
 

Nota Biográfica 

 

Casado, pai de dois filhos (um rapaz de 19 anos e uma menina de 14 anos), nascido em 

29/08/1967. 

Licenciado em Português/Francês – ensino de, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. 

Exerceu funções docentes em várias escolas do distrito de Bragança, nomeadamente na Escola 

Secundária de Moncorvo, Vinhais, Miranda do Douro, Vila Flor, Sendim, Vinhais e Mirandela. 

No ano de 2001 concorre às eleições autárquicas, nas listas do PSD, à presidência da junta de 

Freguesia de Sendas, tendo saído vitorioso, situação que se repetiu nas eleições de 2005, 

perfazendo um total de 8 anos como Presidente daquela Junta de Freguesia. 

A 31 de janeiro de 2003, é nomeado Delegado Regional do Instituto Português da Juventude 

(Delegação de Bragança), até junho de 2005. 

De outubro de 2005 a outubro de 2009, ainda como Presidente da Junta de Freguesia de Sendas, 

assume funções de Chefe do Gabinete de Apoio pessoal do Presidente da Câmara Municipal de 

Bragança. 

Nas eleições autárquicas de 2009, integra as listas do PSD, tendo sido eleito Vereador a tempo 

inteiro, com os pelouros do Urbanismo, Equipamento, Habitação Social, Juventude e Desporto. 

Foi sócio fundador do Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Fermentãos, da Confraria 

Ibérica da Castanha e Confraria do Butelo e das Casulas. É membro associado de várias 

associações e clubes do concelho de Bragança. 

De 2009 a 31 de Dezembro de 2011, foi Presidente da Direção da Associação Cybercentro de 

Bragança. 

Desde 2009 até à atualidade é Presidente da Direção da Associação Centro Ciência Viva de 

Bragança. 

Foi eleito, por maiorias absolutas, Presidente da Câmara Municipal de Bragança, pelas listas do 

PSD, nas eleições autárquicas realizadas em 29 de setembro de 2013 e 30 de setembro de 2017. 

No âmbito das funções de autarca desempenha vários cargos em associações, fundações, 

empresas municipais e intermunicipais, e entidades de cooperação transfronteiriça e 

transnacional. 

Caçador, praticante de ciclismo e adepto de caminhadas rurais. 

 


