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Natural de Sintra, freguesia de Santa Maria, residiu sempre no concelho. Presentemente 
vive em Massamá. Tem 61 anos. É casado e tem uma filha. Tem formação superior nas 
áreas de Ciências Sociais e de Engenharia, sendo esta incompleta.
Profissionalmente começou por trabalhar em gestão empresarial e marketing, tendo-se 
ainda dedicado ao ensino secundário e superior. A sua principal actividade profissional 
foi na administração pública municipal,  tendo dirigido tecnicamente intervenções, da 
Câmara  Municipal  do  Seixal,  nas  áreas  da  habitação  social  e  da  reabilitação  e 
requalificação urbana.
Enquanto estudante, participou activamente no movimento académico. Nesse período 
fez parte da Comissão Distrital de Lisboa da C.D.E.
Após o 25 de Abril de 1974, integrou a Comissão Administrativa da Câmara Municipal 
de Sintra, de que foi Vice-presidente. Nas eleições autárquicas de 1976, 1979, 1982, 
1985, 1989, 1993 e 1997 foi eleito Vereador da C.M. Sintra. Durante os vinte e quatro 
anos em que integrou a Vereação, assumiu competências a tempo inteiro durante quinze 
anos, deixando uma marca de grande qualidade em todas as funções que exerceu, numa 
proximidade com os habitantes de Sintra. 
No período em que dirigiu pelouros, a sua acção incidiu nas áreas da reabilitação dos 
bairros de génese ilegal, da classificação e reabilitação do centro histórico de Sintra, da 
recuperação do património, da habitação social, da reabilitação de bairros de promoção 
pública, do abastecimento público e da defesa do consumidor. 
Foi  Deputado  à  Assembleia  da  República  em 1983-84  e  Deputado  às  Assembleias 
Metropolitana de Lisboa e Municipal de Sintra em 2001-03.
Foi  Presidente  da  Direcção  da  Veredas  –  Cooperativa  Cultural  de  Sintra,  onde 
desenvolveu um intenso trabalho  cultural.  É Presidente  do Conselho Fiscal  da Casa 
Simples – Cooperativa de Habitação Social.
Participou em diversos encontros e congressos nacionais e internacionais, nas áreas do 
ordenamento do território, do planeamento e da gestão urbanística, da habitação e da 
reabilitação e requalificação urbana. Tem publicados vários artigos técnicos sobre estas 
matérias.
É  militante  do  Partido  Comunista  Português,  integrando  a  Comissão  Concelhia  de 
Sintra, o Gabinete Técnico de Autarquias Locais e a Comissão Nacional de Autarquias, 
desse Partido. 


