosta, 1987, p. 30). 

 

O Diário Insular de 3 de dezembro dá notícia da homenagem com 

fotografias do evento, cabendo ao presidente da Câmara, Joaquim Ponte, o 

discurso inaugural que salienta esta manifestação de reconhecimento e apreço 

de uma comunidade a Dacosta pelo contributo que prestou pelo seu trabalho 

para o progresso e a dignificaçã

e respeito Depois do discurso do Presidente da Câmara, é feita a entrega do 

diploma de cidadão honorário da cidade. 

O jornal da tarde A União, do mesmo dia 3 de dezembro, informa do 

regresso do pintor e da sua esposa Miriam a Paris no dia 4 e que estes tinham 

estado, no dia anterior, reunidos com o SREC, o Dr. António Maria Mendes, o 

adjunto para os assuntos da DRC, o Dr. Jorge Paulus Bruno, e alguns 

membros da Comissão Organizadora da bienal. Nessa mesma manhã, 

Dacosta visitara a redação do jornal, o que honrara muitíssimo os jornalistas e 

demais trabalhadores, agradecendo as notícias que sobre ele tinham sido 

publicadas. 

A 4 de dezembro, A União volta a noticiar Dacosta na primeira página, 

também referido que o Diário de Notícias relembrou Dacosta e a homenagem 

que a cidade lhe fizera, se bem que, a este respeito, o pintor havia confessado 

morte, como uma coroa 

 Além disso, é também referido que amigos o 

congratularam. Neste mesmo artigo faz-se uma espécie de balanço da bienal, 

onde é destacado que deverá ser deixada de parte toda a espécie de 

amadorismo e realçada a existência de uma estrutura cultural em marcha, que 

terá todas as condições para que o evento fosse um marco no panorama 

artístico português. É dado destaque aos eventos culturais paralelos às 

exposições propriamente ditas, tais como o espetáculo de poesia de Jacinto 

Ramos, o concerto de Pedro Burmester, a apresentação do filme O Bobo, de 

José Álvaro Morais, que mereceu o prémio do Festival de Locarno. 
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3.9. 1988: o rescaldo. Retrospetiva na Gulbenkian

 

 A exposição de Dacosta na FCG, para além de ser por si mesma um 

acontecimento de relevo internacional, é também o percurso encantatório de 

um artista que sabe de pintura como os deuses fruem de imortalidade209. 

 

Passada que estava a II Bienal de Arte dos Açores e do Atlântico, 

passada que, estava a exposição do pintor querido de Angra e que tanta 

expetativa tinha gerado desde o ano de 1983, os jornais da imprensa 

terceirense estavam, agora prontos para fazerem um balanço, melhor, uma 

reflexão sobre os caminhos da arte açoriana ou da arte feita por açorianos. O 

rescaldo dos dois anos que se seguiram é bem o exemplo de uma profícua 

explosão de artigos, não só e, ainda, sobre António Dacosta, mas também para 

fazer um ponto da situação, de pelo menos meio século, de uma identidade 

comum das artes nos Açores e dos açorianos210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
209 A União de 18 de março de 1988. 
210 Cf. Anexo XXVII. 

3.48. António Dacosta com Pires Vieira no 
Monumento da Memória, 1987, ECRDAD 
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Cerca de 16 artigos subordinados a esse tema foram encontrados e 

elencados, sobretudo no Jornal A União e no seu suplemento de artes e letras 

Diário Insular, 

 

A 25 de fevereiro de 1988 o jornal A União anuncia a exposição 

antológica de Dacosta no CAM da Fundação Calouste Gulbenkian. Num total 

de 120 obras de carácter seletivo, referem- ntes 

apresenta trabalhos nunca antes expostos e o jornalista exalta a escolha dos 

 Neste artigo, torna-se a fazer uma breve 

nota biográfica de Dacosta, como que relembrando os méritos do artista 

angrense. O catálogo da exposição reúne igualmente alguns textos publicados 

no Estado de São Paulo e Diário Popular, jornais onde Dacosta foi colaborador 

assíduo e onde, durante anos, escreveu sobre crítica de arte211. A exposição 

ficaria patente ao público de 23 de fevereiro a 27 de março. A 27 de fevereiro o 

mesmo jornal torna a fazer notícia do acontecimento, aludindo no título à 

retrospetiva à dignidade do catálogo com centenas de páginas, com textos de 

Sommer Ribeiro, Rui Mário Gonçalves, Helena de Freitas212, Júlio Pomar e 

Fernando de Azevedo. Mais se informa que, a dita exposição, passará para a 

recém-inaugurada Casa de Serralves, de 8 de abril a 8 de maio, sendo o 

catálogo comum às duas exposições. Na notícia é feita referência ao 

deslumbramento que o nome Dacosta sugere e à qualidade estética das peças 

e das conceções libertadoras da arte. Torna-se a referir que, no ano transato, 

Dacosta foi servido como aperitivo a Angra, mas que agora se tornava ainda 

maior pela visibilidade e globalidade, juntamente com outros grandes nomes 

que marcariam o século XX, tais como Amadeo de Souza-Cardoso, Vieira da 

Silva, Júlio Pomar, entre outros, e que a inauguração da retrospetiva da 

Gulbenkian a 23 de fevereiro, tinha tido a presença do presidente Mário 

Soares. É João Afonso que mais uma vez assina o artigo e, no final, alude ao 

seguinte: 

                                                 
211 A coletânea desses artigos foi efetuada pela Editora Assírio & Alvim, no ano de 1999, no livro Dacosta 
em Paris, uma ideia do Professor Doutor Luíz Fagundes Duarte, com o apoio da DRC / DRaC. Prefácio de 
José-Augusto França. 
212 Comissária desta exposição. 
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Angra e o país celebram Dacosta. Era tempo para tanto. E hoje  digamos por 
ser público  atinge os 1500 contos uma tela do António, o menino de Santa 
Luzia que foi à comunhão quando o Dr. Alvernaz era ali pároco para mais tarde 
ser o último dos patriarcas das Índias Orientais213 Nasce-se múltiplo e 
morre-  (Afonso, 1988, 
s.p.)  

 

Nesse artigo dá-se conta que a RTP tinha transmitido no dia anterior 

como convidados, além do artista, Rui Mário Gonçalves, Bernardo Pinto de 

Almeida e Manuel de Brito, diretor da Galeria 111. O moderador foi o jornalista 

Carlos Sena. O jornalista do diário local, mais uma vez se refere, a este 

personalidade . É interessante notar que na entrevista, foi realçado que 

D 214 e que esta retrospetiva no CAM 

to do -se ainda referência a 

um outro emigrante de sucesso  Tony Coelho, radicado na Califórnia, como 

sendo um dos políticos de o

 Neste périplo de ilustres açorianos é também questionado por 

António Valdemar215 o preço de um quadro de Domingos Rebelo, exposto na 

Galeria Altamira, pelo valor de 10 000 contos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 18 de março de 1988 é publicado no 

                                                 
213 Jornal A União de 27 de fevereiro de 1988. 
214 

 
215 Redator de arte do Diário de Notícias, natural da Ribeira Grande. 

3.49. António Dacosta, Bicho Bichial, 1982, tinta 
acrílica s/ tela, 88 x 115 cm, Col. Maria José de 

Matos, ECRDAD - ADP146 

3.50. António Dacosta, 
Bicho no Chão, 1986, Tinta 
acrílica s/ tela, 115,6 x 73,8 

cm, Col. Caixa Geral de 
Depósitos, ECRDAD - 

ADP248 
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jornal A União uma série de artigos de crítica de arte perante o seguinte título 

. Estes artigos, recentemente 

visionados nos jornais nacionais de maior tiragem, foram uma forma de dar a 

olhar incansável de José Luís Porfírio, publicado no Expresso de 5 de março 

te 216 de Helena de Freitas, Expresso de 5 

de março de 1988217 218, um extrato de 

entrevista de António Sousa a António Dacosta, publicada no Diário de Notícias 

de João 

Pinharanda, publicado no Jornal de Letras a 1 de março de 1988219. Nestes 

quatro artigos, escritos por reconhecidos nomes da crítica e do jornalismo, é 

unânime a surpresa renovada de um pintor, depois de tantos anos de ausência.  

José Luís Porfírio detém-se nos Dois Limões em Férias e segue a 

  de tornar 

a trilhar a exposição novamente, para se demorar e deleitar no prazer 

vertentes de inquietação e melancolia divertida que só se toma a sério por 

nunca se levar a si mesmo demasiado a sério No mesmo artigo, Porfírio 

reparte a exposição em quatro temas: Bichiário, Açorianas, Pagão/Cristão e O 

Nó  40/70. Em Bichiário, explica  não bestiário, porque de bichos se trata, 

coisas estão para além da pintura e da arte porque são uma festa e um 

. Em Açorianas, o 

crítico de arte explica as pedras que encontra a flutuar no mar, no obelisco 

triangular de Angra, terra, água e aves inclassificáveis que ficam entre o açor e 

a pomba do Espírito Santo. Em Pagão/Cristão 

cruz, ao cálice às figuras humanas de braços abertos que é Cristo e igualmente 

                                                 
216 Cf. Anexo XXIV. 
217 Cf. Anexo XXIII. 
218 Cf. Anexo XXV. 
219 Cf. Anexo XXVI. 
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o dançarino de Zaratustra ou . Tais pinturas apontam para caminhos 

contraditórios que se cruzam. O Nó  40/70, segundo Porfírio, é de um corredor 

vazio, pontuado de pequenas tentativas de recomeço, os tais papelinhos que 

também pontuavam pela casa presos com pioneses e que, segundo Dacosta, 

não eram mais do que o produto de uma crise de diversas ordens, uma ideia 

de acabar, de não haver outra coisa senão acabar. Isso vem de mim ou vem 

arte, estas pequenas peças não são o indício de qualquer fim, mas sim de um 

recomeço, fruto de um olhar incansável, nunca interrompido.  

Para 220 passa por 

reconhecer em Dacosta um escritor fervoroso e, consequentemente, um 

pensador sobre os meandros da arte. Essa reflexão consciente fê-lo seguir por 

um caminho que Helena de Freitas caracteriza como indisciplinado face a 

escolas ou movimentos, mantendo somente uma cumplicidade com o universo 

e com a imagética do surrealismo. Essa liberdade face ao que se estaria a 

fazer (e Dacosta sabia como ninguém o que se estava a fazer) mostra que o 

da constante mutação do real, da inoperacionalidade de módulos explicativos e 

conceitos que, segundo a autora, já vinham sendo aludidos nas suas crónicas, 

 Helena de Freitas termina o artigo com a 

perfeito equilíbrio entre a razão e a sensibilidade, o pintor 

propôs itinerários de luz que só a inteligência do olhar pode percorrer  o 

sentimento da cor e da forma, o sentir dos silêncios e dos intervalos 221. 

Do extrato da entrevista de António de Sousa a Dac

Espaço Sagrado 222, destaco as respostas que Dacosta deu às perguntas 

simples e claras do entrevistador. Dacosta assume sempre a sua posição face 

à sua pintura com humildade e frontalidade, vai rejeitando alguns epítetos, tais 

como pintura metafísica, em prol de uma pintura claramente física. Merleau-

                                                 
220  Cf. Maria Helena de Freitas 
1988, p.62. Cf. Anexo XXIV. 
221  Cf. Maria Helena de Freitas  in Expresso (Revista), Lisboa, 5 março 
1988, p.62. 
222 Cf. Anexo XXV. 
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para se libertar do ilusionismo e para adquirir as suas próprias dimensões tem 

. (Merleau-Ponty, 2000, p. 51). Dacosta, no 

entanto, acrescenta a presença inculcada da religião e das memórias de 

infância que, em menino, sempre levou com um carisma de fantasia e que lhe 

deram esse sentido de maravilhoso do sagrado, que mesmo na recusa se 

admite existir. Fala do sapateiro ateu lá da ilha como fala de Picasso e Matisse, 

das suas necessidades e das suas preocupações, todas legítimas, todas 

comuns aos seres humanos, sejam eles, ilustres desconhecidos, sejam eles 

nomes incontornáveis da arte e da humanidade. 

Elsa Covita na sua dissertação de mestrado A Representação do 

Sagrado no Surrealismo de Dalí, Buñuel e Lorca conclui que as representações 

por ser uma realidade desconhecida. Ela defende o conceito preconizado por 

que o Verbo é Deus. 

 

divide o artigo em dois subtítulos relacionados com a primeira fase e com a 

-

a, 

tragédia, crítica e melancolia podiam exprimir-se nas inatas contradições. A 

monstruosidade, a utilização de uma paleta dramática, reforçavam a tragédia e 

as forças inconscientes do espírito humano nos seus simbolismos e 

abstrações. No segundo, a última fase da sua pintura merece evidência, não só 

pelo acentuar de certos valores anteriormente contidos, mas acrescenta-lhes, 

paulatinamente, certas doses de humor, de desejo, de prazer que então se 

desvenda na alegria da retoma da sua memória revisitada com outros sabores, 

-se então de reproduzir significantes sem significado 

 Para 

arte, diz-nos muito claramente que a resposta a esta primeira questão está 

do é arte? Parece-
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. (Goodman, 

1995, p. 19). 

A 9 de abril de 1988, tal como tinha sido anunciado anteriormente, o 

jornal A União faz notícia da exposição de Dacosta no Porto, na Casa de 

Serralves. A exposição contava com 134 obras. Mais uma vez se alude à 

origem do pintor e ao seu percurso artístico, dando maior ênfase a esta última 

fase e às pinturas por que está representado nos vários organismos dos 

Açores. Assim se mostra a atenção que, desde a exposição na Galeria 111, a 

imprensa terceirense tem dado a um dos seus maiores vultos da arte, não mais 

deixando de acompanhar os seus feitos. No mesmo jornal, a 9 de junho, 

antecipa-se a notícia da condecoração de António Dacosta (fig. 3.51.) no dia de 

Portugal, em sessão pública na Covilhã, pelas mãos de Mário Soares. Informa-

se que, juntamente com o pintor, Júlio Pomar, Fernando Namora e Eugénio de 

Andrade iriam receber a Ordem do Infante D. Henrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 16 de outubro, António Valdemar publica no Diário de Notícias um 

artigo que o jornal A União transcreve a 21 de outubro, cujo título era: 

rante Provisório223

indica a insularidade como uma forma de fatalidade geográfica que deixa 

                                                 
223 Cf. Anexo XXII. 

3.51. António Dacosta, condecorado por Mário Soares, ECRDAD 
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marca nos açorianos, mas que também os torna cidadãos do mundo. Refere, a 

título de exemplo, o pintor António Dacosta como um cidadão universal. É 

evocado novamente o percurso do então estudante de Belas-Artes, passando 

pela exposição da Casa Repe224 e pela ida para Paris. Este artigo parece 

transcrever o artigo de 17 de março de 1987 publicado no jornal A União, se 

bem que com um novo título. É também informado o preçário dos quadros de 

Dacosta expostos na Galeria 111, variando entre 250 e 1500 contos. 

A 21 de outubro, o jornal A União noticia e transcreve a recente 

exposição de Dacosta na Galeria 111 

manteiga (um primor gráfico) com textos de Bernardo Pinto de Almeida. O 

texto, que poderá ser lido na íntegra na imagem fac-símile do final do capítulo, 

de anjos. É por certo um modo de, através 

do imediato gesto, comunicar algo que só através dele ganha realidade, ainda 

225. 

Nesse mesmo ano é convidado pelo então Presidente da ALRAA, 

Doutor Reis Leite, a conceber uma obra de arte para a sede daquele 

organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224 Cf. Anexo V. 
225 Jornal A União, 21 de outubro de 1987. Cf. Anexo XXII. 
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3.10. 1989: reflexão sobre arte açoriana

 

Lembro-me da provocação que foi romper com o arranjo das gerações, e 

colocar-te, não como mestre, mas como companheiro, entre um dos iniciadores 

dos anos 80 portugueses. 

 

João Pinharanda226 

 

 No ano de 1989 dá-se a necessária reflexão sobre a arte açoriana. O 

exemplo de Dacosta poderia repercutir-se nos espíritos mais criadores. A 17 de 

fevereiro, Rui Mário Gonçalves profere uma conferência na Casa dos Açores, 

em Lisboa, sobre a pintura de António Dacosta. Este foi também o ano que 

antecedeu a sua morte e em que regressa, de passagem, pela penúltima vez à 

ilha, com destino ao Faial. Acompanhado pelo seu filho Carlos permanece na 

cidade da Horta dois meses de verão, em trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No painel encomendado para a zona dos Passos Perdidos da ALRAA, 

(figs. 3.52. e 3.53.) Dacosta utiliza tinta acrílica e gesso sobre madeira. 
                                                 
226 João Pinharanda, «António Dacosta, uma pintura de distâncias» (reedição de texto publicado in Jor-
nal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, 1 março 1988), in A União, Angra do Heroísmo, 18 março 1988, p.4.   

3.53. António Dacosta, O Povo que Olha o 
Governo, 1988, Tinta acrílica e gesso s/ madeira, 

225,5 x 438, cm, ALRAA, ECRDAD - ADP309 

 

3.52. António Dacosta, Estudo para 
Painéis da ALRAA, 1988-1989, 

esferográfica e lápis de cor s/ papel, 
14,8 x x10,5 cm, col. Família 
Dacosta, ECRDAD - ADD655 
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tos em 

relevo, cada um de 43,5x42x1,1cm. Essa notícia aparece a 4 de agosto de 

1989 no jornal A União. 

Seis meses antes, a 10 de fevereiro o mesmo jornal publica o poema de 

a 10 de março, cabe a Urbano Bettencourt a reflexão sobre a Bienal227 e sobre 

o sublime texto de Emanuel Félix lido na cerimónia de homenagem a Dacosta 

no edifício dos paços do concelho

o, fala da exposição de 1987228, bem como 

da sentida homenagem da edilidade angrense. O texto, como já foi aludido 

anteriormente, tinha sido recentemente publicado em livro (separata) e merece 

os mais altos rasgos de elogio por parte de Urbano Bettencourt. É referido no 

-nos 

um trabalho fluido, leve, em que o percurso do pintor segue paralelamente à 

evocação da época, através da notação de alguns dos seus factos marcantes  

A 2 de junho, Emanuel Félix assina um artigo crítico e extenso acerca 

- Meio século de uma identidade comum 229. Nesse 

artigo, que também se publica na íntegra em anexos, Emanuel Félix inicia com 

go dos últimos 

 Esta é uma questão pertinente e que faz sentido no âmbito 

da escolha/ seleção de artistas açorianos, para fazerem parte de uma 

exposição no contexto da Presidência Aberta, que fora realizada na cidade da 

Horta. Esta exposição e os critérios e limitações, à partida, impostos, fazem 

com que seja escrita esta reflexão. Foram dezassete os artistas convidados e a 

exposição foi concebida em função do espaço existente, diga-se, em abono da 

verdade, extremamente limitado tendo-se a comissão organizadora proposto, 

certamente, a uma penosa escolha. e 

 deveria encontrar traços unificadores nos artistas e que 

trouxessem, no seu âmago, a palavra Açores, ou seja, que fosse uma mostra 

diversos percursos da arte que têm feito pintores e escultores do 

 No artigo não são referidos 

                                                 
227 Cf. Anexo XXVIII. 
228 Cf. Anexo XX. 
229 Cf. Anexo XXVII. 
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os artistas agraciados pela dita exposição, mas o certo é que Emanuel Félix 

traça uma lista de nomes a ter em conta (uns mais que outros), para futuras 

realizações e são eles, por ordem de aparecimento no texto: Marciano 

Henriques, Souza Pinto, Duarte Maia, Francisco Álvares Cabral, Domingos 

Rebelo, Canto da Maia, Machado da Luz, Maduro-Dias, Armando Lucena, 

Jorge Barradas, Diogo de Macedo, António Dacosta, José Nuno da Câmara 

Pereira, Tomaz Vieira, Maria Tomás, Ana Vieira, Graça Costa Cabral, Luís 

França Machado, Carlos Carreiro, Luísa Constantina, Raposo de França, 

Medeiros Cabral, Luís Filipe Franco e Urbano. Um total de 24 artistas, todos 

eles mais ou menos consagrados e, por certo, de escolha difícil, num critério, 

cujo denominador comum foi o da limitação espacial, mais do que a temática 

da identidade. É essa crítica que Félix assinala no artigo, em que, no final do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.53. António Dacosta a montar o painel, O Povo que Olha o Governo, 1988, Tinta acrílica e 
gesso s/ madeira, 225,5 x 438, cm, ALRAA, ECRDAD 
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3.11. 1990: o prenúncio. A despedida

 

É certo que os profissionais do imediato, e os diletantes da beleza sem 

esforço, não lhe terão, sempre, apanhado, com acerto e gosto, a profundidade 

e acúmen da -lo. 

 

Pe. Coelho de Sousa230  

 

No ano de 1990 Dacosta visita a ilha pela última vez. Os amigos que 

com ele conviveram aperceberam-se disso mesmo. A doença fragilizara-o e 

era tempo, mais que tempo, de fruir a ilha, novamente: a sua paisagem, os 

seus cheiros, a sua rudeza no tato, os seus sabores, a bruma e o frescor. Disso 

também falam os amigos de Dacosta quando com ele foram almoçar em junho 

à Quinta do Martelo (fig. 3.54.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em termos jornalístico-culturais, o ano de 1990 inicia-se com um artigo 

datado de 19 de janeiro231, que remete para os acontecimentos culturais 

relevantes do ano transato. O artigo tem como ilustração a pintura de António 

Dacosta A Flor a Máscara e Eu Adolescente. O autor do artigo descarta a 

possibilidade de se fazer um balanço destacando alguns acontecimentos 

                                                 
230 Edital do jornal, A União, de 3 de dezembro de 1990. 
231 Cf. Anexo XXX. 

3.54. Última viagem de Dacosta à ilha Terceira com os 
amigos Emanuel Félix e João Afonso, almoçando na Quinta 

do Martelo, 1990, Col. Família Dacosta 
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culturais ocorridos no ano de 1989. É feito destaque imediato para a 

Presidência Aberta e para o seu programa eminentemente cultural, com realce 

para os artistas açorianos de nome incontornável, tais como Domingos Rebelo, 

António Dacosta e Canto da Maya. É também destacada a exposição de 

tapeçarias de Teresa Ribeiro e a de cerâmica de Renato Costa e Silva232. 

Em março, Dacosta visitara o Retábulo de Issenheim de Mathias 

Grünewald. Dessa visita, que viria a ser marcante, efetua vários estudos à volta 

do que captou dessa viagem, nomeadamente acerca do Tau e dos porcos. 

Note-se que na viagem à Terceira, precisamente no livro de honra da Quinta do 

Martelo, desenha porquinhos que seriam precisamente o continuar desse 

estudo que o envolveu. 

A 4 de maio, é publicado no jornal A União um artigo de Rui Mário 

 Claridade dada pelo 
233, e justifica-se essa publicação com datas anteriores, nomeadamente 

1983 e 1984, pelo fato de se ter tido conhecimento que Dacosta brevemente 

se torna a publicar o artigo de Vitorino Nemésio, que saíra na revista Variante 

N. º1 há quase meio século. Nunca era demais lembrar, nunca seria demais 

recordar António Dacosta. Talvez as gerações mais novas tivessem estado 

distraídas a este novo fulgor, a estas novas promessas que dava nesta última 

 

A 15 de junho, com honras de página inteira, o jornal A União dá por 

Terceira a caminho do Faial, para estar presente na cerimónia de inauguração 

do novo edifício da ALRAA e também estaria representado através do painel 

publica um desenho de Dacosta oferecido a Álamo Oliveira (fig. 3.55.) e três 

poemas inéditos. A alegria sentida pela efeméride no verão daquele ano 

depressa se transformaria em pesar no inverno.   

                                                 
232 Edital do jornal, A União, de 19 de janeiro de 1990. Cf. Anexo XXX. 
233 Cf. Anexo XXXI. 
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A 17 de agosto, o mesmo jornal dá conta da medalha de Mérito Cultural que 

Dacosta recebeu das mãos do SEC (Secretário de Educação e Cultura), Pedro 

Santana Lopes. O mesmo périplo biográfico se segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O jornal vespertino publicara no mesmo dia da sua morte, aos 76 anos, 

a triste notícia 

ado dos anos de oitenta, 

perdurou até à sua morte. A mesma notícia dava conta do lugar do seu 

nascimento e do lugar da sua morte, do percurso nas Belas-Artes em Lisboa e 

da sua estada nos Açores no verão desse ano para a inauguração da ALRAA. 

É também recordado pela homenagem que a cidade lhe fizera na altura da II 

Bienal. No dia seguinte, no edital daquele jornal, o Pe. Coelho de Sousa 

referia-  

critica o ponto em que os merecedores desses adjetivos só o são reconhecidos 

imediato, e os diletantes da beleza sem esforço, não lhe terão, sempre, 

, 

mas foi mestre e continuará a sê-  Coelho de Sousa recorda-se da 

simplicidade da fala e do gesto. Na mesma página é ainda referido que 

Dacosta seria sepultado em Janville-sur-J , 

porém, é também escrito que, tal como Nemésio, Dacost

. Na página 3 do jornal do dia 4 de dezembro, João 

3.55. António Dacosta, Sem Título, 1989-1990, tinta-da-china s/ papel, 
27,6 x 21,1 cm, coleção Álamo Oliveira, ECRDAD - ADD386 
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Afonso assina um extenso artigo que ocupa uma página inteira, sendo a data 

do dia anterior, como que memorizando o dia da morte do seu companheiro e 

amigo de longa data. O artigo intitula-se: Dacosta, 

balizando assim as cidades de nascimento e de morte. Uma foto do perfil de 

Dacosta, da sua casa alta de persianas claras e de um belo jardim campestre 

ilustra o artigo. O nome António é r

dia do seu nascimento, 3 de novembro de 1914, e o menino que olhava lá do 

alto da Memória a sua cidade, recorda o cansaço da sua morte, recorda as 

duas viagens que o pintor fez nesse ano à ilha, como prenúncio da sua 

despedida eterna, recorda o dia e o local da sua sepultura. Nada parece querer 

escapar por entre os dedos do jornalista amigo e depois uma pausa, uma 

pausa para dizer como se conheceram através de um livro, durante uma das 

suas estadas na Terceira em 1966. Em 1988 visitara o pintor na sua casa e aí 

João Afonso aferiu da cultura que Dacosta possuía. E falava de Angra, uma 

Angra que ele amava ao longe e, de longe, a imaginava no eterno festival da 

vida. E continua  Dacosta tinha uma ideia, já desenhada, de um monumento à 

beira-

dada ao trabalho das mãos  o pai, um restaurador de móveis, o avô que se 

ocupara da talha dos retábulos. Fala de como António regressava 

recorrentemente à Tercei -

-  e na 

. E conta a história de como se 

encontrou a fotografia da coroação em que Dacosta aparece, através de um 

amigo comum radicado no Canadá, José Vieira. João Afonso mandou a 

fotografia com o Dacosta menino e, de comovido que ficara, retribuiu-lhe os 

amigos. 

A 5 de dezembro, o Diário Insular 

 

. Prossegue descrevendo o artista caracterizado por 

dois períodos distintos, recorda a sua ida para Paris e alude ao verdadeiro 

ressurgimento renovado da segunda fase. O artigo remete novamente para a 

homenagem de 1987 na sua cidade natal e, além das qualidades pictóricas, 
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poeta, o terceirense, que ainda ao sol de junho andou por aí a rever amigos e a 

 

A 6 de dezembro, em ata camarária, n.º 48, presta-se um voto de 

 em que se 

dá conta que foi aprovada por unanimidade. 

A 10 de dezembro, o MAH, ainda com as condições precárias 

resultantes das obras de restauro do edifício, inaugura uma exposição 

temporária de arte contemporânea234 que, para o diretor da altura, se iria 

constituir como um desafio. A referida exposição, cuja capa do catálogo é a 

pintura  (fig. 3.56.) tem nos seus propósitos três objetivos 

definidos, sendo o primeiro o seguinte:  

1. 

nascido em Angra do Heroísmo e que transpôs para os seus quadros a Ilha 

. 

Os outros objetivos prendiam-se com as comemorações do 7.º 

aniversário da elevação de Angra do Heroísmo a Património Mundial e ao 

desenvolvimento de uma ligação estreita com a comunidade, particularmente 

com as escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
234 Cf. Anexo XXIX. 

3.56. Capa do catálogo da 
Exposição de Arte 

Contemporânea, MAH, 10 de 
dezembro de 1987, A.M. 

3.57. António Dacosta, Açoriana, 1990, tinta acrílica s/ 
madeira, 34,5 x 44 cm, coleção José Guilherme Reis 

Leite, ECRDAD - ADP402 
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3.11.1. 1991: aquele que os deuses amam  pintura do sagrado 

 

Venho do mar 

Venho dos montes  

Sê amiga do meu repouso 

Se apeteço ser rei 

Ter um barco e um cão 

E dos meus amigos ser amigo 

Sê benigna 

Se me amas. 

 

António Dacosta235  

 

Depois da morte de Dacosta, segue-se na imprensa açoriana, de um 

modo generalizado, um despertar para as artes. Alertando para o percurso do 

mestre, pretendia-se um dinamismo por contágio, no campo da cultura. Foi 

nesse seguimento que se publicaram novos textos e se republicaram outros, na 

tentativa, porém, não só de um entendimento da sua pintura, mas também de 

firmação de uma identidade cultural e sentido de pertença. O orgulho de ser 

açoriano, das suas particularidades, da sua dissecação. 

A pintura de Dacosta tende para o sagrado, aliás como tendeu grande 

parte da pintura surrealista. Pintar o irreal, o que não existe de verdade, o que 

está acima da realidade foi uma premissa deste movimento. O sagrado 

relaciona-se com o surreal porque o sagrado é do âmbito do espírito e do 

imaterial, mas que habita em cada um, mesmo nessa dimensão supra-humana. 

A manifestação iconográfica desses momentos etéreos é infinita e irracional. 

Reivindicando parte do ser humano, o sagrado está no crepúsculo do 

inatingível que os surrealistas pretenderam alcançar, nem que uma ínfima parte 

dessas peculiares iconografias, abstratas, geométricas, numéricas, simbólicas 

ou figurativas. Todas elas sugestivas e alegóricas do inatingível. 

                                                 
235 Poema inédito de Dacosta publicado pela primeira vez no jornal A União, de 5 de dezembro de 1991, 
cf. Anexo XXXIV. 
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Foi nesse sentido, que no ano de 1991, a 21 de março. o jornal A União

publica um excerto de um artigo de Rui Mário Gonçalves com a imagem dos 

Dois Limões em Férias

236, inicia- ta foi 

 e avança que o seu nome 

é incontornável, mesmo que tenhamos de citar quatro ou cinco. O crítico de 

arte prossegue com dados mais concretos. Baliza a sua primeira fase de 1937 

a 1947 e diz como ela se caracterizou pela invenção de uma linguagem 

. 

Segue-se o intervalo, quase sem pintar, onde são referidos os poucos 

tivas, 

. Mas, mesmo com os 

o de Dacosta, o 

muito que viu e conhecia da arte do seu tempo. Determina os finais dos anos 

de setenta para a tímida retoma e, nesse período, classifica-o como mais 

próximo da natureza, mas também, e já mais para o final, imbuído de angústia 

e emoção num apelo ambíguo entre o natural e o divino. 

A 22 de maio de 1991 o Jornal A União publica em primeira página o 

esboço do Monumento do Altar-Nave Em Louvor de... é referido na legenda do 

artigo que, embora o desenho não esteja datado, é do ano de 1988. Esse 

esboço daria origem ao desenho do projeto de 1990 existente no MAH. Nesse 

artigo, faz-se notícia que o Presidente da Comissão Nacional dos 

Descobrimentos, Dr. Vasco Graça Moura, e o SREC (Secretaria Regional de 

Educação e Cultura), Dr. Aurélio da Fonseca, assumiram a responsabilidade de 

concretizar o monumento na rocha do Cantagalo, mesmo em frente ao Monte 

Brasil, na freguesia citadina do no Corpo Santo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
236 Cf. Anexo XXXIII. 
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237, de 5 de dezembro de 1991 

(fig. 3.58.), no primeiro ano da sua morte, merece destaque uma versão 

alargada do seu conteúdo, em forma de separata. É um livrinho muito sentido e 

revelador da saudade. Dá por título António Dacosta  aquele que os deuses 

amam. No editorial, com uma fotografia do jovem António, é recordado o ano 

da sua morte, não com uma atitude necrófila, mas sim com uma atitude que 

obra singular, notável e universal  O suplemento 

. (Gonçalves, 1991, p. 12). 

Este número teve então como colaboradores José-Augusto França, Fernando 

de Azevedo, Rui Mário Gonçalves, Emanuel Félix e João Afonso. No editorial é 

referido que foram cedidas, por Miriam Dacosta, duas fotografias exclusivas, 

bem como três poemas da coletânea A Cal dos Muros, obra ainda inédita. O 

suplemento, propriamente dito, abre com dois desenhos e uma coluna 

destinada a datas e fatos de 1914 a 1990, versando os principais 

acontecimentos por que passou o artista. Coube a José-Augusto França 

lembrar Dacosta. A imagem é do quadro A Festa e recorda como o professor 

conhecera o artista em Paris, no outono de 1947, através de um amigo comum 

 Casais Monteiro. Na verdade, assume que o conhecera, através das suas 

obras na anti exposição do Mundo Portuguê  de 1940, realizada na Casa de 

                                                 
237 Cf. Anexo XXXIV. 

3.58. Capa do suplemento de Artes e Letras nº 270, de 5 de 
.M. 
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Móveis Repe, sob o título de Ex-Poem238. O artigo explica como se foi 

. Deste artigo destaco 

igualmente a forma como José-Augusto França descreve o recomeçar da 

pintura, tímido e hesitante , e a exposição que Dacosta lhe confessara que 

. Também conta a emoção de ver o quadro que o 

amigo pintor lhe enviara para a exposição de apoio à candidatura do General 

Eanes. Interpretou-o como anos  o tinha 

-se à importância da viúva Miriam 
239.  

 A ilusão de não morr 240 

tem como ilustrações as pinturas Serenata Açoriana e Pintura. O autor do 

artigo inicia com uma afirmação que tem sido por várias vezes repetida, ou 

dos grandes acontecimentos que pautaram o seu percurso temporal e, ao 

. A ênfase colocada nos afetos, nos sentimentos, 

para a compreensão da obra pictórica, foi determinante para a construção de 

uma iconografia muito própria, embora experimental, impregnada pelas 

correntes artísticas que pontuaram na sua época. Não é pelo fato de Dacosta 

ter enveredado pelo surrealismo que o seu nome deverá ser conhecido, até 

porque, tal como o próprio artista o afirmou, este não foi um movimento a que 

aderisse com total convicção. Mais do que surrealista, esta é uma pintura de 

denúncia, esta é uma pintura-manifesto, esta é uma pintura que deverá ser 

interpretada à luz da contracorrente salazarista e contra os artistas do regime. 

No entanto, é a intervenção surrealista possível e que depois viria a ser 

reconhecida pelo SPN, quando Dacosta participa no Salão de Arte Moderna e 

obtém o Prémio Amadeo de Souza-Cardoso com o quadro A Festa, que será 

para o crítico José-

ritual poét . No entanto, e o que não ficou 

esclarecido, na altura, é que a realidade era possível como ainda o é. A Festa, 

que é a festa do Espírito Santo, não é um ritual poético sem realidade, se muito 

                                                 
238 Cf. Anexo V. 
239 Cf. Anexo XXXIV. 
240 Cf. Anexo XXXIV. 
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uma inspiração local gravada na memória de Dacosta a que, por diversas 

vezes recorreu, mesmo nos quadros da denominada segunda fase. Essa 

realidade possível, essa evocação com referente é que não poderia ser 

interpretada à luz do surrealismo, mas sim de um figurativismo rememorado, se 

é que assim o poderei apelidar. Emanuel Félix por várias vezes o disse, não só 

na entrevista que lhe fiz no ano de 2001, como em alguns artigos que publicou 

na imprensa local, que Dacosta era um expressionista, não no sentido restrito 

do termo plástico, como reação ao impressionismo, como deformação da 

realidade, mas sim, num sentido mais lato, ou seja: um expressionista que 

expressa o que lhe vem das memórias de infância, do que lhe vem dos 

sentimentos, das recordações, uma invocação recorrente e altamente 

inspiradora. 

sentidas, como se sente que são. O essencial na arte é exprimir; o que não se 

exprime não tem importância 241. 

O artigo seguinte da página 9 do mesmo suplemento, de autoria de João 

Afonso, 

  

Dacosta torna a surgir volvidos quatro anos da sua última retrospetiva na 

cidade natal. Afonso faz uma reflexão sobre a arte contemporânea, os seus 

altos e baixos, o seu eminente desamparo perante o público e sobre só o 

. 

místicos de 

modelação escultórica e arquitetónica, como é exemplo o Painel da ALRAA ou 

a encomenda pelo Metropolitano de Lisboa, para a Estação do Cais do Sodré, 

ou o Altar-Nave Em Louvor De  para o alto do Cantagalo do Corpo Santo 242. 

- -

se também com o prenúncio da morte e de deixar obra. São um apelo ao 

cansaço do atelier ou, até mesmo, de não conseguir concretizar-se nele. São 

projetos que pensou no papel, simples e pequenos, mas que tomam a 

monumentalidade do ato inadiável de permanecer. A etiqueta de um surrealista 

                                                 
241 Fernando Pessoa. Referência. 
242 Várias citações in: João Afonso, António Dacosta no Museu da sua cidade, Quarto Crescente, A União 
de 5 de dezembro de 1991. 
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primus interpares no seu país é uma convicção legítima e transcrita neste 

artigo. No entanto, é também dito que Dacosta é um artista plural que seguiu 

os percursos da sua caligrafia e técnica no ímpeto tão-somente simples de 

querer criar, de legar, 

artísticos a que o Museu foi buscar o retrato de um tio 243. Este era um 

trabalho, segundo  

Nas páginas seguintes, são apresentados sete excertos do artigo, 

-se a artigos e textos de Vitorino 

Nemésio (1941), Júlio Pomar (1988), Fernando de Azevedo (1988), José 

Sommer Ribeiro (1988), Rui Mário Gonçalves (s.d.), Helena de Freitas (1988) e 

João Miguel Fernandes Jorge (1983), ilustrados com Três Estrelas Brancas 

(1983) e Imagem Perdida (1984). Segue-se um artigo de Dacosta, escrito no 

ano de 1948 para o Diário Popular244, 

. Nesse artigo Dacosta destaca a importância do automatismo e do 

imperativo da sua interpretação. Cita André Breton e refere que importa ter 

consciência da arbitrariedade natural. As últimas páginas são dedicadas a três 

poemas inéditos de Dacosta. 

Dacosta foi não só o pintor que os deuses amaram. Ele também amou 

os deuses e fez as suas orações. A beleza é também sagrada e a busca da 

beleza surge no encalço da pureza divina. Muitas vezes o profano nesta pintura 

tende para a sacralização, senão vejamos a forma como o profano se imiscui 

nos ritos do Espírito Santo através dos foliões, paulatinamente abolidos da 

igreja, por atentarem ao respeito e ao comedido. Nos sujeitos sagrados vão 

surgindo em forma de símbolos tais como as pombas, as bandeiras, os 

ceptros, as coroas, as flores, os tambores, os mastros, os bezerros, as escadas 

da paixão de Cristo, e muitos outros elementos que podemos elencar dispersos 

ou em conjunto nestas obras. O pecado parece contribuir também para uma 

nova forma de sagrado, quando se intromete com as bruxas e os adivinhos, as 

tentações de Santo Antão, como um reflexo do medo do humano sobre o 

. 

                                                 
243 Retrato do Tio Carlos, carvão sobre papel, 1934. 
244 Jornal para onde escreveu artigos de crítica de arte entre 1943 e 1950. 
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A criação do Homem à imagem e semelhança de Deus dá-lhe essa 

dimensão necessária para legitimar uma busca pelo sagrado na própria terra. 

O mal e o bem são frutos dessa dimensão espiritual e corpórea. Dacosta amou 

os deuses no sentido de lhe fornecerem um conjunto de iconografias à imagem 

e semelhança com a sua realidade rememorada na infância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.59. Crianças no Império do Espírito Santo, s/d, D.R. 
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3.11.2. 1992: um sonhador rumo às ilhas radiantes

 

Ele organizou a nossa viagem com um cuidado extremo. Ele que era tão 

distraído, tão pouco prático. 

 

Gilles Lapouge245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ano de 1992 é marcado por uma notícia no jornal A União de 15 de 

fevereiro a oferta, por parte da viúva de Dacosta, Miriam, de uma pintura com o 

título A Menina da Bandeira, (fig. 3.60.) a favor da construção da nova igreja de 

Santa Luzia. Na missa de domingo, o padre Manuel Carlos Alves anunciara 

aos seus paroquianos a benemerência tão significativa e apelou a que outros 

 a seguir tal exemplo. A pintura atualmente pertence 

ao MAH, existindo uma muito semelhante na coleção da família de Emanuel 

Félix. Nesse mesmo artigo é referenciada, mais uma vez, a dimensão universal 

do artista e, a título de exemplo, é lembrada a notícia a três colunas com direito 

                                                 
245 «Dacosta. O pintor surrealista e crítico de arte português morreu domingo em Paris, de câncer, aos 
76 anos. O enterro será amanhã» (inclui depoimento de Gilles Lapouge: «Um sonhador rumo às ilhas 
radiantes da Eternidade»), in Jornal da Tarde, 5 dezembro 1990, p.19. 

3.60. António Dacosta, A Menina da 
Bandeira, 1987, tinta acrílica s/ papel, 

col. MAH, ECRDAD - ADD381 
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a fotografia, que o crítico de arte Gilles Lapouge lhe dedicou, por altura do seu 

. Nesse artigo é 

evocada a viagem que o crítico fizera aos Açores com o pintor e com 

Frédérique Garro no ano de 1984, tendo primeiro a comitiva passado por 

Lisboa. Depois de falar do prestígio do artista e da sua obra, Lapouge refere-se 

organizou a nossa viagem com um cuidado extremo. Ele que era tão distraído, 

tão pouco prático. Organizou horários e itinerários até à ilha Terceira, onde a 

246. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
246 Idem, Ibidem. 
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3.11.3. 1993: o sentido do maravilhoso

 

 

Nesse ano de 1993, a 18 de fevereiro, nas comemorações do 

A União, comemora-se a 

efeméride com um pequeno livro de 64 páginas, duas das quais dedicadas a 

247 começa com a análise de Rui Mário Gonçalves aos dois 

períodos pictóricos do artista. Emanuel Félix recorda o quadro A Festa para dar 

início a uma teoria, em que o sentido do maravilhoso terá sido descoberto. Da 

mesma opinião é Sommer Ribeiro que refere que é com esse quadro que se 

assinala a viragem do surrealismo para um tempo de pesquisa anunciada, que 

viria a dar frutos mais tarde, na segunda fase em que Dacosta aparece nos 

anos oitenta. Esse aparecimento assumido em 1983 na Galeria 111 era o 

resultado de um maturar de um processo, que Félix refere começara em 

1978/1979. É certo que uma das motivações para o recomeço da pintura tinha 

sido o nascimento dos filhos 1969 e 1972, respetivamente, Carlos e Lisa, mas 

de uma forma ainda muito tímida. Assim, esse regresso que, paulatinamente, 

248 onde Dacosta permitia 

249, o silencio pictórico foi uma necessidade, 

mais do que uma opção. Mais uma vez o autor refere no seu artigo a 

iconografia simbólica da pintura de Dacosta, do eixo surrealismo vs. 

expressionismo para evocar vector principal de toda a obra de António 

250. 

 

 

 

 

 
                                                 
247 Cf. Anexo XXXV. 
248 Rui Mário Gonçalves. 
249 Referência citada no artigo ao livro A Cegueira dos pintores de 1986, de Júlio Pomar. 
250 Cf. Emanuel Félix, O sentido do maravilhoso em António Dacosta, Quarto Crescente / A União, 18 de 
fevereiro de 1993. Cf. Anexo XXXV. 



 
 

173 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.61. Mulher beijando o ceptro do Espírito Santo, s/d, D.R 
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3.11.4. 1994: da brumolândia

 

A 15 de abril de 1994, o jornal A União dá notícia da publicação do livro 

póstumo de poesia e desenho. O livro tem por título A Cal dos Muros, editado 

pela Assírio & Alvim. A viúva do pintor esteve presente na apresentação sendo 

o volume estaria nas bancas angrenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 26 de maio de 1994251, o novo suplemento de artes e letras do jornal 

Diário Insular, 252, dedica uma página a António Dacosta 

e ao seu livro póstumo A Cal dos Muros (fig. 3.62.). Álamo Oliveira, também o 

coordenador desse suplemento, inicia e acaba o artigo, de extrema poética e 

 

(Oliveira, 1994, p. 4)253. O livro de poesia, agora presente nas mãos dos 

leitores, era uma ambição há muito pretendida. Conheciam-se os quadros, 

sabia-se dos textos de crítica de arte254 , outro lá, 

que tinham aparecido esparsos no meio dos artigos dos jornais. Ora aqui 

- - . 

                                                 
251 Cf. Anexo XXXVII. 
252  
253 Cf. Anexo XXXVII. 
254 Os textos de crítica de arte de António Dacosta foram reunidos em coletânea no ano de 1999 e têm 
por título Dacosta em Paris. 

3.62. Capa do livro de poesia de 
A Cal dos Muros, 

Assírio & Alvim, 1994. 
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Esta poesia evocativa das memórias da sua ilha, ou o livro não tivesse o título 

 poesia dos sentidos: sons, gostos, olhares, tatos, cheiros. As 

artigo, o autor chega a aludir à inutilidade de se quantificar a mais-valia de 

Dacosta como pintor ou como poeta.  

 

primordial. Criar para deixar aos homens o modo como dialogar com os 
deuses. Criar para exorcizar os demónios do mundo. Criar para devolver num 
instante significativo do valor espiritual do Belo. Na sua mesa de bodo deu-se a 
partilha da carne e do vinho  um manancial de fruições. (Oliveira, 1994, p. 4). 

 

A 23 de junho, o jornal A União anuncia as peças de Dacosta, 

recentemente oferecidas por Miriam ao MAH, são colocadas nesse museu, 
255. O jornalista 

destaca um quadro de acrílico sobre papel que se insere no ciclo Em Louvor 

 referente à iconografia do Espírito Santo. Também fora oferecido um 

estudo de tapeçaria, A Leda e o Cisne (fig. 3.63.), datado de 1990, e que fora 

encomendado pela Manufatura de Tapeçarias de Portalegre, cuja reprodução 

está publicada em catálogo pela Casa Municipal da Cultura de Coimbra (1997). 

Faz-se também referência à oferta que Manuel de Brito fez àquela instituição, 

nomeadamente de serigrafias e catálogos de exposições de António Dacosta, 

promovidos pela Galeria 111. 

Nesse mesmo dia de 23 de junho o Diário Insular noticia em primeira 

página que o MAH terá uma exposição permanente de Dacosta. É ainda 

aludido que a presente exposição estará patente ao público depois das obras 

de restauro do convento de São Francisco256.  

 

 

 

 

                                                 
255 Cf. Anexo XXXVI. 
256 Cf. Anexo XXXVI. 
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A 24 de novembro257 icado a Dacosta, 

pela altura dos quatro anos da sua morte. O artigo de João Afonso, que abre as 

 de quem partiu da ilha, mas sempre ilha 

dentro como se vísce . Inspirados pela distância, estes dois vultos 

da cultura açoriana, mesmo com os dez anos que os separavam, fizeram da 

evocação açoriana a inspiração da sua grande obra. Um e outro, cada um à 

sua maneira, um com cores, outro com letras, levaram a brumolândia das ilhas 

para o reconhecimento universal. No mesmo suplemento, mais uma vez, 

Emanuel Félix assina Na Pintura de António Dacosta, Uma Iconografia da 

. Neste artigo, o autor fala da crença da existência de uma 

pinturas da primeira fase e de uma iconografia que emana do quadro A Festa 

de 1942 e de todo o seu campo semântico correspondente e simbólico, sem 

que deixe a sua caligrafia muito própria, sem que pe

                                                 
257 Cf. Anexo XXXVIII. 

3.63. António Dacosta, A Leda e o Cisne, 1990, 
tapeçaria de Portalegre, 210 x 143 cm, Coleção 

Direção Regional dos Açores, Palácio da 
Conceição, ECRDAD - ADP349 
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segundo período (daí que se fale de uma iconografia da fidelidade e 

continuam a perpassar as recordações da infância, o imaginário da sua ilha e a 

procura agora, harmoniosa, de um tempo e de um espaço que, afinal de contas 

e ainda que um tanto paradoxalmente, do surrealismo ao expressionismo, 

nunca deixaram de ser o vetor princip . 

O texto seguinte, ainda do mesmo número e data do suplemento aludido 

 ex corde  

Francisco Borges a António Dacosta, carta datada de 30 de dezembro de 

1957258. Impelido a escrever pelo pai do pintor, Francisco Borges dá os votos 

de continuação de boas festas e desenrola notícias da ilha. Fala da sua vida 

-de- -

clubes, boas orquestras, boas mulher . Fala também 

do meio intelectual angrense, sobre o qual ele deverá estar informado através 

do Diário Insular. Borges refere a pintura que Maduro-Dias fizera para o salão 

da Junta Geral, O Infante nas Nuvens, a sonhar com Caravelas, com Ilhas 

Desconhecidas. Termina a carta a pedir que Dacosta lhe mande notícias suas 

 A carta é publicada no jornal Dário 

Insular a 24 de novembro de 1994259. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
258 Cf. Anexo XXXVIII. 
259 Cf. Anexo XXXVIII. 
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3.11.5. 1995: 

 

Uma vez por ano, no Domingo do Espírito Santo, a escultura assume a 

dignidade dos nossos impérios. 

 

António Dacosta260 

 

 O império é o do espírito, o quinto império, tal como preconizou 

Fernando Pessoa 261 . (Pessoa, 2020, p. 28). Para 

Dacosta este Império do Espírito262 era também o Império do Espírito Santo, 

nas duas aceções da palavra império enquanto território, físico ou mental com 

poder e autoridade, mas também enquanto edifício do culto263. D. Afonso 

Henriques seria, à luz do poeta da Mensagem, o 

 

 Este mito do quinto império é talvez o maior e o mais forte no pintor 

António Dacosta, o mito como chave para a compreensão da sua e da nossa 

história, enquanto açorianos. O despertar do mito para sair da desorientação e 

do caos da época. O mito, esse nada que é tudo  (Pessoa, 2019, p. 6) está, 

portanto na origem dos grandes acontecimentos de um povo, de uma história 

de uma geografia. Das geografias da alma e não tão só das geografias do 

mundo264. 

Nos anos subsequentes à sua morte, descobre-se este Dacosta que 

do Espírito Santo, já se sabe. Mais do que um monumento este seria um local 

para a celebração do povo e do seu mito, enquanto nação, com os seus 

mastros para as suas bandeiras, e enquanto organismo psíquico 

 
                                                 
260 

Cf. Anexo XXXIX. 
261  
262 
(Pessoa, 2020, p. 61). 
263 Os pequenos edifícios de culto ao espírito Santo e que pontuam na ilha Terceira, mais do que se ses-
senta exemplares e que existem em todas as ilhas dos Açores, embora com variáveis, são também de-

 
264 Para Fernando Pessoa há três tipos de Portugal ou três almas: a primeira alma é o espírito do lugar. 
(Sinde, 2019, p. 8). 
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A 2 de fevereiro, o jornal A União anuncia a presença de Dacosta numa 

exposição póstuma na Casa Fernando Pessoa. Através dessa exposição, o 

pintor tinha sido igualmente homenageado pela Câmara Municipal de Lisboa. 

segundo oportunidades não sistematizadoras, um pouco ao acaso de 

lembranças dispersas e achadas constituem as existências desta pequena 

. Além dos 

objetos evocados estariam também expostos nesta exposição os seguintes 

quadros: Paisagem da Terceira  amanhecer, meio-dia, entardecer, pertença 

de Carlos Dacosta, Ilha, A adivinha Deolinda, A Flor, A Máscara e Eu 

Adolescente, Açoriana, Memória e Sonho de Fernando Pessoa Debaixo de 

uma Latada numa Tarde de Verão. Nesta notícia é também referido o livro de 

Bernardo Pinto de Almeida acerca do pintor e editado pela Caminho. 

A 25 de ma

-se em exclusivo à obra de Dacosta. Publica em primeira página 

uma reprodução de pintura a cores de Dacosta de 1984, Imagem Perdida, da 

coleção Manuel de Brito265. O propósito desta evocação e, segundo o 

                                                 
265 Cf. Anexo XXXIX. 

3.64. António Dacosta, Estudo para Altar Nave 
, 1988, lápis e esferográfica 

s/ papel, 34,5 x 25,5 cm, col. MAH, ECRDAD -
ADD413  
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coordenador Álamo Oliveira, prendia-se com o aproximar da inauguração do 

monumento do Cantagalo (fig. 3.64.), cujo projeto da autoria de Dacosta teria 

sido concretizado através do escultor José Aurélio e pelo arquiteto Sérgio 

Infante e que seria inaugurado a 5 de junho. Este Altar-Nave expressaria uma 

. Já o coordenador do suplemento aludia a um fato, que depois não se 

viria a concretizar, e que iria remeter o monumen

que se junta em homenagem, tem de ser sentida mais do que oficiosa; tem de 

ser agradecida mais do que de pompa e circunstância; tem de ser popular mais 

do que reservada. Era esta a sua vontade. Cabe cumpri-

segui 266, é 

publicada a carta que Dacosta escreve a Álamo Oliveira, a dar indicações para 

o monumento, bem como os seus esboços, e que importa ler no documento 

fac-símile. Contudo, transcrevo uma passagem já em post scriptum que 

Domingo do Espírito Santo, a escultura assume a dignidade dos nossos 

impérios, e então é hasteada nos mastros a bandeira vermelha com a pomba e 

a coroa posta 

deste projeto o mais interessante foi imaginá-

 

A 2 de junho, A União  . 

João Afonso faz como que um resumo das efemérides que, nos últimos anos, 

após a sua morte lembraram Dacosta. Relembra o repasto da última vez que 

visitou a ilha no verão de 1990, da sobremesa que apenas abordou e do 

pressentimento segredado ao ouv

nome do benemérito que comprou o quadro doado pela viúva para a 

reconstrução da nova igreja de Santa Luzia, Dr. Victor Duarte, que legou o 

adquirido ao MAH para sua guarda. 

 

 

 

 

                                                 
266 Cf. Anexo XXXIX. 
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A 12 de junho dá-se notícia da exposição organizada no Salão Nobre da 

SREC (fig. 3.65.) patente ao público de 5 a 30 de junho. O cartaz da exposição 

é publicado e tem como imagem a Menina da Bandeira III. O texto faz 

mpetentes 

conceção e organização quer do catálogo quer da exposição propriamente 

 O catálogo esmerado da exposição tem na capa a pintura A Mulher e o 

Folião de 1983, sendo o texto de abertura de autoria do Diretor Regional dos 

Assuntos Culturais, Víctor Manuel Duarte, associando a exposição de 25 

conhecer aos mais novos uma cuidada seleção de trabalhos daquele, a quem 

 O Catálogo 

continha igualmente um texto de cinco páginas de autoria de Ruth 

 

iberdade foi ele buscar um livro, leu e 

deu- 267. É este o título do artigo. O jornalista lembra que estava em Paris e 

encontrou António, falaram sobretudo de liberdade e, a esse propósito, 

Dacosta trouxe um livro entre mãos de Almada Negreiros enção do 

268, publicado no ano de 1921. Este era o livro que pintor angrense 

                                                 
267 Cf. Anexo XL. 
268 João Afonso nunca refere o título do livro. Foi no âmbito das pesquisas para esta tese, que ele foi 
descoberto. Este livro foi reeditado fac similie pela Assírio & Alvin no ano de 2017, estando também 
disponível em PDF. 

3.65. Capa do catálogo da 
Exposição de António Dacosta 
realizada no Salão Nobre da 

SREC, 1995, A.M. 
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considerava como definidor de liberdade. Leu umas passagens e no final 

ofereceu-o a João Afonso. Alguns excertos estão no artigo, também ele aqui 

publicado269.   

 

Quando entrei na cidade fiquei sozinho no meio da multidão. Em redor as 
portas estavam abertas. A multidão entrava naturalmente pelas portas abertas. 
Por cimas das portas havia tabuletas onde estava colada aquela palavra que 
sobe  Liberdade. Entrei por uma porta. Entrei como uma farpa! Era uma 
ratoeira, Mãe! Se eu tivesse entrado como uma agulha podia ter saído como 
uma agulha, mas entrei como uma farpa, fiz sangue verdadeiro, já não me 
esquece. Aconteceu exatamente. Dei um mau jeito nos rins por causa da 
ratoeira! Ainda me lembro da palavra  Liberdade. (Negreiros, 1921, p. 14). 

 

Alexandre Melo, no mesmo suplemento de 21 de dezembro270, escreve 

um artigo em que já é visível a crítica da utilização atual do monumento Em 

Louvor De... Este crítico de arte a respeito do monumento inaugurado nesse 

mesmo ano de 1995, aponta várias falhas relativamente à implantação e ao 

uso propriamente dito. Depois de traçar um perfil pela obra do notável pintor, 

por forma a que não se faça confusão entre o que foi pensado e o que foi 

feito271, Melo elenca os problemas que merecem a nossa atenção: 1 - A 

apropriação política e religiosa da obra com a colocação dos painéis / parede 

com os textos que não faziam de forma alguma parte do projeto, 

 A 

modificação de escala que, segundo Alexandre Melo, deveria ter tido em conta 

, por forma a servir as 

realizações para ali pensadas pelo seu criador. 3  A função comemorativa, o 

apelo à integração da população do Corpo Santo nesse processo, não 

permitindo que se transformasse um gueto servindo os marginais da 

sociedade. As críticas elencadas por Alexandre Melo no mesmo ano da 

inauguração foram acatadas por várias pessoas. Efetivamente, o monumento, 

ao longo dos anos em que permaneceu com o muro, foi sendo alvo de 

vandalismo sucessivo, o que não dignificava, de forma alguma, aquele lugar. A 

                                                 
269 Cf. Anexo XL. 
270 Cf. Anexo XL. 
271  mas a alguns aspectos 
concretos da sua realização . Alexandre Melo, 21 de dezembro de 1995. Cf. Anexo XL. 
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sua reabilitação foi efetuada mais tarde pelos arquitetos Miguel Cunha e José 

Parreira e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo tentou, em termos 

urbanísticos e sociais, abolir todas as conotações negativas do local, mesmo 

assim não permitindo que se celebrasse, pelo menos uma vez por ano, a festa 

do Espírito Santo. A população não entendeu assim, os seus governantes 

também não. Acatar é diferente de impor, e todo este processo, que teve várias 

lacunas desde o seu início, não poderia obter os resultados desejados. Pode 

ser que um dia assim aconteça como Dacosta o descreveu na carta que enviou 

ao seu amigo Álamo Oliveira. O monumento inaugurado a 5 de junho chegou 

ao ano de 2002 completamente vandalizado com graffiti e tags, conforme se 

poderá ver pelas fotografias de autoria de Rui Melo (fig. 3.70)272. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
272 Cf. Anexo XLVII. 

3.66. Brochura do monumento A.M. 
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3.11.6. 1996-2000: sob o signo de António 

 

BENEDICTUS DOMINUS DEUS NOSTER QUI DEDIT NOBIS 

SIGNUM273. 

 

Fernando Pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
274, na 

capa reproduz uma pintura de Dacosta do início dos anos 80 Nas Águas do Rio 

(fig. 3.67.). No artigo de abertura, Álamo Oliveira refere-se ao álbum publicado, 

no ano anterior, pela altura do Natal, intitulado António Dacosta. Este livro de 

capa dura e de dimensões consideráveis pretendeu ser uma espécie de 

antologia da obra do artista terceirense. Publicado pela Quetzal, em parceria 

com a Galeria 111, teria uma tiragem especial de 2000 exemplares para o 

Banco Português de Investimento e o Banco Fonsecas & Burnay. Segundo o 

-se de um livro que teve os maiores 

. 

                                                 
273 Bendito Deus Nosso Senhor que nos deu o sinal. Fernando Pessoa, Mensagem, p. 39. 
274 Cf. Anexo XLI. 

3.67. Capa do suplemento de Artes e 
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É referido que, no álbum, além dos textos de António Tabucchi, Remo Guideri 

e Alexandre Melo, há também uma bem organizada e criteriosa seleção de 

imagens dos quadros do artista. São também incluídos poemas inéditos, os 

aforismos, uma cronologia biográfica animada por fotografias e uma entrevista 

de António Dacosta. É efetuada no artigo uma recensão/síntese dos textos dos 

autores acima mencionados, sendo que Álamo Oliveira conclui, escrevendo 

, 

referindo igualmente o empenho e o afeto de Miriam Dacosta, sem a qual a 

informação obtida para a sua conceção não teria sido, certamente, possível. 

Na página seguinte do suplemento, publica-se uma lista de 30 frases 
275. 

Em outubro do mesmo ano, o mesmo suplemento do jornal Diário Insular 

noticia a edição do álbum de serigrafias intitulado António António, da autoria 

do poeta Mário Cesariny, editado pela DRC, como sendo um dos 

acontecimentos culturais mais marcantes de 1996276. Fernando de Azevedo 

deslocara-se à Terceira para fazer a apresentação. 

A 18 de março de 1997, o jornal A União faz também referência ao 

poema de Mário Cesariny dedicado a Dacosta e que seria editado em formato 

de álbum serigrafado em Lisboa nos dias seguintes na Sociedade Nacional de 

Belas- Artes. 

exposições com que abrira o MAH277, após o período de obras a que tinha sido 

sécs. XVI 

278. Note-se que desta exposição 

inaugurada a 22 de novembro de 1997, na sala que, seis anos, depois viria a 

ser batizada de Sala Dacosta, abria com um texto da autoria de José Luís 

Porfírio, que o suplemento publica nesse número e que, a este propósito, 

escreveu:  

 

                                                 
275 Cf. Anexo XLI. 
276 Cf. Anexo XLII. 
277 Cf. Anexo XLIII. 
278 Cf. Anexo XLIII. 
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os rostos de António são interrogações e presenças, presenças simbólicas e 
inquietas quando o mundo assume no seu estar essa inquietude perante o 
tempo, presenças do tempo reconquistado, na descoberta do mundo dos anos 
finais, por isso é que, perto do fim, António se pode Auto figurar com as marcas 
de uma juvenilidade que não acaba mais, jovem entre os jovens, menino entre 
os meninos, para sempre. (Porfírio, 1998, p. 5). 
 

De entre as 27 obras expostas, destaco o Autorretrato de 1931; os 

retratos do Tio Carlos e da Tia Isabelinha, de 1934; O Passarinheiro de 

1936/37; Retrato de Maduro-Dias de 1937; O Filósofo de 1942; e Retrato de 

Vitorino Nemésio de 1966. 

A 25 de março de 1999 o suplemento de artes e letras do jornal Diário 

Insular, faz referência, através de João Afonso, Borges Martins, Urbano 

Bettencourt e Victor Rui Dores, ao livro de Álamo Oliveira, de título, António 

Porta-te como uma Flor, das edições Salamandra, publicado em novembro de 

1998. Este livro conjuga imagens de quadros de Dacosta com poemas de 

Álamo Oliveira e prefácio de Fernando de Azevedo, com agradecimentos a 

Miriam Dacosta. João Afonso relembra a última vinda de Dacosta à Terceira e 

traça os elogios da afetividade e cumplicidade existente entre os dois amigos. 

Borges Martins, por outro lado, enfatiza a inspiração do escritor nos quadros de 

Dacosta e da forma como o resultado é um imbuir e penetrar as cores do pintor 

para encontrar as palavras certas da poesia. Urbano evidencia uma reflexão 

entre a pintura e a poesia, enquanto que Victor Rui Dores alude ao cuidado da 

apresentação gráfica e ao poder evocativo e simbólico da palavra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.68. Capa do livro António Dacosta 
em Paris, 1999, A.M. 
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A 20 de maio de 1999, dá-se notícia do livro Dacosta em Paris, (fig. 

3.68.) que viria a ser publicado em dezembro do mesmo ano e que seria 

lançado a 3 de março com apresentação de Bernardo Pinto de Almeida. Este 

livro é composto pela coletânea dos textos de crítica de arte escritos por 

Dacosta para os jornais e revistas Diário Popular, Revista Panorama e Estado 

de São Paulo. No artigo é referido que esta é uma publicação da DRC / DRaC, 

editada pela Assírio & Alvim. No artigo, publicam-se alguns excertos das 

crónicas, bem como a reprodução da pintura Dois Limões em Férias (1983). 

primeira página a pintura de Dacosta Pássaro Sobre Fundo Vermelho 

(1989/1990). Nesse número, Bernardo Pinto de Almeida dedica um artigo de 

279. Reflete sobretudo sobre a influência da passagem de 

António Dacosta na pintura e nos pintores portugueses que, ainda hoje, e na 

-se 

que o desenvolvimento de uma caligrafia muito própria de temática 

que marca subtilmente a sua passagem pela arte portuguesa do século XX, se 

sta o era, por feitio e por 

. Nesse sentido, Dacosta traz algo essencial ao nível dos símbolos 

(que são, ao mesmo tempo, fecundos, divinos e finais)280 e da figuração 

fundando um processo muito próprio, uma identificação. 

está . (Goodman, 1995, p. 104). Pinto de 

sem isto não haveria arte, nem História 

da A . 

Todavia, nem sempre esse processo é imediato, por vezes necessita de um 

hiato temporal que esclareça quanto à sua real importância.  

Bernardo Pinto de Almeida também dedica alguns parágrafos à série 

Tau (fig. 3.69.) e às influências que Dacosta sofreu quando visitou o retábulo 

de Issenheim de Grünewald e dos frades medievais antoninos criadores de 

                                                 
279 Cf. Anexo XLV. 
280 Cf.  Fernando Pessoa, no Poema O Encoberto, fala-nos destes três tipos de símbolos, A Mensagem, p. 
93. 
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temperamento cristão e a influência do culto do Espírito Santo, por um lado, e 

do paganismo, por outro. Termina o texto exaltando a memória que tem de 

Dacosta e a incompreensão ainda sentida no país em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 13 de abril de 2000, o jornal A União noticia que, pela primeira vez, 

Angra recebe a pintura de Vieira da Silva, sendo que, paralelamente e quase 

dez anos após a morte do pintor angrense, se fala mais uma vez do livro 

Dacosta em Paris, por forma a enquadrar um artigo escrito a 20 de dezembro 

de 1955 sobre a pintora sua amiga e contida naquele livro, sendo que o jornal 

publica na integra esse texto de crítica de arte. 

A 22 de junho de 2000 o Diário Insular publica uma notícia acerca do 

monumento de António Dacosta Em Louvor De

ainda não sabe, derruba- -se o Altar-

era o espelho do descontentamento dos moradores do Corpo Santo e da 

cidade em geral. O monumento tinha criado um gueto para os marginais. 

-vergonha é 

uma das hipóteses em cima da mesa. Pelo sim, pelo não, uma comissão de 

3.69. António Dacosta, Estudo para Tau 
ou os porcos do retábulo de Issenheim, 

1990, tinta-da-china s/ papel, 20,8 x 14,7 
cm, col. Família Dacosta, ECRDAD - 

ADD528 
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peritos em Arte e Património vai estudar o problema. Lá para setembro poderá 

 

Efetivamente, o desconforto do muro (fig. 3.70.), peça que aliás, não 

fazia parte inicial do esboço de Dacosta, foi uma certeza desde o primeiro dia 

da sua inauguração. Contudo, a opção de colocação prendeu-se com a 

contextualização no âmbito dos descobrimentos e assim a necessidade de um 

suporte que comportasse uma série de datas e efemérides comemorativas, que 

nada tinham a ver com a ideia original. Além do embargo desse apêndice não 

previsto pelo autor, colocava-se outra questão mais grave e que tinha a ver 

com o abandono e má frequência que fazia daquele local uma zona sujeita a 

todo o tipo de vandalismos... A assembleia municipal281 colocava em cima da 

mesa várias hipóteses na tentativa de resolver o imbróglio, entre as quais, ou a 

mudança para o lugar do Fanal, o que ia contra o esboço inicial, ou a retirada 

do muro, que acabaria por ser a opção mais sensata que, além de não 

desvirtuar a autoria, devolvia aquele local aos seus moradores de origem, ou 

seja, ao Corpo Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
281 Cf. Anexo XLVII. 

3.70. Muro vandalizado e que fazia parte do complexo 
da escultura de António Dacosta, Alt

R.M. 
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3.11.7. 2003-2010: a Sala Dacosta

 

Entre nós, porém, o artista, celebrado embora por uns quantos, referido 

por outros, citado, discretamente por outros ainda, continua esperando ser 

descoberto. 

 

Bernardo Pinto de Almeida282  

 

A 10 de junho de 2003, o MAH inaugura a Sala Dacosta. Esta sala teve 

como propósito dotar Angra do Heroísmo de um espaço em que o artista 

terceirense pudesse ser conhecido através da sua pintura, escultura, poesia, 

textos de crítica de arte, maquetas e esboços. A sala também poderia servir a 

outros artistas, através de exposições temporárias que pudessem mostrar o 

seu trabalho. Foi igualmente preparado um serviço educativo específico para 

esta sala. As obras expostas foram as existentes no museu, outras de 

familiares e amigos, e ainda de Miriam Dacosta, que esteve presente na 

inauguração. A temática inaugural foi Dacosta no Museu que esteve patente 

até 9 de dezembro, a que se seguiu Dacosta Poeta, em que foi possível a 

realização de palestras sobre a obra poética de Dacosta, da autoria de Luiz 

Fagundes Duarte, Bárbara Séguier, Álamo Oliveira e Mário Cabral. Por fim 

Dacosta íntimo, já no ano de 2004. A esse respeito, a 14 de outubro de 2004, é 

publicado no Diário Insular um artigo em que é referido o ciclo de exposições e 

palestras sobre António Dacosta no MAH283. Na exposição de Dacosta mais 

intimista são mostrados, ao visitante, pequenos esboços e peças escultóricas. 

A 17 de dezembro de 2004 o jornal A União publica uma página inteira 

dedicada à exposição, sob o signo da intimidade de Dacosta. Em 2005, na Sala 

Dacosta, no seguimento das temáticas do pintor terceirense, é inaugurada a 

exposição Figurações da Ilha. 

Em 2006 as pinturas de Dacosta são expostas no Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves no Porto, sendo que, nesse mesmo ano, a 11 de 

maio, a ALRAA o homenageia postumamente com a Insígnia Autonómica de 

                                                 
282 António Dacosta, O Trabalho das Nossas Mãos, Fundação Cupertino de Miranda, s.p., 1999. 
283 Cf. Anexo XLVIII. 
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Reconhecimento, que foi, em sua representação, recebida pela viúva Miram 

Dacosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 24 de junho de 2006, A União noticia que o quadro de Dacosta A 

Festa se encontra em exposição em Ponta Delgada, na galeria de exposições 

da BPARPD (Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada), sob o 

 (fig. 

3.71.) ficando patente naquele espaço de 18 de maio a 1 de outubro. Neste 

artigo é referido que esta pintura recebeu o Prémio Amadeo de Souza-

Cardoso, prémio este criado por António Ferro para o SPN

Dacosta ser, então, um dos expoentes máximos do surrealismo português, a 

sua obra terá agradado ao gosto oficial do SPN com esta incursão num 

lirismo284 classicizante, onde a qualidade da pintura revelada na cor e subtileza 

dos tons se enquadra na nostalgia própria das festas do Espírito Santo da ilha 

. A 26 de junho de 2006 a notícia é praticamente uma repetição da 

anterior, mas desta vez com a inclusão da imagem do quadro em causa. 

Em 2007, na Delegação de Paris da Fundação Calouste Gulbenkian é 

inaugurada uma exposição de Dacosta, intitulada Scène Ouverte de 9 de 

                                                 
284 
e dramática] (p. 27). 

3.71. Capa do catálogo da exposição A 
presença do Divino na obra de António 
Dacosta e Júlio Pomar, BPARAH, 2006, 

A.M. 

3.72. Capa do catálogo da Exposição de 
António Dacosta, Scène Ouverte, CAM, 

2007, A.M. 
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fevereiro a 16 de março (fig. 3.72.), comissariada por José Luís Porfírio. Esta 

foi uma das primeiras exposições antológicas alargadas, que viria a ser o 

primeiro ensaio para a exposição no CAM285, no âmbito das comemorações do 

centenário. 

No ano de 2010, de 19 de março a 13 de julho, na Sala Dacosta é 

inaugurada a exposição A Tentação de Santo Ant(ónio)ão na obra de António 

Dacosta, onde é exposta pintura abaixo reproduzida (fig. 3.73.). Em 2012, a 17 

de junho, a freguesia de Santa Luzia homenageia o pintor com a colocação de 

uma placa alusiva, na casa onde nasceu, na Rua da Pereira, n.º 54, sendo 

Álamo Oliveira o palestrante convidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
285 CAM da Fundação Calouste Gulbenkian. 

2.73. António Dacosta, Tentação de Santo 
António V, 1985, tinta acrílica s/ tela, 195 x 

130 cm, col. MAH, ECRDAD - ADP197 
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3.11.8. 2014-2018: do centenário à História da Arte nos Açores

 

 Olhar, esquecer, esperar286. 

 

Mário Eloy 

 

Dacosta é recordado durante todo o ano de 2014 por ocasião do 

centenário do seu nascimento, celebrado a 3 de novembro. Desde o início do 

ano que foram várias as iniciativas de várias entidades que procuraram evocar 

o pintor das mais diversas formas. A 18 de janeiro, o jornal Diário Insular dá 

notícia da conferência do Dr. Dimas Simas Lopes, a realizar na BPARAH287. A 

referida conferência seria realizada no dia 23, pelas 18h00, na Sala dos 

atribuído a uma rua de Angra. No âmbito deste evento, a BPARAH expunha no 

átrio do Palácio Bettencourt uma mostra bibliográfica sobre o pintor. A 23 de 

janeiro, o mesmo jornal destaca a criação, por parte da então SREC, dos 

prémios nas áreas das humanidades (Prémio Daniel de Sá) Artes Plásticas 

(Prémio António Dacosta)288 e Arquitetura (Prémio Paulo Gouveia). 

A 28 de janeiro, em entrevista Dimas Simas Lopes, revela a admiração 

pelo artista, pela sua serenidade, questionando-se novamente com espanto 

porque ainda não se deu o n

Heroísmo, onde há 100 anos nasceu um dos mais importantes pintores do 

século XX português, alguma entidade pública tem na sua agenda dar o nome 

de António Dacosta a uma rua ou praça desta cidade 289? 

A 19 de março, o apelo lançado pelo Dr. Dimas produziu os seus frutos, 

efetivamente, o jornal Diário Insular publica que a Câmara Municipal de Angra 

do Heroísmo irá homenagear o pintor, ao atribuir o seu nome a uma Avenida 

                                                 
286 Frase de Mário Eloy utilizada no artigo homónimo de Carlos Bessa, publicado no jornal Diário Insular 
de 14 de novembro de 2014. 
287 Cf. Anexo L. 
288 O prémio foi ganho pela pintora Catarina Vieira Pereira, natural da ilha de São Miguel. Esta notícia 
saiu no jornal Diário Insular de 28 de novembro de 2014. Os membros do júri foram o crítico de arte 
António Pinto Ribeiro e os artistas plásticos José Nuno da Câmara Pereira e Maria José Cavaco. 
289 Entrevista a Dimas Simas Lopes, Diário Insular de 28 de janeiro de 2014. Cf. Anexo L. 
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em São Carlos, que dá acesso à Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, 

a Avenida António Dacosta vai desde a rotunda da circular externa de Angra 

até ao troço que ainda está por abrir, que liga à Canada Nova. No comunicado 

de imprensa a autarquia pretende homenagear uma das grandes 

personalidades angrenses e portuguesas do século XX. No mesmo artigo é 

ainda relembrado o percurso sucinto do pintor, sendo também referido o 

conjunto de obras em acervo no MAH. Por fim, é aludido o monumento Altar 

Nave Em Louvor de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mesmo jornal, encontra-se outra notícia, referente à coleção de obras 

de arte em pacotes de açúcar (fig. 3.74.), que a DRC / DRaC apresenta nas 

instalações da empresa Sinaga, um conjunto de seis imagens do pintor António 

Dacosta290. Ainda se refere que esta iniciativa integra as comemorações do seu 

nascimento, sendo que as obras selecionadas fazem parte dos espólios dos 

Museus de Angra do Heroísmo, Museu da Horta, Museu Carlos Machado e 

ALRAA 

Dacosta  

                                                 
290 Sem Título (1943-45), Menina da Bandeira III (1984), Sem Título (1986), Seis Anjos e Espírito Santo 
(1990), A caça ao Anjo (1984) e Pintura (1984). 

3.74. António Dacosta e algumas obras numa edição de pacotinhos 
de açúcar, DRC / Sinaga, 2014, A.M 
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Agenda . A agenda de formato A5, com um preço de venda ao público de 5 

eio privilegiado de contacto com o 

poemas da publicação A Cal dos Muros, bem como dezassete imagens das 

suas principais obras. A 22 de março, o mesmo jornal informa que os CTT 

lançam uma emissão filatélica do artista terceirense, sendo ele uma das seis 

Florbela Espanca, Maria Keil, Joaquim Namorado, João Hogan e João 

Sebastião e Silva. A 4 de maio, no Folhetim n.º 667, Luiz Fagundes Duarte, na 

altura SREC, faz uma contextualização de Dacosta no panorama artístico e 

social em que o pintor se inseriu. Fala do homem enquanto pintor, escritor, 

poeta e crítico de arte com mais de 400 textos alusivos a essa temática. 

r, açoriano. Foi, sim, 

um grande artista português e europeu  orgulhosamente nascido nos Açores. 

. (Duarte, 2014, s.p.). O Folhetim relembra igualmente a 

exposição retrospetiva a realizar em novembro próximo na Fundação Calouste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 28 de junho, o mesmo jornal dá notícia que a Exposição itinerante 

 (fig. 3.73.), comissariada por 

Francisco Pedroso Lima, técnico superior do MAH291. Essa mesma exposição 

foi apresentada no Museu Francisco Lacerda em São Jorge no dia 1 de julho e 

estará patente naquele Museu até ao final do mês. Esta exposição promovida 
                                                 
291 Cf. Anexo XLIX. 

3.75. Convite da Exposição de António Dacosta no MAH, no âmbito 
das comemorações do centenário, 2014, MAH 
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pelo Governo Regional, no âmbito das comemorações regionais do centenário 

ilustram a vida e a obra de Dacosta e são acompanhados por um conjunto de 

. A referida exposição seria 

inaugurada na ilha Terceira a 1 de novembro, por altura da efeméride. 

A 18 de outubro, o Diário Insular faz referência à exposição que assinala 

o centenário do pintor ter

patente ao público até janeiro de 2015 no CAM da Fundação Calouste 

Gulbenkian. A exposição, composta 135 obras, abre com a imagem do 

 (fig. 3.76.), de que o pintor fez estudos em 

1990 para os painéis de azulejos da Estação do Cais do Sodré292. Nesta 

exposição é possível também observar documentação, ilustrações, desenhos e 

apontamentos, dando, o mais possível, uma imagem do conjunto da obra. Em 

simultâneo com a abertura da exposição foi disponibilizado o catálogo integral 

da obra do pintor  ECRDAD, uma obra ainda em aberto e online, dado ser o 

primeiro do género e que poderá ser consultado em 

www.dacosta.gulbenkian.pt. Além desta notícia, o jornalista informa da série de 

iniciativas que têm sido tomadas para assinalar o centenário, dedicando um 

breve parágrafo à sua contextualização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
292 Convidado pelo diretor do Metro de Lisboa Consiglieri Pedroso. Esta visita Dacosta, na sua casa em 
Janville juntamente com o arquiteto Nuno Teotónio Pereira. Após a morte de Dacosta Miriam Dacosta 
sugere que o trabalho seja implementado pelo artista Pedro Morais. Em abril de 1998 é inaugurada a 
estação de Metro do Cais do Sodré. 

3.76. António Dacosta, Lapin du métro [estudo para o 
Projeto da Estação do Metropolitano do Cais do Sodré], 

1990, caneta de feltro e aguada s/ papel, 32 x 24 cm, col. 
Família Dacosta, ECRDAD - ADD606 
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, mais precisamente no museu, com a 

presença da viúva Miriam Dacosta e dos seus dois filhos. O programa pelas 

18h00 conta com o lançamento do livro António Dacosta, a Clarividência da 

Saudade, (figs. 3.79., 3.80. e 3.81.) de minha autoria293 e com apresentação de 

Álamo Oliveira294. Segue-se a abertura da exposição itinerante António 

Dacosta, Um Pintor do Século XX (fig. 3.77.), comissariada pelo técnico 

superior daquele museu, Francisco Lima295. Finalmente a sessão encerra com 

-  pelo historiador e crítico de 

arte José Luís Porfírio, onde foram abordadas as duas últimas grandes 

exposições retrospetivas de Dacosta no CAM da Fundação Calouste 

Gulbenkian, a primeira em 1988 e a segunda inaugurada a 17 de outubro do 

corrente ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

convidada pelo MAH a proferir uma comunicação cujo título apresentado foi 
296 (fig. 3.78.), onde foi abordado o percurso 

de António Dacosta e o modo como as obras se interligam nos seus aspetos 
                                                 
293 Cf. Apêndice VIII, relativo ao discurso de apresentação do livro. 
294 Cf. Anexos I e II, relativo aos textos dos convidados no lançamento do referido livro. 
295 Cf. Anexo XLIX. 
296 Além desta conferência tive oportunidade de dar duas entrevistas que podem ser consultadas nos 
Apêndices VI e VII. 

3.77. Inauguração da Exposição de António Dacosta Um Pintor do Século XX 
no MAH 
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iconográficos. Já havia referido a importância das questões identitárias como 

definidoras de um discurso e de uma imagética muito próprias. 

A 31 de outubro Dr. Maduro-Dias, em entrevista ao Diário Insular, 

memórias desta terra  todas e não apenas as visuais  servindo-se delas para 

 O historiador traça rasgados elogios à dimensão 

simbólica e criativa fundada na açorianidade. No entanto critica o abandono e 

vandalismo a que foi votado o monumento do alto do Cantagalo, sem que 

-se de um dos mais 

interessantes símbolos da nossa identidade, disponível, em permanência, 

diante dos nossos olhos. Precisa tão só de ser mais percebido e usado como 

. 

 

 

 

Iconografia, 2014, MAH 
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Sábado, 1 de novembro, no jornal sai uma entrevista a José Luís 

Porfírio, relembrando o evento a ocorrer nesse dia. O crítico de arte refere que 

da vida em Paris, mas nunca esqueceu a infância e juventude passadas na 

. No mesmo jornal é também referido que o Auditório da Escola Tomás de 

Borba terá o nome de Dacosta por iniciativa do Clube Europeu António 

Dacosta, cuja placa será descerrada no dia no aniversário do pintor, 3 de 

novembro. É confidenciado que o nome da escola esteve para ser António 

Dacosta.  

A 5 de novembro, é publicada a entrevista feita a Assunção Melo, em 

que é destacado  

Efetivamente, essa poderá ser uma mais-valia para a cidade, para ilha e para 

os Açores. Para isso, defende, é necessário dá-lo a conhecer. O jornal do 

domingo seguinte, dia 9, dedica a sua edição a um resumo alargado e ilustrado 

dos acontecimentos dos últimos dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 14 de novembro, o escritor e historiador de arte Carlos Bessa escreve 

um artigo de opinião, no âmbito do centenário de António Dacosta, intitulado 

. Neste texto é destacado o seu agrado pela 

realização de dois eventos locais re

livro António Dacosta, a Clarividência da Saudade de Assunção Melo e a 

3.80. Capa do livro de Assunção 
Melo, António Dacosta, a 

Clarividência da Saudade, 2014, A.M. 

3.79. Assunção Melo com 
o livro António Dacosta, a 
Clarividência da Saudade, 

2014, R.M. 
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297

 O autor deste texto 

 , 

aliás uma frase de Mário Eloy. Mas que, segundo Bessa, cabe a Dacosta que 

. De seguida o escritor traça um percurso que passa pelas 

memórias da ilha, pelo contacto com outras maneiras de pintar do modo como 

abordou o surrealismo, a forma como se desapegou dele, a sua ida para Paris 

e, por conseguinte, a desilusão, o contexto social e atrasado em termos 

 A censura, o 

medo e como Dacosta foi perpassando por tudo isso. Fala-se também das 

 

Há que referir que outros jornais açorianos, como o Açoriano Oriental, 

também dão notícias do centenário de António Dacosta, com destaque para o 

lançamento dos pacotes de açúcar (18 de março) e para a celebração do 

centenário comemorado no MAH, com referência ao lançamento do livro de 

Assunção Melo e à exposição comissariada por Francisco Lima inaugurada a 1 

de novembro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
297 Cf. Anexo XLIX. 

3.81. Imagem do lançamento do livro de Assunção Melo, com a presença do 
Diretor Regional da Cultura, Nuno Ribeiro Lopes e de Álamo Oliveira que fez a 

apresentação do livro, MAH 
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Em 2016 a SREC e a FBAUL (Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa) 

Dacosta, a te

e obra do pintor, um trabalho extenso e aprofundado com imagens a cores que 

resultou também da recolha para o ECRDAD, disponibilizado online pela 

Fundação Calouste Gulbenkian, e que Fernando Rosa Dias tinha estado 

envolvido. 

No ano de 2018 é publicado o volume da História da Arte dos Açores, 

um extenso livro de capa dura com 908 páginas com coordenação científica de 

Delfim Sardo, João Vieira Caldas e Vítor Serrão, tendo sido dedicado um artigo 

a 
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3.12. (1981-1990) Reforma temática: o elemento vago. 14 obras 

selecionadas 

 

A exposição da Galeria 111 que marcou, de certa forma, o regresso a 

uma temática de cariz identitário rebuscada nas memórias de infância, e não, 

tão somente, a um regresso à pintura, como atras já se aludiu, veio também, e 

ao mesmo tempo, abrir caminhos a outros temas, fora dos clássicos e 

intemporais retratos, naturezas mortas, paisagens, cenas de género ou 

mitologias. Os ensaios surrealistas de 1940 vieram trazer à tona o insólito, o 

bizarro, o excêntrico, na medida em que a busca do elemento vago, e também 

ele pertença de uma iconografia muito própria do artista, irá ser uma constante 

na última década de Dacosta, como terei oportunidade de explicar mais à 

frente. De certa forma, o rejeitar das normas e do dogmatismo estético onde a 

presença do belo, da subjetividade do artista e da natureza, são constantes, 

onde o seu oposto, assim assumido, são também eles causadores de emoção. 

Tornar os temas menos literais, talvez, uma missão. E assim foi, mesmo com 

os temas mais mitográficos e religiosos, onde coube o signo e o referente. Esta 

opção do artista na rejeição dos dogmas artísticos, não quer dizer que fosse 

ideológica e propositada.  

Não se pode atribuir a tudo o que saia das mãos do pintor o cunho 

politizado do anti modernismo. Há que dar espaço à dúvida e também à 

existência de uma narrativa própria de ateliê, mais do que a uma conjuntura 

nacional ou internacional. Dentro do ateliê o artista vive num mundo muito 

próprio onde imperam os materiais e o gesto e onde é feita a comunhão298 

entre os mundos interiores e exteriores, tal como refere René Huyghe: 

 

assim o artista não pode visar o mundo exterior, sem arrastar consigo a 
revelação do mundo interior, nem pode aspirar a mostrar o mundo interior, sem 

) criam com eles uma terceira 

realidade, consubstancial a um como ao outro. (Huyghe, 1994, p. 532).  

 

                                                 
298 

Lisboa, 1995.Remo Guidieri, AAVV, António Dacosta, (catálogo), 
Livros Quetzal, Queluz, novembro, 1995, p. 152. 
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Esse mundo, assim revelado, , parte do gesto 

livre, muitas vezes rápido que se liga às tormentas e à solidão, mas também 

aos raios de uma manhã solarenga ou de uma palavra lida ou de um som 

escutado. Até que ponto a História e a Crítica de Arte tem dado a devida 

atenção a esses imponderáveis, uma vez que é o ser humano que a vê e 

posteriormente a analisa? Até que ponto a inclusão do elemento vago não 

deverá ser tido em conta para deixar espaço ao incerto?  

   

A arte e os seus agentes são livres de expressão. Cabe, muitas vezes, ao 
crítico de arte dar sentido a esse rumo que passa ao lado da origem intrínseca. 
Espantados, muitas vezes, os artistas ouvem falar das suas obras e das suas 
intensões, como se, na verdade, soubessem mais do que o próprio. O 
academismo, o positivismo com a sua obsessão de tudo explicar, têm sido os 
principais agentes dessa explanação! (Huyghe, 1994, pp. 532-533). 

 

Neste capítulo proponho-me a analisar as pinturas de António Dacosta, 

não só à luz dos seus títulos e das suas temáticas, mas sim dos tais elementos 

vagos que flutuam e pululam de umas obras para as outras, contaminando-se 

entre si, sem razão aparente.  

 

A minha pintura é pagã nesse sentido em que é pintura de contaminação: em 
que as palavras e as imagens se contaminam entre si, uma vez mais ao 
contrário do que queria o senhor Greenberg. É que nada é puro ou 

minha pintura é uma impureza que tende para a luz. É uma espécie de 
maiêutica. (Dacosta. 1995, p. 152). 

 

Elementos leves, quer na textura, quer na ausência praticamente da 

sombra, que parecem pertencer a um outro sistema solar. Dacosta dá-se a 

esse propósito de flaneur: um diletante da vida moderna, sem mais provas a 

dar. Bastava-lhe a vida do dia a dia e o trabalho das suas mãos. O elemento 

vago é livre e até é livre de interpretações. Não está obrigado a encontrar um 

referencial em relação, nem estaria obrigado à abstração. A existir, era dentro 

da figuração que os seus quadros se haveriam de apresentar perante o 

público. Junções improváveis de elementos que também parecem advir de uma 

fase de bricoleur, dos tais papelinhos frágeis presos pela casa com pioneses. 
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. tal como é afirmado por 

Fernando Rosa Dias. 

 

Os títulos não determinam previamente a imagem, e quase sempre não lhe são 
anteriores para serem descobertos na conceção da mesma. A Dacosta 
interessava esse reenvio mútuo entre imagem e título, como esforço de uma 
comunicação entre a dimensão sensível e intelectual, o que o fazia 
desinteressar-se pela imagem autossuficiente de algumas linhas artísticas, 
sobretudo de ordem abstrata. (Dias, 2016, p. 229). 

 

Contudo, não que queiramos deixar as obras tão livres que não 

possamos falar sobre elas, não é essa a intenção, mas sim deixar o espaço 

sentido que me proponho a analisar cinco elementos constantes nas pinturas 

de António Dacosta e que foram produzidas no período de 1981-1990 e que 

consideramos que poderão ficar de fora das temáticas clássicas e definidoras 

de conceitos e padrões culturais mais abrangentes. Não pretendemos, 

contudo, explicar a obra em si. Cairia num paradoxo. Pretendemos sim fazer 

uma interpretação que sirva apenas para comprovar a presença do elemento 

imponderável e a sua relação na composição do quadro e que é visível no 

quadro seguinte sem motivo aparente. Cinjo-me também aos dois períodos 

identificados por Fernando Rosa Dias (2016) como Mitografias de Cor e 

Mitografias Negras. Assim foram determinados cinco elementos para análise e 

são eles os seguintes: macaco, língua de sogra, bicho, pirâmide e limão: 
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3.12.1. Macaco

O macaco de Dacosta, esse símio tornado elemento da cena pictórica é 

um ser presente e está em várias situações distintas: ele está na cena 

religiosa, na doméstica, na astronómica e claro, no insólito. Ele é observador 

atento dos acontecimentos. Nunca alheado, dirige sempre o seu olhar para a 

ação e exprime, por vezes, em linguagem corporal as suas emoções. O 

macaco é tão presente que evoca ancestralidade do Homem e não tanto do 

primata.  Na fig. 3.82 ele parece tentar compreender o Ecce Homo que se lhe é 

apresentado. Ele arregala os olhos e ostenta um tambor de folião como que 

adivinhado a festa que se fará perante o sofrimento e a humilhação do quadro 

bíblico. A restante multidão de Barrabáses funde-se na cor rosada e não tem 

praticamente expressão, porque também negligenciou a cena. A falta de 

empatia dos representantes do povo que surgem como recortes de figurinhas 

de papel, de mãos dadas entre si, contrasta com o macaco em primeiro plano. 

É o macaco folião299. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso da fig. 3.83. é possível observar o macaco no mesmo canto 

inferior direito, aliás será muito recorrente, como se poderá ter oportunidade de 

comprovar através das imagens, a olhar para um elemento em espiral 

                                                 
299 Estas designações são dadas pela autora da tese e não são vinculativas. Apenas servem nesta análise. 

3.82. António Dacosta, Sem Título, 1984, 
tinta acrílica s/ tela 130,2 x 97,4 cm, col. 

Museu Carlos Machado, ECRDAD - 
ADP182 

 

3.83. António Dacosta, Sem Título 
(macaco), 1987, tinta acrílica s/ cartão 
colado em madeira 44 x 28,5 cm, col. 

P.O.P, ECRDAD - ADP279 
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configurado numa espécie de bicho. Chamo a atenção de como esses 

elementos saltitam de quadro para quadro, sem uma razão aparente e sem 

uma intenção seriada nem premeditada. Surgem da intencionalidade artística 

de plasmá-los, fazendo-os ressair sobre os fundos. O macaco, tal como o 

anterior, sorri. A sua cabeça confunde-se com o crânio, não só pela cor 

esbranquiçada que se esvai em matizes castanhas, mas também pela 

configuração ossuda. Senta-se sobre uma espécie de banco, ao contrário do 

anterior que se senta no chão. É o macaco recostado300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas duas pinturas de 1984, Quadro Melodramático com dois Macacos e 

Chuva de Oiro (figs. 3.84. e 3.85.), tornamos a presenciar a inclusão do símio 

no lado direito, a cabeça de perfil, a mancha escura. No caso da primeira 

imagem aparecem dois, um de cada lado: o da direita em posição de 

submissão a oferecer um fruto ou uma flor e o da esquerda em posição de 

desespero, eleva os braços. A cena central cinge-se a um casal. A 

diferenciação da cor da pela evoca a estatuária etrusca. O homem dá 

palmadas na mulher, mas o elemento vago dos macacos, que causa espanto e 

bizarria ao quadro, do macaco vassalo e o macaco desesperado301. 

                                                 
300 Estas designações são dadas pela autora da tese e não são vinculativas. Apenas servem nesta análise. 
301 Estas designações são dadas pela autora da tese e não são vinculativas. Apenas servem nesta análise. 

3.84. António Dacosta, Quadro 
Melodramático com dois Macacos, 

1984, tinta acrílica s/ tela 100 x 81,2 
cm, col. Isabel Soares, ECRDAD - 

ADP184 

3.85. António Dacosta, 
Chuva de Oiro, 1984, tinta 

acrílica s/ tela 146 x 70 
cm, col. MNAC, ECRDAD 

- ADP193 
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O mesmo se passa em Chuva de Oiro onde o macaco surge mais uma 

vez no lado direito do quadro, só que desta vez suspenso numa corda que vem 

dessa mesma chuva dourada e que emana diretamente sobre a figura humana 

opaca. O macaco observa-a, tal como o fez com Cristo, pela curiosidade e o 

insólito. Este é o macaco acrobata302. 

Refira-se, a esse respeito, a série que Júlio Pomar também fez de 

macacos, nas suas pinturas, sobretudo serigrafias. Macacos em planos mais 

aumentados que desempenham funções essencialmente associadas aos 

humanos, tais como cozinhar e comer de garfo e faca. O macaco, esse símio 

que é símbolo de inteligência, agilidade, habilidade de resolução de problemas, 

mas também de compreensão, de união, capaz de estabelecer vínculos 

afetivos duradouros. De um modo geral e no campo do esoterismo, os 

macacos são símbolo de um bom temperamento e de felicidade. Por outro 

lado, no cristianismo o vemos, muitas vezes, associado ao engano, à vaidade e 

também ao homem degradado pela luxúria e pela maldade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
302 Estas designações são dadas pela autora da tese e não são vinculativas. Apenas servem nesta análise. 
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3.12.2. Bicho

O bicho nas pinturas de Dacosta é um bicho esguio, que ora se estica, 

ora de enrola em espiral. Uma espécie de lagarta ou serpente inofensiva que 

evoca, mais uma vez as suas memórias de infância, sobretudo nas 

lengalengas e adivinhas da tradição oral303, que segundo Fernando Rosa Dias 

(Dias, 2016, p. 240), também aparecem em Vitorino Nemésio no livro Mau 

Tempo no Canal, a respeito de uma espécie de jogo que se faziam com 

lagartas que se enrolavam e desenrolavam, apontado os vértices da rosa dos 

ventos e também das coordenadas que medeiam Angra  Paris. Esta busca 

pelas coordenadas emotivas, é comum aos açorianos. Em finais do século XIX 

o maestro e compositor Francisco Lacerda decretava: ou Fragueira304 ou Paris. 

305 

 Pela forma ondulada, estes bichos em espiral também se assemelham 

a línguas de sogra enroladas. A referência a Ollux, e segundo Bernardo Pinto 

de Almeida . (Almeida, 1988, 

s.p.). Em Bicho Bichial há também a inclusão de uma pirâmide de evocação à 

Memória. Sobre este monumento piramidal já se aludiu anteriormente que 

ficava perto da casa da infância. Mais uma vez a presença dessas memórias 

são uma constante. A utilização dos tais elementos avulsos e desconexos dão-

lhe o manancial necessário e temático para as composições renovadoras e, ao 

mesmo tempo com uma carga de identidade fortíssima: a referida iconografia 

muito própria que serve ao espanto e à admiração.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
303 
através  
304 Fragueira é uma fajã que pertence à freguesia da Ribeira Seca, concelho da Calheta, ilha de São Jorge, 
onde nasceu o maestro e compositor Francisco Lacerda. 
305 Vitorino Nemésio, Mau Tempo no Canal, Capítulo XXXVII, Epílogo: Andante; Poi Allegro, Non Troppo, 
p.397. 
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Para a compreensão da obra de Dacosta há que conhecer estes 

meandros e estas nuances fortemente identitárias. Elas dão à obra e ao artista 

o lastro necessário da sua pertença a um tempo e a espaço que já foi e que já 

passou na sua vida e que ele, não corta nem consegue, nem quer cortar laços. 

Ser quem se é, é ser-se íntegro e sempre novo, sem saudosismos, sem os 

estudos das etnografias, sem os nacionalismos306. O tema identitário é tratado 

na retina. Nada tem a ver com as propagandas que no passado evocavam o 

aportuguesamento temático cessão mais 

pejorativa da questão. Nada tem a ver com as tentativas catalogadas de um 

sentir nacional, muito próprio dos fascismos europeus passados. Nada tem a 

ver com 

e ternura e religios

(Rosmaninho, 2018, p. 176). 

 

 

 

                                                 
306 

 

3.86. António Dacosta, Bicho Bichial, 
1982, tinta acrílica s/ tela 88 x 115 cm, 

col. Maria José de Melo Vieira de Matos, 
ECRDAD - ADP146 

3.87. António Dacosta, 
Bicho no Chão, 1986, tinta 
acrílica s/ tela, 115,6 x 73,8 

cm, col. Caixa Geral de 
Depósitos, ECRDAD -   

ADP248 
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3.12.3. Língua de Sogra

Este elemento recorrente e inusitado que é a Língua de Sogra. Um 

instrumento de sopro que muda de figura e produz som e é, sobretudo, 

utilizado nas festas, dá um colorido especial, em rememoração iniciática da 

infância. Configura-se geralmente em forma de tocha, e também faz lembrar, 

devido ao elemento em espiral, os bichos. A espiral é um elemento dinâmico 

que combate a os elementos bidimensionais presentes das cores chapadas 

dos fundos e das figuras sem sombra307 que se imiscuam nesses mesmos 

fundos. 

 

 

  

Em Pós de Perlimpimpim, (fig. 3.89.) Dacosta toma consciência dos 

seus elementos dispersos e conjuga-os num só quadro. Aqui parecem ganhar 

outra vida, se bem que o diálogo é aparente. A língua de sogra, o macaco, o 

limão e as flores ou círculos vermelhos tendem a ganhar uma narrativa através 

da figura humana. Mais uma vez, a ambiguidade: onde estão os pós de 

perlimpimpim que dão título ao quadro? Talvez não será relevante procurá-los. 

Talvez flutuem em volta da língua de sogra? Importa mais o elemento 

desconexo, do que a associação ao título. O macaco olha a figura feminina, 

enquanto esta tapa a púbis com a mão e com a outra estendida dá ou recebe 

um limão. Em baixo, a tela crua e os círculos vermelhos. Este é o macaco 

simpático. 

                                                 
307 Aforismos de Dacosta, N.º 17, Cf. Anexo XLI. 

3.88. António Dacosta, Sem 
Título, 1984, tinta acrílica, aguada 

e pastel s/ papel, 34,2 x 26 cm, 
col. Fundação Cupertino de 

Miranda, ECRDAD - ADD442 

3.89. António Dacosta, Pós de Perlimpimpim, 1983, tinta 
acrílica s/ tela, 112,5 x 152,5 cm, col. Geraldes de 

Oliveira, ECRDAD - ADP161 
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3.12.4. Pirâmides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pirâmides 308  que 

aparecem nas pinturas de António Dacosta em mais de uma dezena de 

pinturas, 

Pedro IV, o rei liberalista que por Angra passou e que dali reuniu as tropas que 

, no contexto da Guerra Civil Portuguesa (1828-1834). Dacosta 

evoca assim a Memória, enquanto monumento histórico, situado no alto da 

cidade, onde o primeiro castelo havia sido implantado, ainda no século XV- o 

tem daquele lugar, bem perto da casa paterna, do lugar das brincadeiras, o 

lugar de visita e o lugar da saudade  enraizamento 

. É preciso lá ir e sentir a energia e a 

paisagem que dali se observa da cidade quinhentista para se perceber a 

quantidade de pirâmides que aparecem e também elas pululam de quadro para 

                                                 
308 Jornal 
de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 61, 21 de junho a 4 de julho de 1983, p. 7. 

3.90. Obelisco da Memória em honra de D. 
Pedro IV, 1845, Angra do Heroísmo. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
3/3c/Alto_memoria_3.jpg  
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quadro, como é o caso de Bicho Bichial e Esfinge entre Limões. Assim, as 

pirâmides surgem, centralizadas, ou não, nos mais diversos formatos, cores e 

suportes. A Dacosta interessa a definição da forma. Note-se a fig. 3.92. 

Memória I, corresponde ao ano do terramoto de 1980309. A respeito desta série, 

Fernando Rosa Dias refere o seguinte: 

 

a variação que incorpora não vacila o seu reconhecimento matricial. Deste 
modo a série parece funcionar como bússola ou antena das memórias 
profundas da infância angrense que Dacosta começava a cativar para o interior 
da sua pintura. (Dias, 2016, p. 215). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
309 O terramoto de 1 de janeiro de 1980 arrasou, quase por completo, a cidade de Angra do Heroísmo, 
uma magnitude de 7.2 na escala de Richter. 

3.91. António Dacosta, Esfinge entre Limões, 
1983, tinta acrílica s/ tela, 113,5 x 153 cm, col. 

Pinto da Fonseca, ECRDAD - ADP159 

3.92. António Dacosta, Memória, 1983, serigrafia s/ 
papel 75, 5 x 56, 7 cm, col. Museu de Angra do 
Heroísmo e outras col. Particulares, ECRDAD - 

ADG167 
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3.93. António Dacosta, Memória I, 1980, tinta 
acrílica s/ papel, 76,5 x 57,8 cm, col. José 

Manuel Correia, ECRDAD - ADD481 

 

3.94. António Dacosta, Memória, 1982, tinta 
acrílica s/ papel, 75,5 x 56,5 cm, col. Museu 
de Angra do Heroísmo, ECRDAD - ADD150 
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3.12.5. Limão 

O limão, esse fruto, símbolo da abundância e do coração, mas também 

da amargura e da desilusão, é frequente nas pinturas de Dacosta, e em 

contextos completamente distintos. Já o tínhamos visto em Pós de 

Perlimpimpim, também o vemos em Imagem Perdida e no inusitado Dois 

Limões em Férias, 

importantes pinturas desta fase de 1983, apresentadas na Galeria 11 (Dias, 

2016, p. 248). Este elemento vago, ao qual o próprio artista admite que não 

sabe como lhe surgiram aqueles limões, só vem demonstrar que a liberdade 

pode, de fato abrir espaço ao espanto. No entanto, o título tem a ver com a 

cena que ali se apresenta, ao contrário de outros quadros analisados. A lógica 

está certa, tal como a lógica de uma Alice no País das Maravilhas. Os limões, 

demasiado gigantes, parecem estar efetivamente de férias, numa praia de 

areias brancas que, à beira mar observam o barco a remo e os seus dois 

tripulantes. O elemento mais perturbador parece-nos ser a língua de sogra que 

surge no canto superior direito, flutuando no céu azul e em linha oblíqua com 

os limões estabelecem um diálogo surreal. As cores são suaves e cativantes. O 

amarelo vibra em primeiro plano, mas depressa dá descanso aos olhos no 

imenso azul do céu e do mar claro. 

Sobre esta pintura, Dacosta admite na entrevista que dá a Maria João 

Avillez, como o processo de pintar se furta à intencionalidade. A imponderável 

que toma conta do gesto e até mesmo do pensamento do artista e que ele 

carinhosamente alimenta e que tem de ser cada vez mais tida em linha de 

conta na crítica de arte. Dacosta sabia da existência dessa lampreia 

escorregadia que, por vezes, lhe escapava das mãos: 

 

estou n
omo aqueles limões foram ali parar. Não 

a 
iludida, furtam-se à intensão. (Avillez, 1983, p. 33). 
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Na pintura Imagem Perdida onde o tema do indizível poema do leite 

materno310, dominam a cena. A mãe abraça o filho enquanto o amamenta, é a 

imagem que Dacosta perdeu na sua memória e que é agora recuperada. O 

                                                 
310 Poema de António Dacosta, in: Lisboa, 1995 Remo Guidieri, AAVV, António Dacosta, (catálogo), Livros 
Quetzal, Queluz, novembro, 1995, p. 179. 

3.95. António Dacosta, Dois Limões em Férias, 1983, 
tinta acrílica s/ tela, 97 x 128 cm, col. Luís Saragga Leal, 

ECRDAD - ADP157 

3.96. António Dacosta, A Imagem Perdida, 1983, tinta 
acrílica s/ tela, 113,5 x 153 cm, col. Pinto da Fonseca, 

ECRDAD - ADP190 
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olhar da mãe é profundo e fixa o filho, enquanto que o da criança é vago no 

horizonte, alheio a todas as preocupações do mundo.  

A mulher para Dacosta era um ser especial e o tipo de mulher que lhe 

interessava, e segundo as suas palavras, tinha de ter um certo lado putain, e é 

descrito por ele como: 

 

um tipo de mulher vagamente obsessiva, que é sagrada. Sabes que puta quer 
dizer sagrada em hindu? O que me interessa é essa sacralização da mulher: é 
a mulher vista por dentro, não é a forma exterior. Nos meus quadros essa 
forma nunca é elegante, graficamente interessante. É uma forma estilizada, 
essencializada através de uma compreensão profunda que pressupõe uma 
espécie de essência, um peso humano nessas formas, como havia, por 
exemplo na pintura pré-renascentista. (Dacosta, 1999, s.p.). 

 

Esta é uma cena intimista que coloca em primeiro plano um prato com 

um limão, apenas. Um limão à escala, não surpreende como os limões 

analisados anteriormente. O limão que se assemelha ao seio descoberto, pode 

ser uma analogia que o pintor quisesse fazer. Os limões e as suas formas de 

seios entumecidos, muito diferentes dos limões que aparecem junto à esfinge 

ou na dádiva do macaco de Pós de Perlimpimpim. 

Com esta análise pretendeu-se assim demonstrar que apesar da 

existência destes elementos vagos e, aparentemente aleatórios, eles 

relacionam-se numa narrativa muito própria quando vão aparecendo de uns 

quadros para os outros e que acabam também por ser elementos dessa 

pertença e dessa memória muito forte e clara das suas vivências, sobretudo 

sentidas na sua ilha e transportadas para onde quer que ele estivesse, no mais 

secreto do mar311. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
311 Últimas palavras de Vitorino Nemésio (2018) no livro Mau Tempo no Canal (p.428). 
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Considerações finais

 

A minha vida está velha, mas eu sou novo até aos dentes. 

 

Vitorino Nemésio312 

 

No decorrer desta investigação propusemo-nos a relacionar o artista e a 

sua obra com questões de lugar, identitárias que poderiam cruzar aspetos 

entre a História da Arte e a etnografia. Nesse sentido pretendemos afastar-nos 

dos catálogos dos artistas, uma vez que esse trabalho foi e está a ser 

continuamente tratado no âmbito de um projeto ambicioso com o cunho da 

Fundação Calouste Gulbenkian que é o ECRDAD, que surgiu em edição online 

comemorativa do centenário de 2014. 

Parece-nos, mais original, no prosseguimento da investigação desta tese 

fazer o relacionamento da obra do artista com as questões de pertença, 

abrindo um novo leque à compreensão dos movimentos artísticos ou, do 

momento do artista num determinado lugar, marcado por uma determinada 

condição  A condição insular  marca identitária e incontornável nesta obra 

pictórica. Se, por um lado há indubitavelmente o movimento surrealista 

presente na sua pintura dos anos de 1940, por outro há a dúvida e a 

ambiguidade relativamente a que movimento se enquadra a nova pintura de 

Dacosta dos anos de 1980? Será um pouco arriscada esta nomenclatura, mas 

se assim tiver de ser, porque não arriscar na transvanguarda, nascida no ano 

imediatamente anterior cujo conceito se deve a Achille Bonito-Oliva? Este ao 

denunciar a conceção evolucionista da História da Arte, defende o direito dos 

trajetória 

Millet, 1997, p. 136), não estaremos a recolocar Dacosta 

como um pintor comprometido com o seu tempo e também com o seu passado, 

não se imitando a si próprio, tendo a liberdade criativa de escolher a qualquer 

momento o seu caminho, como uma das premissas maiores dos princípios da 

pós-modernidade? É sabido na teoria da arte que pós-modernidade, não é um 

conceito bem aceite nem sequer bem compreendido nos dias atuais, uma vez 

                                                 
312 Vitorino Nemésio (1901-1978).  Sapateia Açoriana, poema A Caminho do Corvo, s.p. 



 
 

218 
 

aplan, 1990, p. 25) e que podem ser encontradas em 

necessário 

um outro estudo que não esteja relacionado com as premissas pós-modernas 

da sociedade de consumo, nem relacionada com os com estereótipos de 

género, nem com questões de natureza sexual e psíquica e mesmo da não-

obra-de arte313. Segundo Richard Wagner: 

  

o artista genuíno que já hoje tenha conseguido compreender qual é o ponto de 
vista justo pode de fato trabalhar desde já na obra de arte do futuro, até porque 
esse ponto de vista nunca deixou de ter uma existência real. Aliás cada uma 
das diferentes ramificações da arte manifestou desde sempre e continua a 
manifestar em múltiplas obras uma elevada consistência entre si. (Wagner, 
1990, p. 101). 

 

A pergunta pela origem da obra de arte que tem sido feita 

insistentemente por Heidegger remete imediatamente para a coisa e para a 

atividade do artista. Vai, além disso quando afirma que: 

 

segundo a compreensão normal a obra surge a partir e através da atividade do 
artista. Mas por meio e a partir de quê é que o artista é o que é? Através da 
obra; pois é pela obra que se conhece o artista, ou seja: a obra é que primeiro 
faz aparecer o artista como um mestre da arte. O artista é a origem da obra. A 
obra é a origem do artista. (Heidegger, 2017, p. 9). 

 

No estado atual da arte não tinha sido feito um estudo sobre António 

Dacosta relacionado com a pertinência de ele ser açoriano e como isso 

contribuiu para o desenvolvimento de uma iconografia muito própria. Outras 

teses académicas abordaram o abjeto e o feminino no surrealismo português. 

É certo que apesar dos artistas pertencerem a algum lugar isso irá marcar 

certamente e indubitavelmente as suas obras, contudo o caso português da 

açorianidade permitiu um manancial que mais facilmente poderia identificar 

devido a uma cultura marcadamente insular, com particularidades 

encapsuladas por mais de cinco séculos, como é o caso específico do Culto do 

Espírito Santo. Esse fator é tão icónico que poderia ter enveredado, nesta tese 

                                                 
313 quelas que já não são (Bürger, 1993, p. 101). 
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por aí, mas outros temas da iconografia açoriana também nos pareceram 

merecedores de atenção, como é o caso da ilha em si e no geral, uma ilha 

abstrata, identificada apenas pela condição insular, ou do monumento da 

Memória, em particular. 

A necessidade de entender a vida do artista em questão como móbil da 

explicação das obras, não é algo novo na História da Arte. No entanto esta 

desenvolve-se através de uma explicação mais sociológica a que alguns 

autores tais como Nicos Hadjinicolaou fazem transparecer à luz de uma leitura 

mais marxista e ligada à luta ideológica das classes, tomando estas 

interpretações como um reflexo das sociedades e das respetivas ideologias 

vigentes. Nesse sentido é também entendido que esta perspetiva do 

entendimento da obra à luz da vida do próprio artista constitui-se também um 

obstáculo à própria História da Arte, uma vez que 

da relação artista-obra gravitam todas em torno de uma conceção geral que 

tenta explicar quer uma obra pictórica, em particular, quer a produção global de 

Hadjinicolaou, 1989, p. 33). Há, no 

entanto, que fazer a ressalva que não interessou, para o prosseguimento desta 

tese, as explicações psicológicas e psicanalistas do artista para a compreensão 

da sua obra, de um modo mais lato, mas sim 

(Hadjinicolaou, 1989, p. 43) a que passo então a explicar as razões dessas 

opções. 

A explicação psicológica da obra visava interpretar o resultado do 

trabalho de Dacosta através da personalidade e da história da pessoa apenas 

como o conhecimento do homem que produziu determinada imagem, 

substituindo-se à explicação da própria imagem, colocando a ênfase na sua 

história e na história da sua própria família. A imagem da obra seria então o 

reflexo da sua própria natureza que ele procura e projeta, cabendo aos 

historiadores de arte decifrar o artista através da sua obra. Este tipo de 

pensamento que foi fundamental em Huyghe e que tem a ver com a história da 

produção de imagens como a história das naturezas humanas e que estão 

ocultas nas obras e a que reserva um capítulo relacionado co

Huyghe, 1994, p. 352). 
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A explicação psicanalítica residia, essencialmente na relação que a 

psicanálise e a História da Arte tentaram fazer ao longo do tempo na procura 

, aliado a um instinto sexual e às forças que daí adviriam para 

colocar em prática uma produção da obra de arte, o que não nos pareceu 

determinante para esta análise. Contudo, é no campo da explicação 

psicanalítica que poderemos descobrir a relação entre as recordações da 

infância e o próprio rumo do artista na sua vida adulta, sendo as suas obras e o 

resultado delas, uma reação a estes estímulos. No entanto também não nos 

pareceu uma via fidedigna, no sentido mais profundo do termo e da sua 

frequente utilização, uma vez que nesta análise teríamos de nos cingir a 

fenómenos puramente históricos e que seriam sempre o resultado da ação de 

grupos sociais. 

Resta admite que o 

artista seria fortemente influenciado pela sociedade em que vive, reconhecendo 

que a obra de arte não pode ser vista de uma forma isolada, pertencendo a um 

conjunto binómio que se faz representar pela obra global e pelo seu autor, 

inserido num conjunto maior do que ele próprio a que fazem parte a escola, a 

família, o país, as tradições e a época a que pertence. Ou seja, todas as suas 

circunstâncias, o estado geral de espírito e dos costumes circundantes, podem 

contribuir para a compreensão da obra, mas também se tem a noção que não 

se esgota nesta análise e que muito poderá ainda ser feito no campo da 

investigação académica. 

Segundo o auto

última teoria, que admito ter servido de linha condutora à tese que aqui se 

apresenta, corresponderia então à ideologia da burguesia liberal, em relação à 

teoria da arte pela arte, que segundo alguns pensadores teria sido nefasta para 

a disciplina da História da Arte. Atualmente tem sido progressivo o 

entendimento da importância deste pensamento para a compreensão da obra 

que em tempos idos foi completamente arrasada por se entender que estes 

conjuntos contextuais não existiam, por estarem intimamente ligados a essa 

luta de classes, que se considerava marxista, e leninista. Sabe-se que o artista-

criador interpreta o mundo através das obras criadas por ele apesar de não nos 

pretendermos focar em monografias do artista, abominando o conceito de 
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História da Arte como a História dos Artistas à imagem e semelhança de Vasari 

nos idos do século XVI . Sem dúvida 

que a biografia ocupa um lugar importante na História da Arte, mas, quanto a 

mim, não deverá ser um lugar central e determinante. Para tal teremos as 

enciclopédias. A História da Arte pretende ser mais profunda e relacional. 

Além do mais, não queiramos também atribuir a uma imagem ou a um 

conjunto de imagens uma importância que não tem ou que nunca terá para o 

entendimento de um povo, de uma cultura. Nessa perspetiva a obra seria 

apenas um sintoma e não um reflexo da sociedade ou do indivíduo, o que não 

nos pareceu também uma via correta, uma vez que não terá a veleidade de ser 

 

A crítica que se pretende fazer à crítica da arte, no caso mais específico 

do surrealismo, prende-se apenas com o fato de, não raras vezes esse 

movimento ter sido apropriado para a identificação de algumas obras de arte, 

sobretudo quando o tema não era compreendido. Não descurando o fato de 

Dacosta ter sido pioneiro em Portugal deste movimento artístico, foi muito mais 

pinta os quadros para a Galeria 111, 

não cai no erro de se imitar. Ele sabia que estava num tempo novo, e que era 

uma oportunidade única para demonstrar, mais uma vez, ser do seu tempo e 

ter sempre a possibilidade redentora da renovação permanente. Foi como João 

Pinharanda disse, feito contra a tranquilidade dos biógrafos e as lamúrias da 

História . 

Como disciplina independente a História e a Crítica de Arte têm óbvias 

relações com a sociologia geral, mas dela não dependem somente para a sua 

análise. Outros fatores de ordem política, económica, familiar, académica, 

geográfica, cultural, poderão e devem pesar na problemática e no estudo 

dessas disciplinas tão cara aos estudiosos da arte definindo estilos ou 

correntes, caligrafias e maneirismos, texturas, cores, suportes e matérias-

primas, relações comerciais de mercado e de encomenda, etc. 

A incursão pelo contexto cultural e social das artes nos Açores como 

uma consequência e como um reflexo não foram descurados nesta tese. Só 

compreendendo estes condicionalismos poderemos ter elementos suficientes 
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que atestem uma sociologia da arte, tão importante na compreensão da 

História da Arte.  

As motivações, resistências e inovações, são pontos de análise que 

permitem compreender este sentido de pertença e de identidade na pintura de 

António Dacosta. O seu percurso, o sair e o não regressar, as inovações 

internas da sua própria pintura no contexto do movimento surrealista e de um 

outro movimento por identificar, surgido nos anos de 1980 são as pedras de 

toque desta tese: saber de onde se veio e para onde se vai para se descobrir 

quem se é. 

O que se conclui é que a obra de António Dacosta não poderá ser lida 

desligada deste fator identitário, insular, das suas motivações, resistências e 

inovações. António Dacosta foi um só Pessoa, 

2019, p. 54) e, apesar de ter ficado conotado como o percursor do surrealismo 

ele foi além dele. Passando por quase todo o século XX, Dacosta surge-nos 

como um pintor multifacetado, comprometido com o seu tempo e, mesmo 

quando o silêncio lhe invade, é um silêncio de assimilação e de criação interna 

que mais tarde iria explodir. As memórias de infância surgem mais nítidas do 

que nunca, mas a liberdade de criar é o motor desta ação, em conjugação com 

outros fatores de ordem prática.  

Face ao exposto é igualmente importante refletir o que foi e o que é a 

crítica de arte e até mesmo das galerias. O papel importantíssimo que esta 

desempenha ao enaltecer ou denegrir a obra de um artista e as suas contexto-

dependências. A arte não estará mais ao serviço dos críticos e do mercado do 

que ao serviço do seu público? 

A emergência de um novo contexto artístico relacionado com 

transformações económicas e sociais, rápidas mudanças, muitas ideias e 

esforço na dinamização cultural, fruto também da existência de projetos 

comunitários sobretudo na Macaronésia, têm marcado, na última década uma 

intenção de proximidade, não só entre os agentes culturais e seus fazedores, 

mas também na formação de públicos, entidade que, em última instância todo 

esse esforço é dirigido314. O que, por vezes, constatamos é que, além do 

                                                 
314 Cf. Assunção Melo, Páginas Para uma Aproximação À Arte e Literatura Contemporânea nos Açores, in 
Horizontes Insulares, 2011, pp. 156-179. 
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afastamento que tem acompanhado o público sobretudo, a partir dos primeiros 

movimentos contemporâneos, não são colhidos os frutos que se julgavam ser 

possíveis com este furor que, por vezes deriva mais da boa vontade do que da 

genuína e espontânea ação. Penso que, cabe, de fato, ao público a nota final - 

a sua participação ativa em todo este processo cultural, a sua diluição natural 

na formação como um ato de cidadania completo. Por outro lado, cumpre-nos a 

alegria desta dinâmica de artistas e escritores que existem e coabitam com 

esta realidade como se lhes passasse ao lado: continuam a produzir, a 

inevitavelmente, e só vão ter pena de ter sido tarde de mais.  

 

Não sei quantas almas tenho. 

Cada momento mudei, 

Continuamente me estranho. 

Nunca me vi nem achei. 

De tanto ser, só tenho alma. 

Quem tem alma não tem calma. 

Quem vê é só o que vê, 

Quem sente não é quem é. 

 

Fernando Pessoa315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
315 Fernando Pessoa, Novas Poesias Inéditas, p.222. 
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de Eduardo Lourenço)]. 

 O Rosto na Obra de António Dacosta, Angra do Heroísmo 

(Açores): Museu de Angra do Heroísmo, novembro 1997 (texto de José-Luís 

Porfírio). 

 Pintura de António Dacosta / Paintings of António Dacosta, 

Macau: Galeria de Exposições Temporárias do Leal Senado, 11-27 junho 1999 

(textos de José Luís de Sales Marques, Manuel de Brito e Rui Mário 

Gonçalves). 

  Vila Nova de 

Famalicão: Fundação Cupertino de Miranda, setembro-outubro 1999 (textos de 

Dr. João dos Santos Oliveira, Miriam Rewald Dacosta, Bernardo Pinto de 

Almeida). 

 Ant nio Dacosta: yes and no, in other words / n o h  sim sem 

n o, The Bermuda National Gallery, 1999 (texto de Ruth Rosengarten), [não 

trabalhado  pedir ao CAM]. 
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António Dacosta Exposition, Paris: Centre Culturel Gulbenkian, 

16 maio a 30 junho 2000 (texto de Miriam Rewald Dacosta) [desdobrável]. 

 António Dacosta, Tomar: Galeria dos Paços do Concelho, julho-

setembro 2005 (antologia de textos de José-Augusto França) [desdobrável]. 

 Dacosta pintor, Dacosta Poeta (desdobrável), Museu de Angra do 

Heroísmo, Sala Dacosta, junho de 2003 (texto de Assunção Melo). 

 

Pinharanda, aquando a inauguração da Sala Dacosta no Museu de Angra do 

Heroísmo, junho de 2003. 

 Figurações da Ilha, (desdobrável), Museu de Angra do Heroísmo, 

Sala Dacosta, 18 maio a 2 outubro 2005, texto de Francisco Lima. 

 António Dacosta, Algés: Palácio Anjos, Centro de Arte Manuel de 

Brito (CAMB), 9 fevereiro-11 maio, sem ano [2006; edição 2011] (desdobrável 

cartaz-catálogo) (texto de Maria Arlete Alves da Silva, 2006) [catálogo editado 

em 2011]. 

 António Dacosta, Porto: Museu de Serralves, 7 abril a 9 julho 

2006 [catálogo não editado; versão maqueta de edição]. 

 A presença do Divino na Obra de António Dacosta e Júlio Pomar, 

Ponta Delgada: Sala de exposições da Biblioteca Pública e Arquivo Regional 

de Ponta Delgada, 18 maio a 1 outubro 2006 (textos de João Miguel Fernandes 

Jorge e Emanuel Félix). 

 Exposição António Dacosta  

Ratton, outubro 2006 (folhas volantes com texto não assinado, antologia de 

textos e biografia). 

 António Dacosta  Scène Ouverte, Paris: Centre Culturel Calouste 

Gulbenkiam, 2007 (textos de João Pedro Garcia, Alain Tapié e José Luís 

Porfírio). 

 A Tentação de Santo Ant(ónio)ão na obra de António Dacosta, 

Museu de Angra do Heroísmo, Sala Dacosta, 19 março a 13 julho 2010 (reed. 

texto de Ruth Rosengarten). 

 António Dacosta, Um Pintor do Século XX, Museu de Angra do 

Heroísmo, Sala Dacosta, 1 de novembro de 2014 a 31 janeiro de 2015. 
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Filmografia

 

 Notícias de Artes Plásticas - António Dacosta, direção de 

Fernando Guedes, coordenação de Melo Frazão, RTP 1969. 

 António Dacosta - Pintor Europeu das Ilhas, produção e 

realização de Martha Tereza, apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.  

 Texto de Rocha de Sousa; realização de José Elyseu; 

Dacosta e o 

benefício da história Panorama de Artes Plásticas, RTP, 1988. Emissão a 

14 abril 1988. 

 Filme feito durante a montagem dos painéis na Assembleia 

Regional dos Açores, Horta, Açores, julho 1989. 

 Reportagem da exposição António Dacosta  Açores 1995  

Homenagem dos Açores a António Dacosta, Angra do Heroísmo: Salão Nobre 

da Secretaria Regional da Educação e Cultura, 1995 - Jornalista Conceição 

Tavares, RTP Açores [inclui gravações de entrevista a António Dacosta de 

1987]. 

 Filme feito durante a inauguração da exposição no Museu Carlos 

Machado, 1995.  

 Estórias da Pintura, Fado Filmes, direção de Joana Pontes, 

argumento de Diana Andringa; realização de Joana Pontes; Com a participação 

de Manuel de Brito, 2004. 

 António Dacosta  Um Limão em Férias

Portugueses, Apresentação de Manuel João Vieira; comentários de Sandra 

Leandro e Fernando Rosa Dias; realização Bruno Gascon, 2013. Produção: 

Companhia de Ideias. 

 Gravações de entrevista a António Dacosta de 1987- RTP-Açores.  

 Conversa entre António Dacosta e Cesariny-c.1984-RTP. 
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Periódicos portugueses (Portugal Continental) e estrangeiros 

  

1940 

 Novidades, Lisboa, 10 novembro, p.2 

(suplemento Letras e Artes, n.º 11). 

 -modernos expõem em 

República, Lisboa, 12 de novembro de 1940, p.5. [refere Cena 

Aberta, Diálogo e Poente Imaginário?]. 

 

António da Costa e António Pedro  Diário de Notícias. 

Lisboa, 13 de novembro de1940, p.4. 

 de 

O Século, Lisboa, 13 de 

novembro de 1940, p.6.  

 

in Diário de Lisboa, 14 de novembro de 1940, p.3. 

 rês artistas: Pamela, António 

Novidades. Lisboa, 17 de novembro de 1940, p.4 

(suplemento Letras e Artes). 

 -Artes  Malas Artes. 

Pintura de Wanda Ostrowska  Trabalhos de Pamela Boden, António Dacosta 

e António Pedro, in Diário da Manhã, Lisboa, 18 de novembro de 1940, p.4. 

 

Ocidente, Lisboa, n.º 32, vol. XI, 

dezembro de 1940, pp.461-462. 

 

1942 

 Panorama, 

Lisboa, n.º 9 de junho de 1942, Volume 2. 

 

Diário Popular, Lisboa, 30 de dezembro de 1942, pp. 1-2.  
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1943 

 Adriano de Gu - 

Seara Nova, Lisboa, n.º 806, 23 de janeiro de 1943, pp.157-158. 

 Diário Popular, 

Lisboa, 2 de fevereiro de 1943, p1. 

  

Panorama, Lisboa, n.º 13 de fevereiro de 1943, Volume 3, pp.7-8. 

 Variante, 

Lisboa, n.º 1, Primavera 1943, pp.21-23. 

 

Variante, Lisboa, n.º 1, Primavera 1943, pp.48-51. 

 

Diário Popular, Lisboa, pp.5-6. 

 

1944 

 - No SPN  8.ª Exposição de 

Seara Nova, Lisboa, n.º 858, 22 de janeiro de 1944, pp.31-

32. 

 

Panorama, Lisboa, n.º 19 de fevereiro de 1944. 

 

1945 

  9.ª Exposição de Arte 

Seara Nova, Lisboa, n.º 912, 3 de fevereiro de 1945, pp.83-85. 

 

1946 

 

Aleo, Lisboa, 6 de abril de 1946, p.6. 

 

de Desenho, Aguar Aleo, Lisboa, 13 de abril de 1946, 

p.4. 
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Diário da Manhã, Lisboa, 

19 de junho de 1946, p.4. 

 Adolfo Casais Monteiro, 

Mundo Literário, Lisboa, n.º 8, 19 de 

junho de 1946, p.14. 

 

1947 

  -

realista, camarada de Picasso e de Matisse, atravessa Lisboa a caminho da 

América onde, porém, não conta demorar-se porque  disse a O Século  é 

O Século, Lisboa, 9 de fevereiro de 1947, pp.1-2.  

 

1949 

 Diário de 

Notícias, Lisboa, 20 jane

Colóquio Artes, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 80, março de 1980, 

p.22]. 

 República, 20 

Colóquio Artes, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 80, março de 1980, p. 23]. 

 Diário 

Popular

Colóquio Artes, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 80, março de 1980, 

p.22]. 

 Diário de 

Notícias

Colóquio Artes, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 80, março de 1980, p.22]. 
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- Itinerário, Lourenço 

Marques, n.º 94, outubro de 1949, p.8. 

 

1950 

 

Cidade Nova, Coimbra, n.º 5-6, maio-julho de 1950, pp.280-294. 

 

1952 

 Novidades, Lisboa, 15 de 

março de 1952, p.5. 

 Átomo, Lisboa, n.º 51, 

março de 1952, p.18.  

 Arquitetura Portuguesa, Lisboa, n.º 1 (4ª série), 1 

de abril de 1952, p.29. 

 Diário de Lisboa, 15 de abril 

de 1952, p.2. 

 Diário 

Popular, Lisboa, 15 de abril de 1952, p.11. 

 República, 

Lisboa, 15 de abril de 1952, p.2. 

 

República, Lisboa, 1 de 8 abril de 1952, p.7. 

 F. P. (Fernando de Pamplona), Belas-Artes  Malas Artes. O 

decorativismo na arte de Pedro Leitão  O cosmopolitismo de António 

Diário da Manhã, Lisboa, 22 de abril de 1952, p.3. 

 Diário de Lisboa, 25 de abril 

de 1952, p.2. 

 s  

Diário Popular, Lisboa, 26 de abril de 1952, p.3.  

 O Século, 

Lisboa, 28 de abril de 1952, p.5.  

  

Dacosta- O Primeiro de Janeiro, Porto, 28 de maio de 1952, p.5. 
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Átomo, Lisboa, n.º 53, 30 

de maio de 1952, p.18.  

 Lusíada, 

Porto, n.º 2, novembro de 1952, pp.169-176. 

  Jornal de Letras, 

Artes e Ciências, Lisboa, n.º 9, dezembro de 1952, p.12.  

 

1953 

 José-

O Comércio do Porto, 22 de dezembro de 1953, p.5. 

  

1954 

 José-

O Comércio do Porto, 23 de novembro de 1954.  

1955 

 José-

O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 de fevereiro de 1955. 

 José-

O Comércio do Porto, 12 de abril 

de 1955 [reeditado in Da Pintura Portuguesa, Lisboa: Ática, 1960, pp.165-173] 

 

in Diário de Notícias, Lisboa, 21 de abril de 1955, pp.6-7.  

 

1956 

 A.C.; As Artes Plásticas na Exposição 30 Anos de Cultura 

Debate, Lisboa, n.º 275, 23 de junho de 1956, p.1, 11.  

 

1957 

 José-  O Surrealismo em 

Arquitectura, Lisboa, n.º 61, dezembro de 1957.  

 

1958 
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Artes Plásticas na Casa de Estudantes do Impéri Diário da Manhã, Lisboa, 

24 de março de 1958, p.6.  

  Uma exposição 

retrospectiva da pintura não-figurativa na Associação dos Estudantes de 

Diário de Lisboa, 27 de março de 1958, p.7.  

 

pintura portuguesa não- Diário da Manhã, Lisboa, 24 de março de 

1958, p.6.  

  Uma Exposição na Escola 

Diário Ilustrado, Lisboa, 28 de março de 1958, p.58 

   

Panorama, Lisboa, n.º 10 (III série), junho 

de 1958. 

  

outubro de 1 -6. (expo de Costa Pinheiro no Chiado; 

expo com 10 portugueses pela Gulbenkian em Bruxelas; artistas portugueses 

em França, segundo o Diário Ilustrado-

Vieira da Silva, Dacosta, Fernando Lemos, , Costa Camelo, Gonçalo Duarte, 

João Vieira, Lourdes, René; Eloy no SNI). 

 

1962 

 

Diário de Lisboa, 6 de setembro de 

1962, pp.13, 18.  

 

1965 

 Francis , in 

Colóquio Revista de Artes e Letras, n.º 52, fevereiro. pp. 33-38. 

 José-

Colóquio, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 32, fevereiro de 1965, 

pp.26-34. 
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Diário da Manhã, Lisboa, 18 de agosto de 1965.  

 

 

1968 

 

Colóquio, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 47, fevereiro de 1968, 

pp.4-10. 

 

Goya, Madrid, n.º 84, maio-junho de 1968, 

pp. 366-373. 

 

1969 

 n 

Diário de Lisboa, 2 de janeiro de 1962, p.10. 

 República, Lisboa, 3 de 

janeiro de 1969, p.11. 

 

Diário de Notícias, Lisboa, 4 de 

janeiro de 1969, p.8. 

 A 

Capital, Lisboa, 6 de janeiro de 1969, p.6 (suplemento Extra). 

 

Diário Popular, Lisboa, 9 de janeiro de 1969, p.6 (suplemento n.º 623). 

 A Capital, Lisboa, 15 

de janeiro de 1969, p.8 (suplemento Literatura & Arte) 

 Diário de 

Lisboa, 16 de janeiro de 1969, pp.3-  

  Retrospectiva de António Dacosta, na Galeria 

O Século, Lisboa, 20 de janeiro de 1969, p.11.  

 Diário 

de Notícias, Lisboa, 23 de janeiro de 1969, pp.1-
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Colóquio, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 52, fevereiro 1969, 

pp.33-38. 

  Reconquista (Ao 

Km Zero), Castelo Branco, 22 de março de 1969, p.1-3. 

 Panorama 

Lisboa, n.º 29, março de 1969, pp.51-55. 

 José-

Colóquio, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 53, abril1969, pp.16-25. 

   José- , in 

Colóquio Revista de Artes e Letras, n.º 32, fevereiro de 1969, pp. 26-32. 

 José- Pintura 

& Não, n.º 2 (suplemento da revista Arquitectura, Lisboa, n.º 109, junho de 

1969), p.139. 

 

Jornal de Letras e Artes, Lisboa, n.º 271, outubro de 1969, 

pp.41-43. 

 J.-A. F. (José- -

in Pintura & Não, n.º 4 (suplemento da revista Arquitectura, Lisboa, n.º 111, 

outubro de 1969), pp.246-247.  

 

Prisma, Luanda, n.º 32, dezembro de 1969, pp.53-54. 

 

1970 

 O Século, Lisboa, 1 de 

  

 

Diário Popular, Lisboa, 26 fevereiro 1970, pp.1, 7 (suplemento n.º 678). 

(António Dacosta) 

 

1973 
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José-

Diário de Lisboa

 

  artistas Nadir Afonso, 

Menez, Paula Rego, João Hogan, Júlio Pomar, Vespeira, Botelho, Nikias, 

Cruzeiro Seixas, Sá Nogueira, Maria Keil, E. Viana, Mário Eloy, Barradas, 

António Carneiro, Dórdio, Lima de Freitas e outros nomes da pintura 

portuguesa. Contacte-

Diário de Notícias, Lisboa, 6, 20 21, 22, 24, 31 março de 

1973, p.4. 6 março de 1973, p.4.; idem, 20 março de 1973, p.4, idem, 21 de 

março, p.4, 22, 23, 24 março, p.4. 

 

Flama, Lisboa, n.º 1328, 17 de agosto de 1973, pp.54-58.  

 

1975 

 José-  in 

Expresso

 

 

1978 

 

in Arte Opinião, Lisboa: Escola Superior de Belas-Artes, n.º 1, dezembro de 

1978, pp.20-21. 

 

1979 

 

Arte Opinião, Lisboa: Escola Superior de Belas-Artes, n.º 2, janeiro de 1979, 

pp.20-21. 

 

1981 

 José- Colóquio Artes, 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 48, março de 1981, pp.5-9. 
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José-

in Colóquio Artes, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 

48, março de 1981, pp.28-35. 

 n Colóquio Artes, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 48, março de 1981, pp.68-70. 

 

Colóquio Artes, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

n.º 49, junho de 1981, pp.7-17. 

 

1982 

 Jornal de Letras, Artes e 

Ideias, Lisboa, n.º 29, 30 março a 12 de abril de 1982, p.16.  

 

in Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 30, 13-26 de abril de 1982, p.30. 

 -Augusto França: uma ação 

-Augusto França), in Expresso (Cartaz), 

Lisboa, 24 de abril de 1982, p.25-R. 

 Expresso (Cartaz), 

Lisboa, 24 de abril de 1982, p.26-R. 

 

Expresso (Cartaz), Lisboa, 24 de abril de 1982, p.26-R. 

 Jornal de 

Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 32, 11-24 de maio de 1982, p.6. 

 Jornal 

de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 32, 11-24 de maio de 1982, p.30. 

 

homogeneidade (1926-1949) à ruptura (1949- Jornal de Letras, Artes 

e Ideias, Lisboa, n.º 34, 8-21 de junho de 1982, p.13.  

 

Colóquio Artes, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 53, junho de 1982, 

pp.5-15. 
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1983

 Expresso, Lisboa, 4 de 

junho de 1983. 

 Diário de Notícias, Lisboa, 18 de junho de 1983, p.14. 

 

regresso à pintura 25 ano Expresso (Revista), Lisboa, 18 de junho 

de 1983, pp.31R-33R. [reeditado in Maria João Avillez, Entre Palavras. 

1974/1984, Lisboa: Difel, pp.287-289] 

 O Diabo, 21 de junho de 

1983.  

 Rui Mário Gonçalves, 

Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 61, 21 de junho a 4 de 

julho de 1983, pp.6-7.  

 Jornal 

de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 61, 21 de junho a 4 de julho de 1983, p.7. 

 Expresso 

(Revista), Lisboa, 25 de junho de 1983, pp.32R-33R.  

 

Galeria 111. Lisboa, junho- A Capital, Lisboa, 29 junho 1983, 

p.25. [reeditado in João Miguel Fernandes Jorge, Um Quarto Cheio de 

Espelhos, Lisboa: Quetzal Editores, 1987, pp.31-33] 

 A Capital, 

Lisboa, 11 de julho de 1983. 

 José-A - Dacosta, Vespeira, 

Diário de Lisboa, 13 de julho de 1983, pp.5, 6 

 

 

O Estado de S. Paulo, 15 de julho de 1983.  

  Emigrante 

Diário de Notícias 

(Sábado), Lisboa, 16 de julho de 1983, pp.12-13.  

 Jornal de Letras, 

Artes e Ideias, Lisboa, n.º 63, 19 julho a 1 de agosto de 1983, p.29.  
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(com entrevista a António Dacosta), in O Jornal, 22 de julho de 1983. 

 sta: regresso de um grande 

O Jornal, 22 de julho de 1983. 

 Diário de 

Notícias, Lisboa, 31 de julho de 1983. 

 

Expresso, Lisboa, 6 de agosto de 1983. 

 

1984 

  Surréalisme 

Périphérique  Actes du colloque Portugal, Québec, Amérique Latine: un 

surréalisme périphérique? Rui Mário Gonçalves, (Présentès et édités par Luís 

de Moura Sobral), Université de Montreal, 1984, pp.21-32. 

 Jornal de 

Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 78, 3-9 de janeiro de 1984, pp.16-17. 

 - Jornal de 

Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 78, 3-9 de janeiro de 1984, p.17. 

 - Diário de Notícias, 

Lisboa, 17 de janeiro de 1984. 

 Jornal 

de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 84, 14-20 de fevereiro de 1984, p.17. 

 Jornal 

de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 94, 24 de abril a 1 de maio de 1984, 

pp.20-21  

  

in Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 106, 17-23 de julho de 1984, p.9. 

 

Expresso, Lisboa, 21 de julho de 1984. 

 en (R. D. Manuel 

Expresso, Lisboa, 26 de julho de 1984. 

 

do Porto, 4 de agosto de 1984. 
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indispensável ver a actual exposição de António Dacosta na Galeria Zen no 

O Jornal, Lisboa, 24 de agosto de 

1984, p.8 (2º caderno). 

 O Jornal, 

Lisboa, 31 de agosto de 1984, p.48. 

 Fernando Perne

portuense - Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 117, 2-8 de 

outubro de 1984, p.9. (Resende, Dacosta, José Rodrigues, Alberto Carneiro, 

Zulmiro de Carvalho) 

 

1985 

 colha JL. Exposições. Lisboa. 

Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 144, 9-15 de 

abril de 1985, p. 6 (suplemento). (Costa Pinheiro, Dacosta, Pomar, Lourdes, 

Guimarães, Batarda, Menez) 

 rna. Um rosto para 

Colóquio Artes, Lisboa: Centro de Arte Moderna, n.º 66, 

setembro de 1985, p.68. 

 J.-A. F. (José-

Colóquio Artes, Lisboa: Centro de Arte Moderna, n.º 66, setembro 

de 1985, p.70. 

 

1986 

 

Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, n.º 212, 29 

de julho a 3 de agosto de 1986, p.17  

  XX Congresso dos Críticos. Até que 

Tempo, Lisboa, 11 de setembro de 1986, p.7. 

 

1987 

  Tempo, Lisboa, 14 maio 

de 1987, p.40. 
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Diário de Notícias, Lisboa, 15 

de maio de 1987, p.19.  

 Expresso 

(Revista), Lisboa, 16 de maio de 1987, p.52.  

 

Expresso (Revista), Lisboa, 16 de maio de 1987, 

pp.54-55. 

  Eighty  Diário de 

Lisboa, 27 de maio de 1987, pp.21-22. 

 

Diário de Notícias, Lisboa, 

9 de julho de 1987.  

 

Diário de Notícias, Lisboa, 2 de 

dezembro, 2 de dezembro de 1987, p.17 (com depoimentos de António 

Dacosta). 

 Fernando de Sousa  a 

Diário de Notícias, 

Lisboa, 3 de dezembro de 1987.  

 

1988 

 

Dacosta  O reaparecimento do emi Diário de Notícias, 

Lisboa, 7 de janeiro de 1988 

 

(entrevista a António Dacosta), in Diário de Notícias (Madeira) (suplemento 

Domingo), 10 de janeiro de 1988, pp.1, 8-9. 

 Jornal de 

Letras, Artes e Ideias, Lisboa, 19 de janeiro de 1988, p.25. 

  

Peregrinação - artes e letras da diáspora portuguesa, n.º 19, janeiro-março de 

1988, pp.77-83 (e capa). 
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José- Peregrinação -

artes e letras da diáspora portuguesa, n.º 19, janeiro-março de 1988, pp.78-79. 

[reedição de texto in Expresso (Revista), Lisboa, 25 junho 1983, pp.32R-33R] 

 

Expresso (Revista), Lisboa, 27 de fevereiro de 1988, p.49. 

[inclui foto panorâmica da exposição] 

  real, surreal, sem 

Semanário, Lisboa, 27 de fevereiro de 1988, p.49. 

 

Dacosta), in Semanário, Lisboa, 27 de fevereiro de 1988, p.49. 

 

Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, 1 de março de 1988, p.22. 

 

in O Jornal Ilustrado

1988, p.12. 

 

Expresso (Revista), Lisboa, 5 de março de 1988, pp.60-62.  

 

Expresso (Revista), Lisboa, 5 de março de 1988, p.62. 

 

Gulbenkian  Diário de Notícias, Lisboa, 

7 de março de 1988. 

 O Jornal, Lisboa, 10 de março de 1988. 

 

osta), in Diário de Notícias, Lisboa, 13 

de março de 1988, pp. IV-V (dossier DN Cultura).  

 O Diário, Lisboa, 15 de março de 1988.   

 

(reedição de texto publicado in Jornal de Letras, Artes e Ideias, Lisboa, 1 de 

março 1988), in A União, Angra do Heroísmo, 18 de março de 1988, p.4.   

 Jornal de 

Notícias, Porto, 1 de abril de 1988.   
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in A Capital, Lisboa, 16 de março de 1988, p.29, [reeditado in João Miguel 

Fernandes Jorge, O que resta da manhã, Lisboa: Quetzal Editores, 1990, 

pp.90-94].  

 Colóquio Artes, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, n.º 76, março de 1988, pp.63-65. 

  

O 

Primeiro de Janeiro, Porto, 25 de maio 1988, p. IV.  

 Jornal de 
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Dacosta  Aflige-

Dacosta), in Gazeta de Artes e Letras, Porto, 15 de abril de 1988. 
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 Diário de Notícias, Lisboa, 3 

de dezembro de 1990. 

 Jornal de 

Notícias, Porto, 3 de dezembro de 1990. 
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in Expresso (Revista), Lisboa, 23 de março de 1991, p.56-R. 

 J.-A. F. (José-
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Semanário, Lisboa, 21 de dezembro de 1991, p.41. 
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1997 

 

-Augusto França), in Arte Ibérica, Lisboa, 
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& Ócios), Lisboa, 1 de outubro de 1999, pp.20-21.  

 

Vila Nova, 

Famalicão, 7 de outubro de 1999. 
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 O Comércio do Porto, 8 outubro 1999. 



 
 

266 
 

Correio do Minho, 8 de outubro de 1999.

 

Jornal de Famalicão, 15 de outubro de 1999. 

 

Opinião Pública, Lisboa, 15 de outubro de 1999, p.20. 

 Arte 
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Heroísmo, 26 de agosto de 1983.  

 

1987 

  

A União, Angra do Heroísmo, 13 de março de 1987, pp.1, 5.  
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p.2. 

 A União, Angra 

do Heroísmo, 28 de novembro de 1987, p.6. [edição do texto para o catálogo 
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  Sobre Dacosta Galeria 111) e 

excerto do texto de Bernardo Pinto de Almeida, in A União, Angra do Heroísmo, 

21 de outubro de 1988. 

 

1989 

 , in A União, 

Angra do Heroísmo, 10 de fevereiro de 1989. 
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Nem A União, Angra do Heroísmo, 4 de 

dezembro de 1990, p.7. 
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1990, p.195. 

 

 

 



 
 

274 
 

1991

 Rui Mário Gonça António Dacosta, uma interpretação mítica 
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Diário Insular, Angra do Heroísmo, 8 de março de1995, p.14. 

 Álamo Oliveira, António Dacosta (Edital), in Diário Insular, Angra 
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Apêndice I

Gravação da entrevista que efetuei no ano de 2001 a Álamo Oliveira, 

João Afonso e Emanuel Félix. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Entrevista gravada aos amigos de Dacosta na ilha Terceira 

Emanuel Félix, João Afonso e Álamo Oliveira 

 

Foi num almoço na antiga Casa do Peixe que eu, Assunção Melo (A.M.), gravei uma 

conversa com Emanuel Félix (E.F.), João Afonso (J.A.) e Álamo Oliveira (A.O). 

Comigo estava ainda Rui Melo (R.M.), que também intervém. O almoço tem um 

caráter informal, mais de conversa do que de entrevista, mas são revelados 

pormenores importantes que corroboram alguns aspetos deste livro, tais como a 

iconografia do Espírito Santo, confundida, muitas vezes, com o surrealismo, e também 

a recorrência às memórias de infância de Dacosta nos Açores, como um dos principais 

motes para retomar a sua pintura, nos finais dos anos 70. Alguns factos mais informais 
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não foram transcritos, pela sua irrelevância. Esta transcrição foi lida e aprovada por 

Álamo Oliveira316. 

FAIXA 1 
 
A.M. Como amigos de António Dacosta, o que é que se recordam dele, o que 

consideram importante ser dito para a compreensão da sua pintura? 

A.O. Penso que era interessante referir-se, e isso vocês sabem melhor do que eu, os 

espaços onde o António viveu. 

J.A. É preciso arranjar a fotografia em que ele está numa coroação. Não sei quem é 

que a tem. 

A.O. Mas qual? 

J.A. Do António Dacosta. Há uma fotografia em que ele está numa coroação ou a 

coroar. Se quiser eu dou-lhe a direcção da Mimi, que é a viúva dele. Não a tenho aqui, 

mas posso dar-lhe. Não a sei de cor... 

A.O. A própria Mimi pode dar-te muita coisa. 

J.A. E aquele livrinho pequeno dele, com os desenhos que ele fez na América, a partir 

dos quadros que ia 

-  

A.O. Nos anos em que ele fez umas agendas? 

J.A. Sim. 

A Cal dos Muros. 

J.A. Está tudo com as fotografias reproduzidas? 

A.O. Tinha lá reproduções dos desenhos da agenda. 

E.F. Não tenho isso presente. Talvez pudesse fazer uma visitinha ao Manuel de Brito. 

A.O. Escuta: O que é que vocês sabem do António, quando ele era criança ali na 

Memória? 

E.F. Eu sei alguma coisa, mas está naquele livrinho: os amigos de infância, os jogos 

deles. Uma coisa que eu achei interessante era aquela vizinhança que se controlava 

toda uma à outra. 

J.A. Ah, sim. Isso é verdade. 

A.M. E a decisão de ele ir para a Escola de Belas-Artes, não se lembram? 

J.A. Há uma história triste  uma história triste sobre isso. 

A.M. Ah, é? 

E.F. Triste, não para ele, evidentemente. 

                                                 
316 Álamo Oliveira, na altura desta transcrição era o único entrevistado vivo, no ano de 2014. 
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J.A. Nunca ouviu falar que oficiais do mesmo ofício não se podem ver uns aos outros? 

O pai de António Dacosta era um excelente marceneiro restaurador. Com oficina aqui 

na rua de São João. 

E.F. Era o Mestre António Fininho. 

J.A. E era professor lá em cima na Escola Industrial. O António precisava ir para 

Lisboa. Já nessa altura desenhava lindamente. Já tinha retratos bem feitos, bem 

 

E.F. Belíssimos! 

J.A. Excelentes! Ainda não se usava haver bolsas de estudo. Aqui, na Junta Geral, 

tinha havido uma para a Maria Ramos. Realmente é uma boa escultora. Todos os 

procuradores estavam inclinados a dar a bolsa ao António Dacosta e alguém disse o 

 Os senhores estão a falar muito bem, mas se ele sair um bom pintor, um 

bom artista, fica lá fora; se 

Alguém o deve ter ajudado para ele ir para fora, porque efectivamente foi. Mas isto 

passou-se. Enfim, é a verdade. 

A.O. Ele vai para Paris já depois do prémio Amadeo de Souza-Cardoso? 

J.A. É antes de ele ir para Paris. 

A.M. O que me interessava era a iconografia açoriana patente nos quadros do 

 

J.A. O quadro A Festa é a mais bonita coisa dele. Aquele quadro esteve para vir para 

cá praticamente dado. 

R.M. Não há muita coisa dele cá? 

J.A. Não, não há. 

A.O. Da última fase, há várias coisas. 

J.A. Há uma no Faial muito boa, mas que não tem nada a ver com o Espírito Santo. 

Na Horta. 

A.M. Há mais a partir dos anos 80. 

A.O. Mesmo assim da fase surrealista há muita coisa para ver: há dois catálogos 

grandes. E há um outro com muita coisa que a Mimi é que tinha. 

J.A. A Mimi tem muita coisa dele: quadrinhos pequenos... tem muita coisa. É preciso 

entrar em contacto com ela. Ela vem bastantes vezes a Lisboa. Se for a Paris, não faz 

mal nenhum. 

E.F. Galerie des Beaux-Arts, Rue des Beaux-Arts... A galeria é a Claude 

Bernard. 

A.O. Ela trabalha numa galeria de arte. 
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J.A. Isso é em Paris. Mas eles moram fora de Paris. Ela trabalha na Claude Bernard, 

uma grande galeria, ocupa um quarteirão. Aquela rua são só galerias. Naquele bairro 

de Paris, há 15 galerias naquela rua. É a dar com um pau. 

A.O. O Dacosta tem coisas pequeninas, do tipo como o João Afonso tem, o Reis Leite 

tem outra, eu tenho uma. O Emanuel tem uma tabuinha da Menina da Bandeira. Ele 

vai ter coisas pequenas dispersas por muita gente. 

J.A. Sabe o que é: a base é o vermelho das bandeiras do Espírito Santo, as pombas a 

voar. 

A.O. Aquilo não é bem iluminura. O que ele fez é iconográfico: são os hexágonos ou 

heptágonos que há nas frentes dos impérios, com a pomba metida dentro e, depois, 

há umas florinhas à volta, tudo a vermelho. 

J.A. Não é um vermelho qualquer. É o vermelho das nossas bandeiras. 

E.F. O carmesim. 

J.A. Exatamente, o carmesim. 

A.M. E a decisão de ele ir para Paris? 

A.O. O João Afonso e o Emanuel é que sabem bem. Ele ganha o Prémio Amadeo 

Souza-Cardoso... A Mimi diz-te tudo. 

J.A. A história dele em Paris está por fazer, penso eu. Em todo o caso, é bom sempre 

ver o Rui Mário Gonçalves. E o próprio Fernando Azevedo. 

A.O. O Fernando é daquelas pessoas que andou sempre muito perto dele. Tenho um 

exemplar da série «porquinho». Houve tempos em que era muito amigo de dar 

autógrafos e, depois, desenhava porquinhos. Quem tem uns bem bonitos é a Quinta 

do Martelo. O Dacosta deixou lá uma série de porquinhos, no livro de visitantes. 

J.A. Ah, é verdade! Nunca publicaste isso! 

A.O. Não. Vou publicar a dedicatória que tem por detrás do quadro. Tenho um dos 

últimos desenhos dele, que fez quando estava no hospital. Deve ter sido das últimas 

coisas que fez. Era interessante veres e ouvires a entrevista que Dacosta deu para a 

RTP Açores, com a jornalista Conceição Tavares. Essa entrevista é dada no Palácio 

dos Capitães-Generais e passa-se da seguinte maneira: a entrevistadora está nervosa 

e tinha levado a sua cábula. Ele, quando se apercebeu disso, começou a falar de 

pintura e foi um potentado sobre o que é pintar e porque pintar. A entrevista foi 

montada em São Miguel. 
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J.A. Essas coisas que para muitos são novidade, é que me parecem importantes. O 

que está dito está dito. Convém ver também ver o artigo de Vitorino Nemésio, o 

"António Dacosta, Pintor Europeu das Ilhas"317. 

A.O. Quem no fundo estabelece o que são os modelos iconográficos são os artífices, 

eles também é que os desenham e os reproduzem. O Emanuel tem um livrinho que 

também convém veres sobre a simbólica do Espírito Santo. 

A.M. Já tenho esse material. 

A.O. Era bom contactares a Mimi porque ela tem um levantamento fotográfico de tudo 

o que era do António. Talvez ela possa dizer algo sobre a simbólica do Espírito Santo. 

A DRAC [Direção Regional dos Assuntos Culturais] tem um quadro que ele fez que é 

uma espécie de painel de azulejos e são pombinhas do Espírito Santo. Mosaico de 

azulejos. Ele tinha umas coisas desgarradas muito boas, que não expunha e que, 

depois, dava. Ele quando veio aí trouxe três quadros emoldurados: deu-me um, outro 

ao João Afonso e outro ao Reis Leite. Constitui um extravasar de uma obsessão que 

tem muito que ver com as memórias de infância e com uma vontade de não perder de 

forma alguma referências desse tempo de criança, que são extremamente 

importantes. Nunca mais esqueço que, quando ele esteve cá, fomos à Quinta do 

Martelo. Fomos comer uma alcatra. Ele já estava doente, e comeu muito pouco. 

Depenicou na alcatra. Mas um dos passatempos dele foi andar a apanhar baguinhas 

de faia, "esmechá-las" nas mãos e, depois, cheirá-las. Foi um dos passatempos dele 

enquanto lá esteve. 

J.A. E era a esfregar as mãos pelas paredes, que deu o título a um livro. 

A.O. A Cal dos Muros. 

 

A.O. Ele tinha a perfeita noção de que seria a última vez que vinha à ilha. Ele queria 

 

J.A. Eu disse na altura ao Álamo que seria a última vez do António. 

A.M. Qual era a doença que ele tinha? 

A.O. Cancro. Ele quis muito reter essas coisas e esse gesto foi a forma que encontrou 

para levar qualquer coisa daqui. Era a memória dos aromas e das texturas. 

E.F. Mesmo na casa dele, uma vez que fui a Janville, comi sopa do Espírito Santo. 

A.M.O quadro Serenata Açoreana, o que interpretam daquele quadro? 

J.A. É da fase surrealista. 

 A.M. Tem representado um balaústre. Não será o Castelo de São Sebastião? 

                                                 
317 Cf. Anexo IV. 
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A.O. Toda a série de «memórias» que ele pinta, tem muita referência à ilha. 

J.A. Ele fez uma série de «memórias» que cheguei a vê-lo a pintá-las lá 

em Paris. Ele morava na Rua da Pereira, na segunda casa a contar de quem vai a 

virar para a Memória. 

 muita 

memória visual, uma capacidade de retenção extraordinária. A primeira vez que falei 

com Dacosta foi talvez em 1972, salvo erro. Foi conversa de café em que ele está com 

o Emanuel, ali na Portugália, com o Francisco Borges e com mais dois ou três. Fui 

apresentado e ficámos a conversar um bocadinho. Estivemos anos sem nos ver. Por 

ocasião da Bienal de Arte, veio a Angra. Foi ver a exposição dele antes da 

inauguração para saber como é que estava. Assim que me avistou disse logo: "Olha o 

Álamo". Ele tinha uma grande capacidade de memória. Isto também para dizer que ele 

estava continuamente preso a coisas relativas à infância, e que isso se deve a essa 

capacidade de retenção de memórias, as quais acabou por expressar na pintura. 

 

J.A. Ele não definiu a parte da estrutura. 

A.O. Ele não queria fazer o monumento. Ele queria um espaço que tivesse alguma 

monumentalidade, onde pudessem ocorrer coisas. Uma delas era a mesa para, no dia 

do Espírito Santo, haver ali missa e bodo. Deixou isso expresso numa carta. A última 

vez que falei com ele foi sobre o monumento e sobre o que ele queria que o Alpendre 

fizesse em termos de teatro. Que se trouxesse uma fragata; que se simulasse o 

desembarque dos descobridores; que fizessem o percurso pela Rua dos Armadores 

em 

cortejo; que fossem à igreja de São Francisco por causa do Paulo da Gama e que, 

depois, viessem para trás. 

J.A. Ele contou isso ao Mário Soares, que era o Presidente da República. E Mário 

Soares perguntou: "Quem é o Paulo da Gama?" 

A.O. E essa foi a conversa maior que eu tive com ele, no sofá de palhinha que estava 

no corredor da DRAC. Na carta, refere que se faça um tapete de flores com muita 

verdura. Aquele monumento é, de facto, um monumento ao Espírito Santo. Não é 

outra coisa. 

A.M. Só que não tem a utilização que ele desejava. 

J.A. Está ligado à ideia dos Franciscanos que foram os grandes impulsionadores das 

viagens para oeste. Isso estava tudo ligado. 
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A.O. A dita carta é publicada uns dias antes da inauguração. Então, ficaram muito 

aflitos e arranjaram um pauzinho de bandeira que espetaram ao lado e onde içaram 

uma bandeira do Espírito Santo. 

J.A. A bandeira era para ser içada no mastro maior. 

A.O. Aqueles mastros eram para ser mastros de bandeira. 

J.A. E eles esqueceram-se de fazer isso. 

A.O. Tudo isto ficou mais complicado porque se pretendia ir buscar algum dinheiro à 

Comissão dos Descobrimentos. A concretização do monumento de Dacosta foi 

entregue ao artista José Aurélio. Ele tinha as fotocópias dos desenhos. Limitou-se a 

gerir os desenhos. 

A.M. Aquela proporção da mesa, acham que era para ser daquele tamanho? 

A.O. Não há medidas que possamos dizer qual o tamanho que teria. 

J.A. Um desenho é um desenho, mas olha que aquele altar no desenho era 

pequenino. 

A.O. Mas talvez porque ele pensaria que aquele espaço era maior. Não nos podemos 

esquecer que o desenho foi feito à distância. Quando ele diz para que é que aquilo vai 

servir, aí é que teriam de ver qual poderia ser o tamanho da mesa. O monumento caiu 

quando foi inaugurado e quando foi abandonado. Fez-se uma inauguração. Tanto 

quanto sei, a inauguração não foi de grande pompa e circunstância. 

E.F. Tinha muita gente. 

R.M. Em que ano é que foi? 

A.O. Foi noventas para cá. Não me lembro mais do que isso. 

R.M. Se o monumento tivesse sido feito enquanto Dacosta foi vivo!... 

A.O. Mas ele também não queria aquilo tão pensado. O que ele queria é que aquele 

lugar fosse um espaço de actuação. 

R.M. Aquilo era um cenário para uma acção que ele queria ver desenrolar ali. A 

preocupação dele era que houvesse um domingo do Espírito Santo, em que houvesse 

uma missa, uma coroação em que se içassem bandeiras e dessem um bodo. Penso 

que ele estaria mais preocupado com isso do que propriamente com a concepção do 

espaço. 

A.M. Porque é que não fizeram essa vontade a ele, ficando o Bairro do Corpo Santo 

responsável por essa organização? 

A.O. O bairro do Corpo Santo poderia, eventualmente, ser uma espécie de terceiro 

Império. Porque não se faz um dia de bodo acolá ao nível de cidade. Por exemplo, na 

quinta feira do Corpo de Deus, para não tirar as pessoas dos seus bodos. Isto poderia 

ser uma forma de recuperar aquele espaço. 
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J.A. Eu já há muito tempo que não vou ali. 

A.O. Aquilo está tudo rabiscado, vandalizado. Ainda não partiram a mesa porque é 

dura que se farta. 

E.F. Quando se inaugurou o busto do Prior do Crato, no outro dia de manhã, ele 

acordou com um chapéu de palha metido na cabeça. Isso é  

A.O. Depois, partiram a cabeça ao Prior do Crato e tinha outra coisa de 

mais grave: é que a sede da Polícia era exatamente ao lado. 

J.A. Isso são coisas que acontecem. Um dia destes, encontrei o Secretário do Ministro 

da República e ele disse-  

o senhor não sabe é que eles já estavam instalados lá, quando, no segundo andar, 

entraram ladrões duas noites seguidas na casa. Eles estavam em baixo e não deram 

pelo roubo no andar de cima. «O senhor não me diga», diz ele. "Olhe, que é verdade. 

Agora já puseram um alarme para acordar a polícia judiciária". O monumento do 

Corpo Santo é uma coisa que pouca gente sabia. A ideia de Dacosta começou com o 

V Centenário do Descobrimento dos Açores, que deu aquela palmatória. O 

monumento que está no Pico das Cruzinhas também lhe chamam palmatória. Ora 

bem, houve diversos projectos, um 

deles para o mestre Chaves, que era uma coisa do tamanho da Torre Eiffel ali para 

cima. 

A.O. Que não se aguentaria com o vento. 

J.A. O António Dacosta era estudante nessa altura e também teria feito o seu projecto, 

que, pura e simplesmente, não concorreu, porque ele era aluno. O projecto 

desapareceu e o António recuperou a ideia, porque aquilo era o lugar da Ermida de 

Santelmo, o Largo Santo ligado a São Pedro Gonçalves, que era um santo ligado aos 

descobrimentos. Estas coisas todas permitiram que ele recuperasse a sua ideia. Essa 

Ermida ruiu por ali abaixo. Caiu tudo. A génese foi essa. Ele recuperou a ideia e 

seguiu. 

R.M. Foi recuperar o espaço sagrado. 

 mas 

aparecia no alto mar e orientava os navegadores. O fogo santo. 

 

FAIXA 2 

 

J.A Não tem então o endereço da Miriam, mas eu posso dar-lhe. Posso deixar-lhe na 

Biblioteca. 

A.M. Ela escreve em português? 
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A.O. Não. Mas ela percebe bem. Escreve em inglês e francês. Ela fala português. 

Podes escrever em português. Na Biblioteca, vê o que está lá da altura da Bienal. Há 

coisas de Maria Helena de Freitas e há curiosidades. 

A.M. Uma vez que o surrealismo em Portugal está muito mal estudado, porque é que 

ele foi pela via do surrealismo? 

A.O. Ele estava muito ligado ao António Pedro. Os dois foram os primeiros em 

Portugal. 

A.M. Mas eles estão os dois com vinte anos de atraso. 

A.O. Essas coisas aconteciam em Portugal, com algum atraso. É exatamente para 

desafiarem uma situação. Estavam no período do Malhoa, do Columbano, de uma 

série de gente que pintava muito bem, diga-se de passagem, mas que não avançava. 

Entretanto, eles conseguiram avançar um pouco. Há também o Cruzeiro Seixas, que é 

muito bom... 

A.M. Mas o surrealismo português não acham que é um pouco diferente? 

A.O. Já não podia ser como o outro. Há uma distância muito grande, leituras 

diferentes. Por exemplo, a poesia surrealista portuguesa, nessa altura, já não tem 

nada que ver com a originária. 

A.M. Mas porque foi que ele escolheu essa via? 

A.O. Era a forma que havia de fazer ondas, naquela altura. 

J.A. E, depois, aquilo andava no ar. Era o Almada Negreiros; era aquela gente 

desenfreada, maluca e tal, contra o Júlio Dantas, para dar nas 

uma figura importante que foi o António Ferro. Punha-os todos a trabalhar. 

A.O. Punha-os a trabalhar, mas não era aqui  

J.A. Pois, isso é outra história. Isso era a parte política. 

A.O. Ele quando põe o Almada Negreiros a pintar a gare de Alcântara era para ver se 

ele estava quieto. ali para cima. 

A.O. Que não se aguentaria com o vento. 

J.A. O António Dacosta era estudante nessa altura e também teria feito o seu projecto, 

que, pura e simplesmente, não concorreu, porque ele era aluno. O projecto 

desapareceu e o António recuperou a ideia, porque aquilo era o lugar da Ermida de 

Santelmo, o Largo Santo ligado a São Pedro Gonçalves, que era um santo ligado aos 

descobrimentos. Estas coisas todas permitiram que ele recuperasse a sua ideia. Essa 

Ermida ruiu por ali abaixo. Caiu tudo. A génese foi essa. Ele recuperou a ideia e 

seguiu. 

R.M. Foi recuperar o espaço sagrado. 
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 mas 

aparecia no alto mar e orientava os navegadores. O fogo santo. 

R.M. O regime como é que lidava com eles? 

J.A. Eram consentidos. 

E.F. O Almada não tinha problemas com eles. 

A.O. A contestação política era inevitável nos artistas. 

J.A. Eles encomendavam umas coisinhas e ainda hoje é assim. 

A.O. Era uma questão de sobrevivência. 

J.A. Ainda hoje é. 

A.O. E o António Ferro era um homem inteligente. 

J.A. Um grande jornalista, um grande escritor. 

A.M. Apesar de estar ligado ao regime? 

A.O. Mas nunca vendeu, propriamente, a alma ao diabo. 

J.A. Não se esqueça de consultar os livros do Espírito Santo, do filho do António Ferro, 

o António Quadros, o «Quinto Império». Isso é muito importante. São dois ou três 

volumes. Ele já morreu, esse rapaz. E é muito importante ler. Pelo menos, pôr na 

bibliografia. 

A.M. Depois, há outra questão em que ele mistura surrealismo com iconografia 

 

A.O. Exato, tem essa fase. Na fase surrealista, ele fornece uma quantidade de 

elementos que, no surrealismo português, não tem paralelo. 

A.M. Há uma simbólica desconhecida? 

J.A. Aquilo também são reminiscências. 

R.M. O Júlio Pomar quando esteve cá trouxe um quadro que era uma homenagem a 

Dacosta. 

A.O. Sim. Eles eram, de facto, muito amigos. No entanto, embora sendo do mesmo 

ofício, há semelhanças mais em termos de discurso do que de gramática. E há uma 

coisa que, para mim, é o grande mérito de Dacosta: a paleta dele é inimitável. A do 

Júlio Pomar parece-me mais originária da fábrica. As cores de Dacosta são 

inimitáveis. Até mesmo quando se quer fazer uma selecção de cores é um belo 

tormento. Não se consegue. 

A.M. Mas porquê? 

A.O. Ele misturava coisas, fazia as suas tintas, sabia muito de alquimia, misturava 

areias e pós. 

A.M. E a ligação de Dacosta à Terceira? 
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E.F. Aquele bezerrinho faz lembrar Picasso. Então, aí está o surrealismo. Aqueles 

elementos iconográficos ele leva-os daqui para lá. 

A.M. Emanuel Félix diz que não acredita no surrealismo de Dacosta. O espanto foi os 

elementos iconográficos levados de cá. 

E.F. Ele é um expressionista. Na primeira fase, tentou fazer coisas surrealistas. Mas 

quando chegou a Paris e foi às reuniões do surrealismo, nos lugares onde se davam 

esses debates, ele viu que o surrealismo não era mais possível: tinha acabado a 

Segunda Guerra Mundial e, com a Segunda Guerra Mundial, foi-se o surrealismo. 

J.A. Tem lido as crónicas dele no livro da Assírio & Alvim? 

A.M. Sim, as do Dacosta em Paris? 

J.A. Aquele livro é tão fabuloso! 

R.M. A  

-a num trabalho, mas não consegui encontrar 

a citação no livro. 
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Apêndice II

Cópia da carta que João Afonso endereça a Miriam Dacosta para dar conta do 
trabalho que pretendia desenvolver acerca de António Dacosta, abril de 2001. 
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Apêndice III

Carta endereçada a Miriam Dacosta, pedindo-lhe que me contactasse, e dando 
conta do trabalho que pretendia desenvolver, abril de 2001. 
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Apêndice IV

Resposta de Miriam Dacosta, informado que iria estar em Lisboa de 24 a 28 de 
maio e informando que nos podíamos encontrar. 
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Apêndice V

Entrevista efetuada a Miriam Dacosta, por Assunção Melo, Lisboa, a 25 de 

maio de 2001. 

 

Numa tarde, 25 de maio de 2001, encontrei-me com dona Miriam Dacosta em 

Lisboa no seu apartamento que ainda mantinha. Já não me lembro da morada, sei que 

ficava ao pé do Hospital dos Capuchos. Vinha a Lisboa para a inauguração da 

 

 A carta de intenção do Sr. João Afonso318 escrita em abril desse mesmo ano 

produzira resultados, a partir daí mantive contato319 com dona Miriam Rewald Dacosta 

para a conceção e montagem da Sala Dacosta no Museu de Angra, que foi 

inaugurada a 10 de junho de 2003. 

O apartamento apresentava sinais de desabitado. Dona Miriam, uma senhora 

bem aparentada, alta, magra e muito simpática conduziu-me à sala. As minhas doze 

perguntas pré-preparadas deram lugar a uma conversa empolgante num português 

francófono que eu corria atrás com a minha esferográfica azul. Queria captar o 

máximo daquele homem que já não estava ali para contar mas como dona Miriam 

tinha uma boa memória e acompanhou os últimos anos do pintor, eu sentia-me uma 

privilegiada e queria absorver tudo o que pudesse corroborar a minha tese: Dacosta 

nem sempre havia sido surrealista nas pinturas da sua primeira fase. A emoção e a 

saudade dos Açores assim o determinaram e foram os críticos que o etiquetaram, bem 

como me confirmou a viúva. 

 

1. Porque acha que Dacosta nos anos 40 tomou a via do surrealismo? Quais 

seriam as principais influências? Conheceria ele Breton, Dali, Dechirico? 

Quando Dacosta chegou a Lisboa e isso vários artistas dos Açores assim o 

fizeram, porque era o clima da época, apercebeu-se que não era possível 

viver sem uma consciência política. Em 1949 conheceu André Breton, o 

que para ele foi ótimo, pois o surrealismo dava-lhe a liberdade e a 

imaginação, sem nunca sair do seu tempo e sem nunca deixar de ter uma 

consciência política. Dacosta quis sempre dar uma imagem do seu tempo. 

 

2. O que motivou a ida para Paris? 

                                                 
318 Cf. Apêndice II. 
319 Cf. Apêndice III e IV. 
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Dacosta foi para França convidado através de uma bolsa por Pierre 

Horcade, conselheiro artístico do consulado e convidou alguns artistas para 

irem para Paris. Paris deu-lhe uma outra visão do mundo. A vida em 

Portugal era difícil. Em Paris entrou em contacto com a família Moutinho, 

proprietário e diretor do jornal Diário Popular. Conheceu Joaquim Novais 

Teixeira, português, refugiado em Paris que era crítico de cinema e foi 

assim que ele começou a escrever para eles. 

 

3. Porque deixou de pintar durante tantos anos? 

Como sabe, naquele tempo era muito difícil obter imagens dos artistas seus 

ou a Paris apanhou 

muito lutador. Parou. Ficou parado. Era difícil começar de novo. Dizer 

coisas que já estavam ditas não valia a pena. Era mais fácil não fazer do 

que fazer mal. Fazer uma coisa  qualquer não era o modo dele. Se ele 

devia fazer uma coisa, esta, devia ser importante. 

Depois virou-se para a escrita, não que lhe saísse mais fluidamente. Ele 

sofria muito para escrever. Passava muito tempo a falar com as pessoas 

nos cafés com René Bartholo. Ele dava apoio aos outros, (às gerações de 

artistas portugueses que continuamente chegavam a Paris).Ele era 

conhecido como um homem que falava de arte e que estava muito ao 

corrente. 

 

4. Quando recomeçou, que motivações o levaram a isso? 

A vida tinha mudado. Quando deixou de pintar estava a acabar com um 

casamento. Foi o nascimento do primeiro filho que fez com que 

recomeçasse. A vida mais calma e estável do seu segundo casamento, em 

1967 e o nascimento do Carlos, em 1969 e depois da nossa filha em 1972, 

fez com que tomasse consciência de deixar um legado. Quis deixar alguma 

coisa para os seus filhos. Lembro-me também de Júlio Pomar ter insistido 

com ele. As primeiras coisas que fez nessa altura eram coisas muito 

pequeninas que ele prendia pela casa com punaises. Recomeçou como 
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pensava em deixar algo para os filhos. Em 1971 fomos viver para o campo, 

com um quintal. Nesta época regressou aos valores dos Açores. 

 

5. A intura dos anos oitenta pode inserir-se em alguma corrente ou movi-

mento artístico? 

Não. Não precisava de etiquetas. 

 

6. O que lhe falava sobre a sua ilha, que lembranças? 

Falava muito dos Açores. A DRAC fez homenagem em 1995 e foi lá com os 

filhos. Foi nessa viagem que os nossos filhos perceberam quem era o pai e a 

sua pintura. Só indo lá se percebe a Terceira. Manuel de Brito que foi em 1987 

disse que só agora tinha ficado a conhecer a pintura de Dacosta. O mesmo 

aconteceu com Júlio Pomar. 

 

7. O culto do Espírito Santo o que significava para ele, uma vez que não era 

católico? 

Religião interior. Dacosta era católico à sua maneira. 

 

8. Que significou para ele o retorno à ilha, quando cá vinha de visita? 

Matava saudades, gostava dos cheiros e das comidas. Absorvia tudo o que 

podia. Nos anos 50 tinha ido apenas uma vez aos Açores, depois foi em 1963 e 

1969. A partir daí, ano sim, ano não, até aos anos oitenta. Depois do terramoto 

não foi. Regressou em 1987, quando houve exposição na Biblioteca (Pública e 

Arquivo Regional de Angra do Heroísmo). Em 1990, já bastante doente foi a 

 

 

9. Havia algum saudosismo ou remorso em ter abandonado a terra natal? 

Saudade sim, mas não remorsos, porque ele soube desde sempre que não 

era possível voltar em definitivo à sua terra. 

 

10. Que gostos, cheiros, cores, Dacosta mais lhe falava? 

Dacosta falava-me, muitas vezes, de pratos simples de peixe, alcatra, 

coelhos que caçava, eucaliptos e de vinho novo. 

 

11. A Cal dos Muros surge com que intenção? 
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O que não foi dito na pintura foi dito na poesia, porque pintar era algo difícil, 

quando ele já estava doente para ir para o atelier. 

 

12. Dizem que Dacosta de insere na estática surrealista, expressionista, meta-

física. Concorda? 

Mais do que expressionista, a pintura de Dacosta é onírica. Essa etiqueta 

que mencionou, Dacosta não gostava. 
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Apêndice VI

Entrevista efetuada para a Revista Cultura Açores em novembro de 2014. 

 

1- 

exortou para a necessidade de divulgação da obra do pintor açoriano, na região 

e na diáspora. Porquê? 

A necessidade de divulgação da obra do pintor António Dacosta, a meu ver, 

deverá ser feita de uma forma mais abrangente. Julgo que se ficarmos 

somente pelos Açores e pela diáspora é redutor. Se atendermos à grande 

exposição que a Gulbenkian recentemente inaugurou celebrando, 

igualmente, os cem anos do seu nascimento, facilmente podemos 

compreender que Dacosta é um artista com uma projeção não só nacional, 

mas também europeia, diria até internacional. A atenção dada nestas 

comemorações, permitiram que se fizesse o primeiro catálogo raisonné de 

um artista on-line www.dacosta.gulbenkian.pt ou seja um catálogo com toda 

a obra pintada, publicada, com toda a bibliografia que a ele diz respeito, 

fotografias, etc. Este é um artista reconhecido no círculo dos críticos e dos 

pintores mas pouco conhecido por entre as suas gentes. Tenho a certeza 

de quando as pessoas se aperceberem da sua grandiosidade e da sua 

vasta e variada obra vão gostar, vão ficar orgulhosas, vão dá-lo a conhecer. 

Nada poderá ser feito, se não houver um trabalho integrado entre várias 

entidades para a sua divulgação. 

 

2-  expressão sua, igualmente no âmbito 

do lançamento da obra  António Dacosta? 

primeiro de tudo, dar a conhecê-lo, pode ser através de serviços 

educativos, escolas, centros de convívio. Pode ser de uma forma muito 

simples, mas dirigida a todas as pessoas. Dessacralizar o Dacosta é talvez 

um bom caminho. Torná-lo visível, reconhecível é um passo importante a 

dar. Depois disso, hão de aparecer outro tipo de interessados, mais 

eruditos e académicos que possam escrever e falar mais sobre ele. A partir 

daí o nome começa a circular com mais pujança, a obra passa a ser 

visitada, reencontrada nos seus símbolos e, só depois, talvez, amada, 

apreciada e fruída. Esse não é um caminho assim tão fácil como à primeira 

vista possa parecer, mas também não é impossível. Porque não abordar 
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nos conteúdos escolares matérias em história e artes visuais sobre 

Dacosta? Visitas de estudo temáticas? Gostaria que a efeméride do 

centenário não morresse, antes pelo contrário fosse um ponto de partida 

para estimular o seu conhecimento e compreensão. Aproximar o Dacosta 

das pessoas e vice-  

 

3- Fala na -se a um 

aprofundamento académico, de estudo, ou de fruição, contemplação, ao nível 

expositivo? 

A revelação dos símbolos patentes nas pinturas de Dacosta, pode ser 

efetuada por várias pessoas, de vários níveis académicos, desde que 

aprendam a ver em vez de olhar. Sem dúvida que há símbolos mais ocultos 

que têm de ser desvendados, possivelmente por estudiosos ou por críticos 

de arte, mas há outros que até mesmo uma criança ou uma pessoa menos 

preparada poderá chegar lá. A título de exemplo, as pirâmides amarelas, 

evocam à Memória, o cetro, a pomba branca e a menina da bandeira, ao 

Espírito Santo. Há muitos símbolos que remetem para a religiosidade e ritos 

da ilha. Esses são, a meu ver, os que deverão ser primeiramente 

destacados, por forma a levar as pessoas a quererem descobri-los, a 

interessarem-se mais. Eventualmente ao lerem a sua poesia ou os seus 

magníficos textos de crítica de arte, também poderão encontrar um 

caminho para a descoberta desses símbolos. Tudo poderá ser motivo de 

interesse. Há sempre que haver um estímulo. Quando há esse estímulo, as 

pessoas naturalmente se interessam, naturalmente vão às exposições. É 

preciso que se identifiquem para só depois o compreenderem. Ninguém 

numa exposição deseja não perceber. Imagino um avô com o seu neto, até 

mesmo com um conhecimento empírico a visitar uma exposição de Dacosta 

e guiar a exposição, dar uma leitura à sua forma. Isso é sempre o desejável 

- que cada pessoa interprete Dacosta da sua maneira, tendo embora 

presente que há elementos unânimes e consensuais. Mas isso não deverá 

de formação e educação que tem de ser feito, uma vez que raramente 

aparecem de geração espontânea. 

 

4- O livro, assume-o, não quer ser uma biografia, nem uma antologia da obra de 

Dacosta. Como o define e o que ele almeja? 



 
 

CCCII 
 

Este livro é o resultado de um trabalho académico, a que se incluiu duas 

entrevistas que serviram para a investigação: uma a Miram Dacosta e outra 

a Emanuel Félix, João Afonso e Álamo Oliveira. A junção do trabalho do 

final de curso com as entrevistas deu o livro que intitulei António Dacosta, a 

Clarividência da Saudade. Escolhi este nome porque o livro aborda 

essencialmente uma questão: 

que faz da sua ilha distante, entender à sua maneira, os símbolos e os ritos 

e transpô-

questão essencial, até porque almejar a uma biografia ou a uma antologia, 

seria uma tarefa para anos a que eu não me propusera dedicar, pelo 

menos para já. Além disso, já foram publicados anteriormente catálogos 

relativamente completos (como o da Quetzal) que eu pretendia obviamente 

não imitar. Nesse sentido, procurei aquilo que ainda não estaria estudado 

de uma forma tão clara e evidente, como foi a palavra saudade. Saudade e 

nunca remorso e a forma como o artista lidou com ela através das 

memórias da sua infância e do amor que nutriu sempre pelos seus Açores. 

Penso que este livro, feito por uma açoriana, foi uma mais-valia para a 

compreensão dos símbolos e dos ritos, que muitos historiadores poderiam 

não chegar tão rapidamente. Assumo este livro como a exploração de um 

pequeno filão do muito que há por explorar em Dacosta, além disso, eu, 

que o estudo há mais de 15 anos não poderia deixar passar esta efeméride 

deixando na gaveta o material que fui recolhendo ao longo dos anos. 

Proporcionou-se e posso dizer que estou satisfeita e orgulhosa porque o 

título a mais não me obrigou, nem o que me propus alcançar, ficou aquém. 

A Obra de Dacosta não é um ciclo fácil de fechar, não é uma montanha 

fácil de escalar e quem tiver a ousadia de o dizer, certamente não o irá 

fazer. Cito Álamo Oliveira no discurso de apresentação do meu livro: 

dúvida. Aliás, a obra de Dacosta nunca vai permitir que se feche a porta do 

acabado. Por isso, é bom pressentirmos que ela vai continuar a aceitar os 

seus próprios desafios, cumprindo-os com rigor desta sua primeira 

aproximação, à obra de António Dacosta. É ela que declara o desejo de o 

uma outra obra sobre Dacosta e que tem a ver com o material que recolhi 

ao longo dos anos de investigação. Essa será uma obra diferente mas que 
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irá ser, certamente, ser muito útil para quem quiser dar continuidade ao 

estudo deste pintor. 

 

5- -

s estudos e dissertações universitárias, pela 

participação na implementação da Sala Dacosta, até à compilação de dados para 

o presente livro, o que mais aprendeu sobre o artista? O que destaca? 

Curiosamente o que eu sinto que mais aprendi com Dacosta, não se 

prende só com a estética, nem com a cor, nem com a modelação, nem com 

a forma, nem com a composição, prende-se efetivamente com os afetos e 

com uma certa filosofia de vida: a forma como amou os Açores e as suas 

tradições sem se tornar um regionalista, a forma como ele percebeu como a 

ilha era pequena para o grande salto que ele queria dar, mas sempre com a 

humildade que lhe era característica. O saber conversar com os seus 

amigos, o gostar de estar com eles e sobretudo a importância que Dacosta 

dava à liberdade. Aprendi a forma como ele nunca se deslumbrou com a 

fama, aprendi a delicadeza de ele saber sempre reinventar-se a cada 

momento, de dar tempo ao tempo e esperar para recomeçar. Aprendi como 

a idade não importa e como ele se redescobriu com perto de setenta anos, 

tendo a sabedoria e a tentação de não se ter imitado, o que aliás teria sido 

mais fácil. Aprendi a forma como ele sempre se distanciou dos clichés da 

moda e como deu uma leitura nova e fiel sobre o que acreditava ser a sua 

verdade. Soube parar, soube recomeçar, soube se reinventar, soube 

sempre avaliar com clareza cada momento, cada etapa, cada desafio. Foi 

havia para viver e trabalhou até ao fim dos seus dias. Não desistiu, quando 

na pintura a querelle seria o fim da pintura, não abdicou nem por um 

segundo dos valores e ritos que incutira junto da Memória e lhes deu uma 

dimensão universalista. Soube entender os movimentos e correntes que 

passaram por ele, escreveu mas nunca caiu na tentação de imitar os 

outros, não se vendeu. Dacosta não era um homem de fazer qualquer 

coisa. Se o tivesse de fazer, teria de ser importante, teria de ter algum 

significado genuíno. Penso que essa é a lição que todos teremos de retirar 

do seu percurso artístico. A arte não está separada da vida. 
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6- Defende que Dacosta pode ser motor para o desenvolvimento de um turismo 

cultural na cidade de Angra do Heroísmo, à semelhança de outros vultos da arte 

noutras urbes. Como se poderia implementar esta estratégia? 

Sim defendo. Não sei propriamente como se faz, mas já vi feito, portanto 

penso que não há necessidade de inventar nada, apenas há que perceber 

os modelos existentes pelo mundo e qual o que mais se adapta à nossa 

realidade: estudar como se faz e implementar uma estratégica que terá, 

necessariamente, que ser política, quer ao nível do Governo Regional, quer 

Municipal, integrada no âmbito escolar, dos museus, do turismo, da 

economia, do marketing e da envolvência com os próprios habitantes. 

Fazer dos Angrenses, terceirenses ou açorianos um embaixador que, com 

a simpatia que nos é característica, saiba indicar um roteiro, uma loja de 

artesanato, uma livraria, enfim para que todos esses nichos possam rodar 

não só à volta de Dacosta, mas à volta da Cultura, numa cidade 

classificada de Património Mundial. Os turistas podem não saber os 

critérios da sua classificação mas de uma coisa terão a certeza, querem ver 

vultos portadores de cultura. Nós temos o Dacosta e muitos outros e temos 

de os fazer render como um produto (passo o termo) que certamente 

dinamizará os centros das cidades e, consequentemente, a sua economia. 

 

7- Se fosse possível, o que perguntaria/de que falaria com aquele que é tido 

como um dos pioneiros do surrealismo em Portugal, epíteto/etiqueta que 

curiosamente Dacosta não gostava? 

Sabendo que Dacosta não gostava de etiquetas, mas sabendo que 

trabalhava com elas, uma vez que grande parte da sua vida foi dedicada à 

crítica de arte e sendo ele um grande observador do mundo, as questões 

que gostaria de lhe fazer são as seguintes: Como denominaria a última fase 

da sua pintura dos anos 80 e 90? O surrealismo com que se iniciou na 

pintura foi uma forma de exorcizar o quê? Gostaria de saber a sua opinião 

se acredita ou não no fim da arte? Como contextualizaria o atual momento 

em que vivemos em termos artísticos? Faz sentido a abstração do século 

XXI, ou caminhamos para uma degradação /fraude artística? Entende uma 

interligação das artes, aliás, deu provas em várias áreas: a pintura está 

mais próxima da poesia ou há um distanciamento entre elas? 

 

Assunção Melo, Biscoitos, novembro 2014 
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Apêndice VII

Entrevista efetuada para o jornal Diário Insular, em novembro de 2014. 

 

centenário do seu nascimento. O que é que 

esta obra dá a conhecer sobre o pintor e poeta açoriano? 

Para que não haja equívocos, à partida, esta não é uma biografia do 

pintor, nem pretende ser um livro que aborde a sua obra completa. 

Foquei algumas pinturas específicas para dar a perceber um percurso 

diferenciado, apontando alguns elementos iconográficos da simbólica 

açoriana. Este é um livro que evoca a saudade que Dacosta sentia, 

evoca a clarividência das coisas que na sua privação se foram 

agudizando. A saudade, fez com que o pintor voltasse a um conjunto de 

memórias da sua infância passada na Rua da Pereira, que lhe deram 

um manancial rico em imagens e sensações. Juntamente com as 

recordações da infância, pode-se juntar um outro elemento cumulativo: 

as tendências da época, ou seja a contemporaneidade que Dacosta 

depressa intui e prontamente passou para a tela. Em suma, este é um 

livro que procura resposta à seguinte questão: Como pode um artista, 

através da imagem que faz da sua ilha distante, entender, à sua 

maneira (manière), os símbolos e os ritos e transpô-los para a pintura 

através da memória e da saudade? 

 

Como é que surgiu o seu interesse pela obra de António Dacosta? 

. Os alunos iam para lá no intervalo das aulas. 

Eu acompanhei o processo de construção mas também de degradação 

e vandalismo do monumento. Eu vi como a população do Corpo Santo 

lhe voltou as costas e também vi o processo de devolução do lugar com 

as obras de reabilitação. Tudo isso me intrigou, sobretudo o que 

quereria o seu autor que se passasse ali, e os equívocos que se 

-

faculdade no curso de História da Arte em 1997, quando ouvi falar do 

movimento surrealista Português em que o nome de Dacosta é um dos 

pioneiros juntamente com Pamela Boden e António Pedro, lembrei-me 

do monumento e pensei é este artista que eu quero estudar, não só por 
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ser terceirense mas pelo papel relevante no panorama artístico 

português. Outro facto que me intrigou foi o interregno iconoclasta de 

quase de 30 anos. O Dacosta apareceu, naturalmente, no trabalho de 

final de curso, foi o tema proposta da tese de mestrado e tem sido alvo 

de vários e artigos de revistas. No estágio do Museu de Angra, em 

2002/ 2003, também tive a possibilidade de participar na conceção e 

implementação da Sala Dacosta, o que é para mim um motivo de 

orgulho.  

 

Apesar de ter vivido a maior parte da sua vida em Paris, Dacosta 

sempre esteve ligado aos Açores. Isso está muito presente nas suas 

obras? 

O título do livro é bem a prova que Dacosta, mesmo vivendo em Paris 

nunca se esqueceu dos seus Açores. A palavra saudade é recorrente, 

nunca remorso ou arrependimento. Saudade do cheiro das faias por 

entre os dedos, saudades do cheiro da alcatra, saudades da aspereza e 

da cal dos muros, saudades do vinho novo e do pão do bodo. Emanuel 

Félix (pai) a propósito de uma entrevista que lhe fiz em 2001 sobre 

Dacosta e que está transcrita no livro, chegou a confirmar que comeu 

na casa da família, em Janville, (arredores de Paris) sopa do Espírito 

Santo. Dacosta ausente da sua ilha natal a tornou presente e 

clarividente em grande parte dos seus quadros. Não é uma pintura de 

cariz regionalista, mas uma pintura que remete a símbolos, a cheiros, a 

cores que nos dizem muito. Esta é uma pintura de evocação e que 

 uma espécie de maiêutica, de religião 

muito própria mas ao mesmo tempo universalista. 

 

António Dacosta foi um dos pioneiros do surrealismo em Portugal e 

foi um dos maiores pintores do século passado. Os terceirenses têm 

sabido reconhecer o seu valor? 

Se houve um surrealismo português isso deveu-se a Dacosta: Nos anos 

de 1940, o SPN, estava demasiado ocupado com a Exposição do 

Mundo Português e na exaltação do Império através dos artistas do 

regime. Paralelamente a essas comemorações, Dacosta e mais dois 

amigos (António Pedro e Pamela Boden) fazem uma exposição numa 

casa de móveis (Casa de Móveis Repe). Essas pinturas e esculturas 
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surrealistas foram, como alguém apelidou, um oásis no deserto, isto se 

atendermos ao Portugal do Estado Novo. De facto foram de tal modo 

fulminantes que depressa Dacosta percebeu que não poderia continuar 

e foi aí, com a partida para Paris em 1947 que se dá o choque e a 

inércia de pintar, mas para isso têm de ler o livro para perceberem 

melhor. Contudo, Dacosta não pode ser somente reconhecido como um 

pintor surrealista, há que ter em conta as pinturas da última fase. 

Dacosta não gostava de etiquetas, evitou sempre imitar-se. Dacosta foi 

um pintor muito há frente do seu tempo. Os terceirenses e os 

portugueses, em geral, ainda o estão a digerir. A linguagem nem 

sempre é fácil, a interpretação não é imediata, há que dar espaço à 

fruição. Quanto à questão se os terceirenses tem sabido reconhecer o 

seu valor, penso sinceramente que ainda não, totalmente. Lembro-me 

das caras de admiração quando há 15 anos falava no Dacosta. Sei que 

se vai ultrapassar esse equívoco. As efemérides também servem para 

isso e sei do esforço que a DRAC e o Museu de Angra têm feito nesse 

sentido. É preciso também haver um trabalho junto das escolas (que 

também já se começa a fazer). Esses reconhecimentos normalmente 

não são imediatos, tem de ser muito trabalhados, concertados e 

persistentes. Tenho a certeza que poderá haver turismo cultural na 

cidade de Angra à volta de Dacosta, tal como a cidade de Toledo tem à 

volta de El Greco. O Dacosta foi o pintor da liberdade. Nunca se deixou 

rotular. Teve o condão de se renovar a cada desafio: pintou, desenhou, 

escreveu poesia e crítica de arte. Viveu disso sem rodeios, soube 

analisar com sagesse cada momento, cada etapa da sua vida, sem 

ceder a pressões. Fez sempre o que quis, no tempo que lhe apeteceu. 

Ele sabia a importância de não estar parado, ele sabia a importância do 

Dacosta teve quase 30 anos sem pintar, isso é um cliché. Dacosta pode 

não ter pegado nos pincéis, mas pegou na caneta, pode não ter 

engradado a tela, mas abriu vários livros e escreveu, acerca do muito 

que viu. Entre os intelectuais da altura, era conhecido como um homem 

culto que sabia falar sobre a arte e sobre a vida. 

 

 

Assunção Melo, novembro de 2014 
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Apêndice VIII

Discurso de lançamento do livro António Dacosta a Clarividência da Saudade 

em novembro de 2014, pela altura das comemorações do centenário do 

nascimento do pintor. 

 

 Exmo. Senhor Diretor Regional da Cultura, Arquiteto Nuno Ribeiro 

Lopes, em representação do Secretário Regional de Educação e Cultura. 

 Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, 

Doutor Álamo Meneses 

 Exmo. Senhor Diretor do Museu de Angra do Heroísmo, Dr. Jorge 

Paulus Bruno 

 Dra. Miriam Dacosta, filhos Lisa e Carlos,  

 Álamo Oliveira, Dr. José Luís Porfírio, familiares, amigos, minhas 

senhoras e meus senhores. 

 

Quero agradecer, antes de mais a oportunidade de publicação deste livro que 

muito me honra. António Dacosta é um nome que me acompanha há mais de 15 anos, 

não obstante a condição que nos une da terra natal. O estudo do seu percurso 

profissional e pessoal tem-me fascinado. Por diversas vezes o tenho descrito em 

artigos, ele tem sido o tema das minhas dissertações. Fico muito feliz por, neste dia, a 

poucos do centenário do seu nascimento, se fazer esta justa homenagem. Gostaria 

que fosse o mote para uma maior promoção e divulgação deste grande nome do 

panorama artístico português e internacional. 

A Sala Dacosta existente neste museu desde 2003 e da qual me orgulho de ter 

feito parte no processo, é bem o grito dessa intenção. Ela tem sido uma sala aberta a 

 

Dar a conhecer Dacosta, em primeiro lugar na sua comunidade é, a meu ver, o 

melhor princípio. Depois de o interiorizarmos, estamos todos certamente aptos para o 

dar a conhecer: a linguagem nem sempre é fácil, a interpretação não é imediata. 

Impõe-se a tarefa da revelação dos seus símbolos. Nesse estádio abrem-se as portas 

da fruição. As comunidades necessitam de grandes nomes com os quais se 

identifiquem e, quem melhor do que Dacosta, que tanto nos pintou, que tanto nos 

amou.  

É altura de retribuir e de o fazer valer. 

Muito obrigada a todos 
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Apêndice IX

Imagem da revista Atlânticoline com o artigo de Assunção Melo Os Açores de 
Dacosta, Mote de uma iconografia Constante. 
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Apêndice IX

[continuação] 
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Anexo I

Discurso de Álamo Oliveira no dia do lançamento do livro de Assunção Melo 

António Dacosta a Clarividência da Saudade. 

 

Assunção Melo tem uma atração pela Arte que a levou à formação superior, 

exercendo, de alguma forma, tarefas de ensino em simultâneo com as de estudo e 

pesquisa. António Dacosta  a Clarividência da Saudade é um dos resultados dessa 

atração e do tempo entregue à pesquisa e ao estudo. Mas é também o resultado de 

uma curiosidade primeira que se deixou enlear pela descoberta e pelo conhecimento 

de um artista com a dimensão de António Dacosta. E tudo começou com uma atração 

por equívoco: a incompreensão estética inicial sobre o que era o altar-nave, que ela 

viu, ainda estudante do ensino secundário, sobre a rocha do Cantagalo, no Bairro do 

Corpo Santo, incompreensão essa que a levou ao conhecimento do Artista tido como 

pleno de clarividência. 

Assunção Melo começou, então, a escalar a montanha Dacosta  montanha 

essa que parecia fácil de escalar, não fosse a mundividência do «Pintor Europeu das 

Ilhas» impor-se pela universalidade do seu pensamento e pela sua interpretação do 

Teatro do Mundo. Ela depressa concluiu que Dacosta contextualizava o quotidiano 

através das diversas manifestações artísticas, lendo, nas entrelinhas, os destinos dos 

homens, guardando, para si, o que a pintura lhe assegurava como meio de 

comunicação, embora recorresse também à escrita. Para além da poesia que pintou, 

ele escreveu sobre escultura, pintura, arquitetura, literatura, dança, música, cinema, 

teatro  tudo pensado a rigor, embora, para nós, a afluência do seu raciocínio 

parecesse fácil, porque apresentava tudo de forma clarividente. 

Assunção Melo, dando conta da abundância de abordagens possíveis, optou 

por fixar o seu trabalho sobre um sentimento que Dacosta acarretou desde a sua 

saída da ilha  a saudade. Pesem todas as formas de exorcismo que Dacosta utilizou, 

esse sentimento sobrepôs-se a todos os outros nas suas motivações para pintar. A 

saudade em Dacosta foi extremamente abrangente. Foi a saudade do tempo, do lugar, 

das pessoas; uma saudade do quotidiano vivido e convivido; uma saudade do onírico, 

do sagrado e do profano; uma saudade exploratória dos sentidos (sabores, cheiros, 

sons, tatos, olhares); uma saudade das grandes coisas e, sobretudo, das pequenas. 

Enfim, uma saudade clarividente. 

Foi por esta saudade que Assunção Melo se deixou enlear. Leia-se a este 

propósito o texto assertivo do Diretor da Cultura  Arquiteto Nuno Ribeiro Lopes  que 

abre este livro, quando diz que a autora se entregou «a uma compreensão mais 
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profunda» à medida que se foi aproximando da personalidade de Dacosta. Ela 

apegou-se a uma vasta bibliografia, que a empenhou em muitas horas de leitura e 

contatou pessoas que mais privaram com o Pintor. Procurou entrar, com as 

informações que colheu, na estrutura que desenhou para o seu trabalho, dominando 

essa informação com o seu modelo de raciocínio. Releve-se a originalidade da sua 

exposição, enriquecida com o parecer opinativo de outros. 

Nestes outros, está o Poeta Emanuel Félix que escreveu cinco pequenos 

ensaios, que são de leitura obrigatória, quase, para a compreensão da obra do «Pintor 

Europeu das Ilhas». «A iconografia da fidelidade e da simbólica do Espírito Santo», 

mais o «sentido do maravilhoso», que conduziu ao que chamou de «esboço de um 

roteiro sentimental», mas que, afinal, é também, perante «a ilusão de não morrer», 

uma aproximação à «clarividência da saudade». 

Assunção Melo leu, ouviu, assimilou e apresenta, neste livro, a sua 

interpretação do imaginário de Dacosta, relevando o quanto ele consagrou às suas 

memórias de infância. Cito-a: «Creio que todos os artistas, nomeadamente, os 

pintores, têm o seu lugar quando a sua obra começa a ser um repositório de vivências 

de infância. A esse estádio, junta-se outro fator de tipo cumulativo ao qual se chama 

tendências ou modas que andam de certa forma no «ar», embora nunca surjam do 

nada. (...) Foram estes dois fatores (vivências de infância e tendências) que fizeram, a 

meu ver, de Dacosta o pintor que foi e que é reconhecido no seu meio, respeitado por 

todos e fazedor de um escol de artistas que se lhe seguiram e que iria dar proveitosos 

frutos no final dos anos quarenta.» (fim de citação) Nemésio, em 1942, disse isto: 

Pelos olhos que trouxe das ilhas, lá de todo o repouso e paz crepuscular, lá do silêncio 

açoriano que nos ensina a ver com vagar e sem alarido o que é natural e dado para 

ver.» volta-se a lembrar a clarividência da saudade. 

Assunção Melo revela também que este é um trabalho em aberto. Sem dúvida. 

Aliás, a obra de Dacosta nunca vai permitir que se feche a porta do acabado. Por isso, 

é bom pressentirmos que ela vai continuar a aceitar os seus próprios desafios, 

cumprindo-os com o rigor desta sua primeira aproximação à obra de António Dacosta. 

É ela que declara o desejo de o fazer. 

O ensaio António Dacosta: a Clarividência da Saudade, está aqui em livro, com 

o aparato gráfico que o Pintor gostaria de ver e de tocar. É bom apreciar a execução 

gráfica da Ver Açor. 

Ao felicitar a Assunção Melo, desejo agradecer-lhe o convite que me fez para 

fazer a apresentação do seu livro  livro que surge com a celebração do Centenário de 

Nascimento de António Dacosta em programa a cargo da Secretaria da Educação e 
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Cultura, através da Direção da Cultura. E como é bom que este momento possa contar 

com a presença de Miriam Dacosta e dos seus filhos Lisa e Carlos. Mas será 

infinitamente melhor se soubermos dar visibilidade à obra de Dacosta, não só para 

reconhecermos o valor do património artístico que nos legou, mas para reconhecer 

também a exemplaridade de uma obra que, obedecendo ao pulsar da poesia, nos 

ensina a dizer o indizível. 

 

Raminho, Outubro/2014 

Álamo Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CCCXVII 
 

Anexo II

Discurso de Nuno Ribeiro Lopes, Diretor Regional da Cultura dos Açores, no 

dia do lançamento do livro de Assunção Melo António Dacosta a Clarividência 

da Saudade. 

 

Nada nasce do nada 

 

António Dacosta: A Clarividência da Saudade, assim se intitula o livro da 

autoria de Assunção Melo, que a Secretaria Regional da Educação e Cultura, através 

da Direção Regional da Cultura, oportunamente entendeu publicar, no ano em que se 

comemora a passagem do centésimo aniversário do nascimento do grande pintor 

terceirense. 

Em nota inserida numa das suas páginas iniciais, a Autora explica que a génese deste 

livro reside num primeiro e mal compreendido contacto juvenil com o Monumento 

Altar-

plástica, esta peça de Dacosta merece a Assunção Melo a contextualização devida e 

uma compreensão mais profunda, pois o interesse que lhe havia inicialmente 

despertado foi-se adensando ao longo dos anos, constituindo objeto de novas leituras 

e trabalhos académicos, e culminando na abordagem que hoje aqui dá a conhecer ao 

leitor. 

Em traços gerais, atente-se na sua releitura dos dois períodos de criação 

artística de Dacosta, mediados pelo interregno crítico a que o pintor se votou, e que 

passa pela análise enquadrada de obras-chave como sejam Cena Aberta, Melancolia 

ou A Festa, apresentadas em diálogo com outras suas contemporâneas, 

respetivamente, As Meninas de Velásq Mau 

Tempo no Canal de Nemésio. Considere-se igualmente o modo como a tese central 

do livro, segundo a qual na arte de Dacosta confluem as memórias da ilha (como o 

culto do Espírito Santo) e as tendências cosmopolitas (designadamente a vanguarda 

surrealista), subtilmente pontua os vários capítulos. 

Se é certo que todos estes aspetos não deixarão de contribuir para um 

conhecimento mais aprofundado da obra de Dacosta, a verdade é que permitem 

igualmente que António Dacosta: A Clarividência da Saudade assim retome, a seu 

modo e como subtexto, as palavras do próprio que, em entrevista concedida a Álamo 

feridas no auge da sua maturidade artística, 



 
 

CCCXVIII 
 

estas ideias aparentemente tão simples resumem, afinal, o complexo percurso que 

singulariza Dacosta, enquanto pintor, poeta e crítico. 

Ora mais importante do que observar que o artista assume aqui a figura do 

senex, tomando de empréstimo o célebre axioma de Parménides ex nihilo nihil fit, e 

assim filiando a sua arte no mesmo pressuposto que tem marcado o pensamento 

ocidental desde a antiguidade clássica até aos nossos dias, quer em termos 

metafísicos, quer como questão estética, será verificar que Dacosta, já em textos 

críticos dos anos quarenta, reiterava a validade do mesmo princípio, afirmando que 

suas formas é agir sobre elas e n

 

É, pois, desta genealogia artística que se ocupa António Dacosta: A 

Clarividência da Saudade, propondo, cem anos passados do nascimento do pintor 

terceirense, um outro olhar sobre a sua obra. 

 

O Diretor Regional da Cultura 

Nuno Ribeiro Lopes 
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Anexo III

Poema de António Dacosta O Trabalho das Nossas Mãos, Variante, 1943. 
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Anexo IV

Artigo de Vitorino Nemésio, António Dacosta Pintor Europeu das Ilhas, 

Variante, 1942. 
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Anexo V

Páginas do catálogo da exposição coletiva de pintura e escultura da Casa Re-

pe Ex Poem, com Pamela Boden, António Dacosta e António Pedro. 
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Anexo VI

Artigo do jornal Diário Insular datado de 3 de março de 1969, dando conta da 

expetativa do depósito do quadro A Festa no  

Museu de Angra do Heroísmo. 
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Anexo VII

Artigo do jornal Diário Insular datado de 14 de agosto de 1966 dando conta da 
presença de António Dacosta na ilha Terceira por motivo de férias. 
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Anexo VIII

Artigo do jornal Diário Insular datado de 14 de agosto de 1966, dando conta do 
livro A pintura Surrealista em Portugal, que se encontrava no Museu de Angra 

do Heroísmo. 
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Anexo IX 

Artigo do Jornal Diário Insular, de agosto de 1966, publicando o retrato de 
Vitorino Nemésio, pintado por António Dacosta, na sala dos reservados da 

BPARAH. 
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Anexo X
 

Artigo do Jornal A União, de 22 de junho de 1983, dando conta do regresso de 
António Dacosta a Lisboa e da entrevista que este pintor deu a Maria João 

Avillez. 
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Anexo XI

Entrevista de Maria João Avillez a António Dacosta e publicada no Jornal 
Expresso, datada de 18 de junho de 1983, na altura da exposição na Galeria 

111 em Lisboa. 
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Anexo XII

Catálogo e lista das obras de António Dacosta expostas na Galeria 111, 
Lisboa, num, total de 48 obras, junho de 1983. 
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Anexo XII

[continuação] 
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Anexo XIII

Capa e interior do catálogo da exposição de António Dacosta na Galeria 111, 
junho de 1983. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CCCXXXI 
 

Anexo XIV

Artigo de João Afonso que saiu no jornal A União, de 26 de agosto de 1983. 
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Anexo XV

Artigo que saiu no jornal A União de 18 de agosto de 1984, sobre a obra de 
António Dacosta adquirida pela SREC para o Palácio dos Capitães Generais. 
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Anexo XVI

Artigo que saiu no jornal A União de 24 de outubro de 1985, sobre a presença 
de António Dacosta no Centro Cultural Português de Paris da Fundação 

Calouste Gulbenkian. 
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Anexo XVII

Artigo que saiu no jornal A União de 28 de novembro de 1987, de autoria de 
Maria Helena de Freitas. 
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Anexo XVIII

Artigo que saiu no jornal A União de 28 de novembro de 1987, uma entrevista 
de Álamo Oliveira a António Dacosta. 
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Anexo XIX

Artigo de Fernando de Azevedo que saiu no jornal A União de 28 de novembro 

de 1987. 
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Anexo XX

Artigos de jornal acerca da II Bienal de Arte dos Açores, no ano de 1987, e que 

se realizava em Angra do Heroísmo, jornal A União de 30 de novembro de 

1987. 
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Anexo XXI

Imagens do Catálogo da exposição de António Dacosta na II Bienal de Arte nos 
Açores, novembro / dezembro de 1987. 
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Anexo XXI

[continuação] 
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Anexo XXII

Artigo de António Valdemar, Reaparecimento de Dacosta, o emigrante 
provisório, Quarto Crescente, A União de 21 de outubro de 1988. Este mesmo 

artigo foi publicado no Diário de Notícias de 16 de outubro do mesmo ano. 
 



 
 

CCCXLI 
 

Anexo XXIII

Artigo de José Luís Porfírio, publicado no Expresso de 5 de março de 1988. 
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Anexo XXIV

Artigo de Maria Helena de Freitas, Expresso de 5 de março de 1988. 
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Anexo XXV
 

António Dacosta, publicada no Diário de Notícias a 13 de março de 1988. 
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Anexo XXVI
 

 
no Jornal de Letras a 1 de março de 1988. 
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Anexo XXVII
 

A 2 de junho de 1989, Emanuel Félix assina um artigo crítico e extenso acerca 
- Meio século de uma  
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Anexo XXVII
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Anexo XXVIII
 

Urbano Bettencourt, António Dacosta visto por Emanuel Félix, Quarto 
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Anexo XXIX
 

Catálogo da Exposição de Arte Contemporânea no Museu de Angra do 
Heroísmo, em finais de 1990. 
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Anexo XXX
 

Catálogo Acontecimentos culturais de destaque  António Dacosta a presença 
obrigatória), Quarto Crescente, A União, 19 de janeiro de 1990. 
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Anexo XXXI
 

Rui Mário Gon
A União, Angra do Heroísmo, 4 

dezembro 1990. 
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Anexo XXXII
 

Vitorino Nemésio,   escreveu Vitorino Nemésio» 
(fragmento de texto reeditado), in A União, Angra do Heroísmo, 4 dezembro 

1990. 
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Anexo XXXIII
 

Artigo de Rui Mário Gonçalves, publicado no jornal A União de 21 de março de 
1991. 
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Anexo XXXIV
Suplemento de Artes e Letras Quarto Crescente, n.º 270, António Dacosta, 

aquele que os deuses amam, datado de 5 de dezembro de 1991 (publica-se na 
íntegra) num total de 16 páginas. 
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Anexo XXXIV 
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Anexo XXXIV 
[continuação] 
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Anexo XXXIV 
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Anexo XXXIV 
[continuação] 

 
 

 



 
 

CCCLXIII 
 

Anexo XXXIV 
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Anexo XXXIV 
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Anexo XXXV
Emanuel Félix publica no jornal A União, um artigo datado de 18 de fevereiro 

de 1993. 
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Anexo XXXV
[Continuação] 

 



 
 

CCCLXXII 
 

Anexo XXXVI
A 23 de junho de 1994 é noticiado que o Museu de Angra do Heroísmo terá um 

espaço permanente dedicado a António Dacosta. 
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Anexo XXXVII
A 26 de maio de 1994 é publicado no jornal Diário Insular o lançamento do livro 
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Anexo XXXVIII
A 24 de novembro de 1994 é publicado no suplemento de Artes e Letras Vento 

Norte, uma série de textos evocando António Dacosta. 
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Anexo XXXVIII
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Anexo XXXVIII
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Anexo XXXVIII
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Anexo XXXIX
A 25 de maio de 1995 é publicado no suplemento de Artes e Letras Vento 

Norte, uma série de textos evocando António Dacosta. 
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Anexo XXXIX
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Anexo XXXIX
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Anexo XL
Artigos publicados no jornal Diário Insular a 21 de dezembro de 1995. 
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Anexo XL
[Continuação] 
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Anexo XLI
Capa do suplemento de Artes e Letras, Vento Norte n.º 80 de 28 de março de 

1996. 
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Anexo XLI
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Anexo XLI
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Anexo XLII
Capa do suplemento de Artes e Letras, Vento Norte n.º 94 de 10 de outubro de 

1996. 
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Anexo XLII
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Anexo XLIII
Notícia do Diário Insular de 1 de janeiro de 1998, sobre a exposição de António 

Dacosta, Os Rostos de António. 
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Anexo XLIII
[Continuação] 

 

 



 
 

CCCXCI 
 

Anexo XLIV
Notícia do Diário Insular de 20 de maio de 1999, sobre o livro Dacosta em 

Paris, recentemente publicado pela Assírio & Alvin. 
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Anexo XLIV
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Anexo XLIV
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Anexo XLV
Notícia do Diário Insular de 27 de janeiro de 2000, de autoria de Bernardo Pinto 

de Almeida. 
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Anexo XLV
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Anexo XLV
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Anexo XLVI
Estudo para Altar Nave E , António Dacosta, Col. Museu de 

Angra do Heroísmo, lápis e esferográfica s/ papel, 34,5 x 25,5 cm, 1988 (data 
atribuída). 
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Anexo XLVII
Notícia do jornal Diário Insular de 22 de junho do ano 2000, acerca dos 
problemas do muro do monumento de Dacosta em Angra do Heroísmo. 
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Anexo XLVII
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Anexo XLVIII
Notícia do jornal Diário Insular de 14 de outubro de 2004, sobre o ciclo de 

exposições e palestras ocorridos no Museu de Angra do Heroísmo depois da 
inauguração da Sala Dacosta, no ano de 2003. 
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Anexo XLVIII
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Anexo XLIX
 

Fotografias da palestra e da inauguração da exposição de António Dacosta, no 
Museu de Angra do Heroísmo, em novembro de 2014, por altura do centenário 

do nascimento do pintor. 
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Anexo L
Discurso de Dimas Simas Lopes na BPARAH, nas comemorações do 

centenário de António Dacosta. 
 

Uma Lembrança para António Dacosta nos seus 100 Anos (1914  2014) 

 

A memória, esse atributo ao lado da inteligência, é bom ser espevitado para 

não esquecer de quem gostamos e de quem recebemos a herança dos afectos e dos 

saberes e da obra feita. Os que morrem já não pedem nada aos que ficam, os que 

ficam é que se devem lembrar dos seus. A Biblioteca e Arquivo de Angra e o seu 

Director, com esta iniciativa de recordar os 100 anos do nascimento do Pintor António 

Dacosta prezam a memória do homem e da sua obra. Ao participar com uma pequena 

lembrança, para os anos de António Dacosta, fico contente de ter sido convidado para 

a festa. O meu papel é relembrar alguns acontecimentos da vida do artista e algumas 

respostas que deu às muitas perguntas que lhe fizeram. Quando se fala nos caminhos 

de um artista ou de um escritor, de qualquer criador, as palavras só tem sentido se 

despertarem um renovado apetite de voltarmos à obra, para ver e rever ou para ler e 

reler. António Dacosta nasceu em Angra do Heroísmo, em 3 de Novembro de 1914. 

Na Escola Técnica Madeira Pinto teve influência na sua formação pelo gosto das artes 

o professor de Desenho Álvaro Costa e entre outros estímulos a observação de uma 

reprodução de um quadro de Matisse. Em 1935 vai para Lisboa frequentar a Escola de 

Belas Artes. Por volta de 1938 as primeiras experiências passam pela pintura 

expressionista e simbolista e caminha rapidamente para a pintura surrealista. Nesta 

tendência, destaca-se como pintor da sua geração. No seu surrealismo nota-se a 

influência da sua infância e juventude da Ilha Terceira e o que está a acontecer na 

Guerra Civil de Espanha. Em 1940 expõe com António Pedro e Pamela Boaden, na 

Casa Repe, em Lisboa, é a primeira exposição do surrealismo português que mexe 

com o meio Lisboeta. Esta exposição pioneira é tida como reacção à Exposição do 

Mundo Português, a grande exposição do Estado Novo, como aposta do regime. Em 

1942, na Revista Variante, Vitorino Nemésio, publica um artigo com o título «António 

Dacosta Pintor Europeu das Ilhas». Por essa altura Dacosta conhece a influência da 

arte metafisica de Chirico, no modo como especula com a perspectiva e com a 

associação insólita de objectos, o que traz uma reflexão sobre a própria representação 

imagética. Em 1942 foi-lhe atribuído o Prémio Nacional Amadeu de Souza Cardoso 

pelo quadro A Festa. Em 1947 é bolseiro do governo francês em Paris, onde acaba de 

ficar até ao fim da vida. Durante cerca de 30 anos dedica-se à crítica de arte e escreve 

para o Jornal «O Estado de São Paulo». Nesse período de reflexão crítica pouco se 
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envolve com a pintura, o que não significa que não lhe apeteça desenhar, e fazer de 

vez em quando alguma pintura. Com regularidade, recomeça a pintar, a partir do fim 

dos anos 70 e, em 1978, abandona a sua actividade de crítico de arte para o Jornal 

«O Estado de São Paulo». É uma pintura, que por vezes entra pelos caminhos da 

abstração, uma outra pintura mais despida onde se sente muita reflexão, saber do 

tempo, um tempo pensado e amadurecido, que permite dizer mais com menos 

palavras, menos imagens, uma pintura com desejo de silêncio, contida e discreta, sem 

precisar de exuberâncias de representação, uma pintura que nos convida a pensar e 

parar, parar para melhor sentir. Dacosta, com a imensa ironia de sempre, diz tudo sem 

gritar nem levantar a voz, como faz quando fala. Nesta pintura está lá tudo, está o 

cerne da pintura, está a mancha que entra no espaço do quadro sem empurrar a outra 

mancha ou outro traço. É uma pintura que chama os olhos a ver, apetece olhar porque 

é diferente por ser rara e delicada. A contenção da representação faz meditar e prende 

o olhar cansado da avalanche de imagens que nos esmagam. É uma outra pintura que 

não precisa da bebedeira das imagens, que o ser humano não tem tempo nem 

capacidade de integrar, e o esmagam até à náusea. Nas «Seis Propostas Para o 

Próximo Milénio», livro de Italo Calvino, a Leveza é uma das propostas. É uma pintura 

pela leveza, a pintura que António Dacosta nos oferece nesta fase da sua vida. Em 

1983, com a exposição na Galeria 111, as propostas da sua nova pintura são uma 

verdadeira surpresa e mexe com o meio artístico português. Dacosta rompe com o 

surrealismo de que foi pioneiro em Portugal e aparece com um modo original de 

intervenção. Nessa célebre exposição da Galeria 111 manifestam-se as concepções 

plásticas que manterá até ao fim, uma mais abstracta e outra mais figurativa com 

referências a corpos e paisagens. O quadro «Pós de Perlimpimpim» é da nova fase, 

mantendo-se a ambiguidade espacial e as referências abundantes aos Açores. A 

«Ilha» concebida como uma metáfora tem um significado central na obra do artista. 

Em 1984, recebe o Prémio Nacional de Artes Plásticas. E até ao fim da vida, 

sucedem-se o interesse pela sua obra, em grandes exposições, a exposição da 

Fundação Gulbenkian em Paris, em 1985, a exposição retrospectiva integrada na II 

Bienal de Arte dos Açores, em 1987, na Biblioteca Pública e Arquivo de Angra do 

Heroísmo, a exposição no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, em 

Lisboa, em 1988. Em 1988, Dacosta executa a encomenda de 52 telas para a 

Assembleia Regional dos Açores. Em 1989, foi o artista escolhido para decorar a nova 

estação de metro do Cais do Sodré. Em Junho de 1990, António Dacosta visita pela 

última vez a Ilha Terceira e a Ilha do Faial para a inauguração da Assembleia 

Regional. A escultura concebida para o monumento Altar Nave, no Cantagalo em 
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Angra, um projecto de 1990, é inaugurado em 5/6/95. Com este monumento António 

Dacosta quis homenagear a centralidade e o papel fundamental da Cidade de Angra 

na história dos descobrimentos e na história universal do mar e da viagem. Mais uma 

vez esta escultura desencadeia inúmeras interpretações, como toda a sua obra 

plástica de grande artista. Morre em Paris, em 2/12/1990. Nesse verão de 1990, 

quando passa por Angra, António Dacosta, por um incómodo sem gravidade, é 

observado no Hospital e no Serviço de Cardiologia, e nas apresentações, tenho a 

oportunidade de ouvir e falar com o Mestre nos seus projectos e veio à baila o nome 

do Prof. Abel Salazar e da tendência de alguns médicos se interessarem pelas coisas 

ligadas às artes, tendo-lhe dito que andava a borrar umas telas. O Mestre achou graça 

à minha expressão e com uma mão no meu ombro disse-me, «sabe, temos sempre 

que borrar muito». Em 1997, quando o Pintor Júlio Pomar faz a sua exposição no 

Palácio dos Capitães Generais, a convite da direcção do Instituto Açoriano de Cultura, 

de que eu fazia parte, tive ocasião de conduzir a uma visita ao monumento Altar Nave, 

do seu grande amigo António, estando presente outro amigo comum, o comissário 

dessa exposição, o Arquitecto José Sommer Ribeiro. Apreciaram com vagar a 

escultura e a baía ainda virgem da marina, tendo ambos ficado incomodados com o 

paredão nas traseiras do monumento, que roubava a vista da peça e do mar aos 

moradores do bairro do Corpo Santo. Mestre Pomar descontente com o disparate da 

parede e conhecendo bem que aquilo era contrário à índole do seu amigo António 

Dacosta, virou-se para José Sommer Ribeiro «temos que falar com o Siza para dar 

uma volta a isto e retirar este monstro». Em Agosto de 2013 ao ter a oportunidade de 

contar esta conversa dos Amigos, ao Aquitecto Álvaro Siza Vieira, ele achou piada e 

disse que era só deitar a baixo, o que entretanto acontecera. Depois desta primeira 

para ver como Dacosta está na linha da frente, junto às vanguardas do mundo das 

artes. Paris, ainda é o centro do mundo, lugar de deslumbramento para todos os 

artistas, dos nossos, basta lembrar Amadeu de Souza Cardoso, logo no princípio do 

século XX, e a seguir, Maria Helena Vieira da Silva, Arpad, António Dacosta, Júlio 

Pomar, Lurdes de Castro, René Bertholo, Costa Pinheiro, Escada, Eduardo Luís e 

outros. Em Paris, André Breton publica em 1924 «O Manifesto Surrealista» onde 

procura definir «o surrealismo como um automatismo psíquico puro, pelo qual se 

propõe exprimir o funcionamento real do pensamento, na ausência de todo o controle 

exercido pela razão, fora de toda a preocupação estética ou moral». Breton propõe 

aos surrealistas fundar a «física da poesia». Por sua vez Dali, em 1931, escreve «o 

Surrealismo ao serviço da revolução» onde fala em objectos com uma função 
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simbólica, objectos que podem surgir da zona do subconsciente, como «A bola 

suspensa», escultura de Alberto Giacometti de 1930. Em 1914 Chirico e Marcel 

Duchamp inventam dois objectos que ocupam um espaço especial no surrealismo  o 

manequim de Chirico na pintura e o «ready made» de Duchamp  um suporte de 

garrafa, objecto da vida quotidiana. Em 1933, em Paris uma exposição internacional 

do surrealismo na Galeria Pierre Colle, foi uma afirmação do lugar ocupado pelos 

objectos na imaginação surrealista. Tristan Tzara, o revolucionário do Dadaísmo, 

posteriormente absorvido pelo surrealismo, escreveu no prefácio do catálogo: 

«Objectos desagradáveis, cadeiras, desenhos, sexos, pinturas, manuscritos, objectos 

para snifar, objectos automáticos e não mencionáveis, madeira, emplastros, fobias, 

memórias do útero, elemen

Alguém se lembra do tempo em que a pintura era considerada «um fim em si»? 

emoções dos encontros e das explorações e experiências do surrealismo. Não 

queremos construir mais arcas. Como partidários do melhor, tentámos, física e 

moralmente, embelezar um pouco o rosto de Paris». Por esta altura, 1933, António 

Dacosta é um jovem de 19 anos que vive em Angra, sem meios de informação para 

saber o que se passa em Paris. Passados 7 anos, em 1940, com António Pedro faz a 

exposição pioneira em Lisboa, da revolução surrealista portuguesa. Para Dacosta o 

surrealismo é um estado de espirito. Com um longo intervalo de cerca de 30 anos, 

quase toda a obra de Dacosta é realizada em dois períodos de 10 anos cada. Nesse 

interregno o artista escolheu pensar sobre as visões que teve, visões, sonhos, 

emoções. Como a emoção de que falava René Magritte quando viu pela primeira vez 

um quadro de Chirico, chegando a chorar, «ver o pensamento pintado». Na pintura da 

fase surrealista até a pintura da última fase mais informalista, Dacosta persegue o 

enigma da vida, da nossa condição, o obscuro não adivinhado e a crueldade do 

enigma, quando a nossa formação procura ser lógica, o enigma gera o medo. Na 

Antologia editada pela Quetzal e Galeria 111 de 1995, António Dacosta fala da obra e 

da vida: «O erótico e a pulsão da morte e o sagrado encontram-se ligados e aparecem 

nos quadros de Mariana Alcoforado, nas fontes de Sintra (a que chamo metáforas 

a nostalgia da infância e juventude. Essa memória tem a ver com uma certa maneira 

de ser pagão dos Açores» e continua: «Não sou ortodoxo de espécie nenhuma, 

também o não sou do surrealismo. Não me interessam nada os códigos de fé» e 

segue: «Eu fui para Paris antes de se constituir o Grupo Surrealista de Lisboa. Existia 

nessa altura uma grande pressão cultural e política do regime de Salazar. A minha 



 
 

CDVII 
 

pintura foi um pouco de fuga, de reacção, o querer escapar às ideias que vigoravam 

em Portugal. Vivíamos de costas voltadas para o regime». E mais à frente «Isso de 

deixar de pintar é exagerado! Não se deixa de fazer as coisas que se trazem em si. De 

vez em quando pintava. Pintei o quadro do Vitorino Nemésio quando nos encontramos 

de férias, 1966. A renúncia não implica a incapacidade de fazer. Eu não me sentia 

bem completo. Mas nunca deixei a pintura realmente, falava dela, via, escrevia sobre 

ela». E a seguir: «Um dia voltei a pintar. A pintura sucedeu-me outra vez. Porquê? 

Porque há algo em mim contra o transitório, contra o periclitante do real. Porque não 

recomecei nada. Continuei a ser. Não se interrompe o que se é, não se deixa de ser o 

que se é, não se recomeça, é-se. Regressei porque senti uma nostalgia pessoal, a 

letargia em que caíra tornou-me decepcionante aos meus próprios olhos. A 

coincidência dessa nova pintura com o tempo conjuntural da sua criação foi obra do 

acaso. A desagregação da minha pessoa fez com que eu tivesse necessidade de me 

agarrar a alguma coisa que me voltasse a identificar e isso foi a pintura. Escrever 

Pomar e outros amigos insistiram e acabei por pegar no pincel como pegava dantes». 

E sobre a vida confessa: «Nasci numa família em que o trabalho das mãos era 

importante. Uma vez escrevi um poema sobre o trabalho das mãos. É a mão que faz o 

pintor. A vida não tem nada a ver com a pintura, a vida é outra coisa. O problema é dar 

vida à pintura e não meter a pintura na vida. Sou um ilhéu, e uma ilha é uma coisa 

sem orientação precisa. É um pedaço de terra à deriva no oceano. Lembro isso para 

voltar à noção de tempo que é coisa que não tenho. De 47 para cá há uma série de 

coisas que mudaram para mim. Hoje tenho uma filosofia, uma forma de viver, tirar 

partido do funcionamento do prazer, do prazer que eu possa descobrir na própria 

virada para o 

prazer da vida  meu aquele aforismo do Picabia que diz que a pintura mata a vida, 

a mim apeteceu-me viver agora. O melhor é deixar essa coisa de lado e viver! Foi o 

 a arte! A 

idade torna-te sábio. Sinto que a minha pintura recente é de respiração muito mais 

livre, há uma nova maneira de revelar aquele antigo paganismo, uma claridade, um 

desejo de ser, um visível prazer. Para entender isto, também é preciso morrer antes 

de ter morrido». E continua: «Às vezes, tenho preocupações dessa ordem, porquê é 

que se nasce? Porquê se nasce e se morre? É absurdo não é? Há um apelo de morte 

que se insinua pouco a pouco em nós e que nos vai ajudar nessa experiência final. A 

propósito, na televisão francesa fizeram uma pergunta a Roland Barthes sobre o livro, 

o livro no sentido criador, ele baixou os olhos e disse: «Para responder a isso era 
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necessário que eu esquecesse tudo o que sei». E sobre a morte ele respondeu: «O 

único acontecimento é a morte, o resto é discurso». «Bem, é uma visão semiótica, 

com a qual não estou muito de acordo, mas a verdade é que esse espectro, essa 

factura está ali connosco, à noite. Há noites difíceis». Depois diz «O pintor não é um 

fabricante de arte só para fabricar objectos bonitos de que depois os críticos dizem 

bem, ou é uma pessoa que vive e se relaciona com aquilo que faz, ou não vale a 

pena. Resumiria tudo isso dizendo: vamos antes para o ícone de que para o cone». E 

quanto à pintura: «A minha relação com os quadros é uma relação privada. O meu 

diálogo com eles começa depois de estarem pintados. Costumo dizer que o pintor 

pinta às escuras. Há uma espécie de cegueira do acto de pintar. (Júlio Pomar 

escreveu um livro com o titulo A CEGUEIRA DOS PINTORES). Há sempre um risco 

que se corre e dele se faz a arte. Não há meio termo, ou se consegue ou não. A ideia 

de fracasso, aliás, parece-me fundamental. Se fosse possível ter a certeza de que um 

quadro atingiria a perfeição e ele desse uma total satisfação, não se faziam outros. O 

facto é que a obra gera um sujeito próprio, que depois permite o diálogo com ela, e 

que pode restituir o prazer que se pôs nela. O acto da pintura é fisicamente esgotante, 

ao fim de 5 horas a pintar, eu posso estar lívido, quase exangue, porque é um acto 

fortemente físico, quase libidinal, um acto amoroso. O que importa é o apetite, o 

oxo é que 

aquilo que se quer dizer nunca é aquilo que se diz. Desde sempre, o que surgia no 

quadro parecia obedecer a outro que não eu. O quadro parece-me acabado, quando 

eu sinto que ele finalmente tem uma presença própria, independente de mim, quando 

exi

porque só há espaço no mundo  sempre à espera de Godot, não há nada 

no fundo a vontade de eternizar o que é passageiro. Porque o que me interessa é a 

comunhão com as coisas. Quero o sol, quero a luz, procuro aquilo que me dá a 

sensação de que estou vivo». Dacosta escreve o livro de poemas «A Cal Dos Muros» 

apresentado por Bernardo Pinto de Almeida que a certa altura escreve: «Recomeçara 

a escrever porque havia coisas que tinham ficado por dizer, tal como coisas havia que 

tinham ficado por pintar. A importância que lhes dava era a mesma. Para ele, 

escrever, pintar, caminhar, falar, não eram coisas substancialmente distantes. Tinham 

origem, ideias e movimentos, naquele sempre perpetuado sentimento do tempo e do 
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mundo, que era pagão de raiz, mesmo se, no seu panteão, conviviam um Cristo feito 

de luz e um culto alegre e ancestral do Espírito Santo, porque era açoriano e cristão». 

into de Almeida, Dacosta 

diz: «As coisas são suportes para aquilo que para mim é essencial, o prazer de pintar. 

Aquilo que me interessa mais é dar-

como fazer amor. Outras vezes há como um apetite de cheiros  uma relação 

sensual. Não sei se isso depois se vê ou não no meu trabalho, mas ele começa assim, 

a minha razão de pintar é mais ou menos essa». A terminar não posso deixar de 

mencionar um dos mais importantes e belos trabalhos que se fez sobre a vida e obra 

de Dacosta, escrito por Emanuel Félix com o título «Esboço de um Roteiro 

Sentimental» que vem na revista Atlântida do Instituto Açoriano de Cultura de 1988, 6 

onde o autor descreve os passos da vida artística de Dacosta a par do que se passa 

no mundo e no meio da cidade de Angra. Desse texto não resisto a citar algumas 

passagens com anúncios dos jornais da época, em Angra «a sorte quem a dá é Deus, 

mas nas lotarias, é a Casa Tarrafeiro». Emanuel Félix lembra o incêndio nos anos 40 

que faz desaparecer parte dos quadros de Dacosta, no seu Atelier, à Travessa da 

Trindade, em Lisboa. Em 1947, ano da partida do artista para Paris vem nos jornais 

que «os angrenses estavam preocupados com os problemas de trânsito». E que os 

poucos jornais que chegam de Lisboa informam que a Inglaterra não pode suportar os 

encargos da compra de sardinha enlatada porque o escudo português é moeda muito 

forte. E que a Casa Maranhão acaba de receber uma linda colecção de sementes de 

hortaliças, esmaltes, perfumes, miudezas, obejctos para brindes e o grande destruidor 

de vermes e lombrigas Vermifugo Teixeira. E em 1964, continua E. Félix, quando 

Dacosta volta pela primeira vez a Angra, fala-se de que, «enfim, sempre é verdade, 

São José apareceu em Fátima». E por fim cito o que escreve Emanuel quanto à 

exposição de Dacosta em 1983, na Galeria 111: «É um mãos largas. Oferece limões, 

lírios roxos e pássaros, como se fosse domingo de bodo. O quadro passa, então a ser 

de todos, porque há um encontro particular de cada um com o quadro». E termino com 

uma pergunta  Em Paris, onde António Dacosta viveu a maior parte da sua vida, é 

costume dar às ruas o nome dos seus artistas e dos seus cidadãos com mérito. Em 

Angra do Heroísmo, onde há 100 anos nasceu um dos mais importantes pintores do 

século XX português, alguma entidade pública tem na sua agenda dar o nome de 

António Dacosta a uma rua desta cidade? 

 

 Dimas Simas Lopes 23 de Janeiro de 2014 
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Anexo LI
 

 
 
ODE A ANGRA MINHA CIDADE EM TOM DE ELEGIA 
 
 
Angra oh minha cidadezinha de bolso querida 
 
Minha putefiazinha maquilada de ternura 
 
Oh rola de papo vaidoso da Memória de D. Pedro IV 
 
Do Cais das Pipas para as naus da Índia 
 
De Afonso VI babando-se de tolo pelos Canos Verdes 
 
Oh minha tolinha inchada de orgulho 
 
Do aqui-já-foi-só-Portugal. Oh cidade de Martins Homem 
 
Petrificado em Praça Velha 
 
Mercado de saber-mundo da novidade da vida alheia 
 
Pátio do cartaz de cinema para logo à noite 
 
Depois do comércio depois da manguinha de-alpaca 
 
De olhos cansados e tristes poisados para além da janela 
 
Minha capitalzinha de avental 
 
Traçada na mão papuda da hospitalidade. 
 
Oh Angra nome de baía 
 
Cidade sentada na banqueta da tarde 
 
Cidade do mar te chamou Félix 
 
Oh minha pequena burguesinha ignorante 
 
Minha cretinazinha paspalhona 
 
Usas ainda nas trancinhas os lacinhos de fita 
 
À antiga ainda te ficas pela 
 
Novidade do barco estrangeiro que vem 
 
Para a descarga do trigo. Ficas-te 
 
Pelo Cais da Alfândega. Lá cabe 
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Todo o teu universo. Ficas-te pela 
 
Crença no boato da especulação política. 
 
Ficas-te pela honesta pela criteriosa notícia 
 
Dos teus jornais habilidosamente bem colados 
 
Politiqueiros pequeninos obesos calvos beatos 
 
Mentindo com todas as verdades e insinuando 
 
Nos tentáculos das suas entrelinhas subtis. 
 
Oh minha cidade de mar cidade de traço de pernas sensuais 
 
Crestadas pelo sol dos caijins dos calhaus da rocha 
 
Oh minha desavergonhadinha à moda de Lisboa 
 
Imitação caricatura em diminuta escala 
 
Imitação mal imitada limitada 
 
Minha cidade de arredores bem 
 
São Carlos de quintas e laranjais 
 
Cidade minha de arredores mal 
 
São Mateus da Calheta cheio de vendas e pescadores. 
 
  
 
Oh Angra cidade única e minha 
 
Cidade de nevoeiro encantada silenciosa 
 
Memória alongando-se pela bruma esvanecendo-se 
 
Já não de D. Pedro IV mas tu cidade 
 
Em ti própria renascida outra memória 
 
Verdadeiramente tua 
 
A de 
 
Teus marginais 
 
A de 
 
Teus infelizes operários teus pescadores do Corpo Santo 
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Teus esfumados reformados em seus passos mudos 
 
Teus engraxadores rezingões sumidos na insignificância 
 
Teus guardas municipais de sentinas, teus vendedores de 
 
Fava torrada e amendoim no Largo do 
 
Prior, das Camionetas ao pé do teu Jardim 
 
Todos os teus empregados sindicalizados e  
 
Não sindicalizados, tuas empregadas 
 
Domésticas muitas delas 
 
Raparigos extremosos e prendadíssimos 
 
Que esta sim é tua verdadeira memória 
 
É tua grande e presente memória de necessitados 
 
E oprimidos 
 
Memória presente de todos os outros que vivem apagadamente 
 
De um ordenado menor de gente menor 
 
E esquecida na soleira da porta 
 
Aguardando um raiozinho de socialismo. 
 
Oh Angra minha e amada verdadeiramente  
 
Chamada do Heroísmo 
 
Cidade de nevoeiro encantado 
 
Crescendo no silêncio de tantas mágoas. 
 
Pressentem-se tuas dores em tuas noites de mãe calada 
 
Surdas e absurdas cidade perfurada 
 
Inventada retratada genuinamente nascida 
 
Na vida quotidiana de tuas 
 
Ruas de teus bairros desprezados e pobres. 
 
Angra verdadeira coroada de trabalho de sofrimento 
 
Senhora de nunca sabida crónica esquecida de teu povo 
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De formigueiros imperscrutáveis que correm no sigilo de teu sangue 
 
Minha pequena cidade cosmopolita 
 
Metrópole infindável de aventuras e sonhos de maré 
 
Minha mistura de pirolito e vinho de cheiro 
 
Craca de cinco bicos na lapa da baía nascida 
 
Cálice meu perfumado 
 
De aguardente da terra 
 
Massa sova e suada 
 
No alguidar do teu rosto. 
 
  
 
Que faremos nesta terra cidade minha meu povo 
 
A nossos corpos a nossas mãos a nossos braços 
 
Diante deste espaço de ondas inquietas?   
 
 

Marcolino Candeias 
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