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Oriundo de uma família tradicional de educação católica, foi catequista durante 4 anos na
paróquia de Sanhoane, é casado e pai de duas filhas.
Vive em Santa Marta de Penaguião desde 1981. Frequentou a escola local, onde
conclui o 9º de escolaridade. Em 1986 foi estudar para a Escola Dr. João de Araújo Correia,
na vizinha Cidade do Peso da Régua onde concluiu o 12º ano de escolaridade.
No ensino superior iniciou-se na área da engenharia civil, no Instituto Superior de
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Universidade do Porto, concluiu a licenciatura em engenharia civil, em 2001, na opção de
Ordenamento e Planeamento do Território. Realizou vários trabalhos académicos,
participando no Plano Diretor Municipal de Matosinhos e no estudo da Rede do Metro do
Porto (troço Matosinhos-Caxinas). Realizou ainda trabalhos no âmbito da APDL (Área
Portuária de Leixões) e no estudo da rede nacional aeroportuária, tendo como caso de
estudo o Aeroporto Francisco Sá Carneiro.
Em 2005 conclui uma pós-graduação (especialização) em Engenharia e
Planeamento Municipal, na Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro. Em 2011
concluiu mestrado integrado em Arquitetura e Urbanismo, na Universidade Fernando
Pessoa (Porto), destacando-se na área da filosofia da estética, tendo obtido 20 valores como
nota final. Ainda no âmbito do Mestrado defendeu publicamente a dissertação de mestrado
intitulada “Elementos Estruturantes e Morfologia Urbana – As diferentes formas urbanas em
três núcleos de Santa Marta de Penaguião”, tendo obtido 18 valores e menção de excelência
na Carta de Curso. Em 2014 realiza uma pós-graduação (especialização) em Segurança
Contra Incêndios em edifícios de 3º e 4º categorias de risco, no Instituto Politécnico do Porto.
Foi dirigente desportivo, no Clube Desportivo de Sanhoane, mas também atleta,
destacando-se como campeão distrital de Vila Real, em corta mato, e participou na equipa
do referido clube, que obteve no campeonato nacional de corta Mato o brilhante 3º lugar,
tendo ficado apenas atrás das equipas do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de
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Em termos de participação politica iniciou-se em 1991 na Juventude Social
Democrata, estrutura que veio a presidir durante dois mandatos. Foi pela primeira vez
candidato numa lista do PPD/PSD, em 1993, à Camara Municipal de Santa Marta de
Penaguião. Em 1997 foi eleito membro da Assembleia Municipal de Santa Marta de
Penaguião. Em 2001 foi eleito membro da Assembleia de freguesia de São Miguel de
Lobrigos. Em 2005 é novamente candidato numa lista do PPD/PSD à Camara Municipal de
Santa Marta de Penaguião. Em 2016 foi o cabeça de lista do PPD/PSD à Câmara Municipal
de Santa Marta de Penaguião. Exerce atualmente o cargo de vereador, em regime de não
permanência, e de presidente da Comissão Politica da Secção do PPD/PSD de Santa Marta
de Penaguião. É ainda membro da Liga dos Amigos Douro Património Mundial, região
classificada pela UNESCO, como Património Mundial da Humanidade.
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