Jornalista e escritor, Manuel António Pina nasceu no ano de 1943, no Sabugal, na Beira Alta, e
faleceu a 19 de outubro de 2012, no Porto. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra,
em 1971, exerceu a advocacia e foi técnico de publicidade. Abraçou a carreira de jornalista no
Jornal de Notícias, onde passou a editor. A sua colaboração nos media também se distribui pela
rádio e pela televisão.
Autor de livros para a infância e juventude e de textos poéticos, a sua obra apresenta uma grande
coesão estrutural e reflete uma grande criatividade e exige do leitor um profundo sentido crítico
e descodificador. "Brincando" com as palavras e os conceitos , num verdadeiro trocadilho,
Manuel António Pina faz da sua obra um permanente "jogo de imaginação", um tal labirinto que
obriga a um verdadeiro trabalho de desconstrução para se encontrar a saída.
Afirmou-se como uma das mais originais vozes poéticas na e xpressão pós-pessoana da
fragmentação do eu (…). Transmissora de valores, muita da sua obra infantil e juvenil é
selecionada para fazer parte dos manuais escolares, sendo também integrada em antologias
portuguesas e espanholas.
Os seus textos dramáticos sã o frequentemente representados por grupos e companhias de
teatro de todo o país e a sua ficção tem constituído o suporte de alguns programas de
entretenimento televisivo, de que é exemplo a série infantil de doze episódios Histórias com Pés
e Cabeça, 1979/80.
Como escritor, é autor de vários títulos de poesia, novelas, textos dramáticos e ensaios (…). A
sua obra tem merecido, frequentemente, destaque, tendo sido já homenageado com diversos
prémios (…). Em 2011 foi-lhe atribuído o Prémio Camões. Já a título póstumo foi ainda
galardoado com o Prémio de Poesia Teixeira de Pascoaes, pelo livro «Como se Desenha uma
Casa», e com o Prémio Especial da Crítica dos Prémios de Edição Ler/Booktailors 2012, pelo livro
Todas as Palavras – Poesia Reunida.
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