Luísa Dacosta, pseudónimo de Maria Luísa Saraiva Pinto dos Santos, nasceu em 1927 em Vila
Real. A escritora viveu em Matosinhos, sendo uma das figuras femininas mais prestigiadas de
sempre da literatura nacional. Autora de uma obra vasta e diversificada, de que se dist inguem
os títulos de ficção e também de literatura infantojuvenil, formou -se em Lisboa, na Faculdade
de Letras, em Histórico-Filosóficas. Foi professora do Ciclo Preparatório e em 1997 reformou se por limite de idade.
Desenvolveu, sob o pseudónimo de Luísa Dacosta, a sua atividade literária. Exerceu a crítica na
página literária de O Comércio do Porto e colaborou noutras páginas literárias, nomeadamente
nas de O Jornal de Noticias, Diário Popular e em A Capital. Foi colaboradora das revistas Seara
Nova, Vértice, Vida Mundial, Raiz e Utopia, Gazeta Musical e de Todas as Artes e de Colóquio
de Letras.
Em 1985, filmou para a RTP, integrado na série Clube de Leitura dirigida por Carlos Correia com
a Escola de Mirandela, o colóquio sobre o seu livro A Menina Cora ção de Pássaro.
Estreou-se em 1955 com o livro de contos Província. A sua bibliografia conta mais de trinta
títulos, muitos deles tendo como tema a mulher e seus problemas específicos, na linha de Irene
Lisboa, refletindo uma perspetiva feminista moderna e arejada.
Está representada nas seguintes antologias: Daqui houve Portugal, Eugénio de Andrade, 1969:
Portugal – A Terra e o Homem, Fundação Calouste Gulbenkian (II Volume, 3ª Série, 1981); De
que são feitos os sonhos, Areal Editores, 1985; Conto Estrelas Em Ti – Poesia para a Infância,
Campo das Letras, 2000.
Em 2002 distinguida com o Prémio “Uma Vida, uma Obra”, instituído pela Associação de
Jornalistas e Homens de Letras do Porto. A Câmara Municipal de Matosinhos atribuiu à escritora
a Medalha de Mérito Dourada em Março de 2005, a Câmara Municipal de Vila Real atribuiu -lhe,
em 2007, a Medalha de Ouro de Mérito Municipal, e em 2010, Luísa Dacosta recebeu o Prémio
Literário Vergílio Ferreira, atribuído pela Universidade de Évora. Um ano depois foi
homenageada pelo festival “Correntes d'Escritas”, na Póvoa de Varzim.
Faleceu no dia 15 de Fevereiro de 2015, em Matosinhos, na véspera de completar 88 anos.
*Texto ada ptado de várias fontes
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https://bit.ly/3sgsNTp | https://bit.ly/3idsBzK
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https://bit.ly/3oEASPk
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