
ANTONIO CASACCIA, 

ídealízador e fundador 

de Atlântida,vai ser
homenageado 

com um monumento.
V

Mostre a sua arte 

neste trabalho que vai 

embelezar ainda mais 

um dos melhores 

balneários do 

Atlântico Sul.

Promoção:
Associação Comunitária 

de Atlântida 

Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal 

de Osório



J
Regulamento do Concurso Monumento em 

Homenagem a Antonio Casaccia:
Quem foi Antonio Casaccia

Antonio José D’Afflitto Casaccia nasceu em 
São Paulo - SP, filho de Matheus Casaccia e 

Hermínia D’Afflitto Casaccia.
Iniciou o curso primário em Mendoza 

(Argentina), concluindo-o, bem como o 
giná io, em Santa Maria - RS. 

Trabalhou com seu pai em escritório de 
representações.

Foi gerente de Lojas Renner (1945/51). Neste 
período, foi presidente do Grêmio Esportivo 

Renner. Foi fundador da Atlântida S.A. - 
Balneários, empresa que implantou e 

desenvolveu a praia de Atlântida.
Criou, juntamente com o Dr. Erni Peixoto, a 

TELESUL, empresa destinada a interligar pelo 
sistema de microondas os balneários da orla 

Atlântica à Capital.
Foi fundador da Meridional Hotéis e Turismo 
S.A., empresa que se propunha a organizar e 

explorar o turismo no Estado. O modelo 
estabelecido para essa iniciativa está sendo hoje 
aplicado pelo próprio governo. Foi membro do 
Conselho Estadual de Turismo, representando 

a Federação das Associações Comerciais do 
Rio Grande do Sul. Foi idealizador da 

Plataforma Marítima de Atlântida (pesqueiro), 
obra (na época) pioneira na América do Sul. 

Foi ainda:
sócio-fundador e diretor do Parque 

Samuara; sócio-fundador e diretor da Atlântida 
Hotéis e Turismo S.A.; sócio-fundador e 

diretor da Atlântida Administradora de Imóveis 
Ltda.; membro da Comissão de Propaganda e 
Assistência da Associação Comercial de Porto 

Alegre; suplente e Diretor da C.R.T. 
Faleceu a 17 de janeiro de 1971.

1) O objetivo do monumento é o de 
homenagear o idealizador e fundador do 
Balneário Atlântida, Antonio Casaccia.

2) O monumento, que será erguido num dos 
principais logradouros daquele balneário, deve

ter no mínimo 5 (cinco) metros de altura, 
incluindo a base.

3) Há liberdade na abordagem do tema, que
deverá se ligar às características do 

homenageado: pioneiro, idealizador e 
integrador do progresso com o equilíbrio 

ecológico da região.
4) As propostas devem vir acompanhadas de 
desenho, maquete ou montagem fotográfica,
inclusive com a descrição do material a ser 

empregado. O material, face à proximidade do 
mar, deve ser resistente à corrosão natural da 

maresia.
5) As propostas, identificadas ou não, devem 

ser enviadas para MARGS - Museu de Arte do
Rio Grande do Sul, Concurso Monumento 

Atlântida, até 27 de abril de 1979.
6) O julgamento das propostas será realizado 
em 8 de maio de 1979 por uma comissão de 5 
(cinco) membros, a ser designada pelo MARGS

- Museu de Arte do Rio Grande do Sul.
7) Ao artista vencedor será concedido o prêmio

de aquisição no valor de CrS 200.000,00 
(duzentos mil cruzeiros), que inclui a obra e 

sua montagem.
8) A data final para a entrega da obra pronta é

em 21 de setembro de 1979.
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