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Biografia 

O projecto "aluapólen" nasceu em Outubro de 1983 Um ideal comum de pintura escrito nas nuvens do 

sonho que foi sobrevivendo e ganhando forma... Alua, é Paula Dacosta, nascida a 5 de Dezembro de 

1965, em Guimarães. Pólen, é Manuel António, nascido a 2 de Dezembro de 1958, no Porto.  

Inúmeras exposições individuais e colectivas... Algumas selecções em concursos nacionais... Um ou dois 

prémios de pintura... Uma presença em Lille... Vários convites para passarem a mensagem...  

Manuel António (Pólen) Natural do Porto. Nascido a 2 de Dezembro de 1958. Frequentou a Escola de 

Artes Decorativas Soares dos Reis, no Porto, tendo sido discípulo do Mestre Isolino Vaz. Em 1994 

frequentou um curso de orientação plástica e estética com o Mestre Moreira de Azevedo. Várias 

exposições individuais e colectivas, sendo de realçar uma presença em Lille, França, e as selecções em 

concursos nacionais de pintura: no 1º prémio BCM, no 2º prémio Júlio Resende, no 2º prémio Almada 

Negreiros, no 1º e 2º prémio dos Artistas de Gaia / Mestre António Joaquim.  

Em 1999, numa obra comum com a esposa Paula Dacosta (Alua), ganham o 1º prémio Mestre Henrique 

Silva. Em 2004 obtém um Menção Honrosa no 2º prémio Artes da Raya, em Monção. Em 2005 obtém o 

2º lugar do 19º Encontro com a Arte em Moreira da Maia. Desde 1997 que orienta um curso prático de 

pintura na Fundação Jorge Antunes, em Vizela. Participaram como monitores e pintores num painel 

colectivo de 70 mil azulejos, a que se chamou o túnel da cor, numa obra da REFER em Vizela. Em 2008, 

ganham, numa obra conjunta, o 1º prémio da Fundação Rotária de Vizela No mesmo ano, Pólen ganha o 

lº prémio da Morávia, em Moreira de Cónegos. Em 2007 e 2008, Pólen foi considerado a personalidade 

do ano, nas artes plásticas, promovido pelos jornais Noticias e Rádio Vizela. Em Julho de 2008 mudam-se 

definitivamente para o Parque Nacional da Peneda-Gerês, para estarem num contacto mais directo com o 

mestre dos mestres; a Natureza. Em 2010 organizaram o evento "Olhartes" colectiva de artes em Castro 

Laboreiro. Num trabalho conjunto, ganharam uma menção honrosa na Bienal de Pintura de penedono. 

Actualmente são pintores residentes do Hotel Castrum Villae. 

 


