
VILA FRANCA DE XIRA

GERAÇÃO

Aos 50 anos, casado e com 2 filhos, é o nosso candi-
dato à Presidência da União de Freguesias Alhandra, 
São João dos Montes e Calhandriz. 

Residente em São João dos Montes, desempenha ac-
tualmente as funções de Secretário de Vereação no 
Município de Vila Franca de Xira, onde tem contribuí-
do sobretudo para as questões de habitação social, 
apoio a idosos e jovens. 

Dinâmico e competente, é ainda dirigente associa-
tivo numa associação juvenil, e foi presidente das 
várias associações de pais nas escolas onde os seus 
filhos estudavam, sendo atualmente Presidente da 
Associação de Pais do Conservatório Silva Marques. 
Assume presentemente responsabilidades de chefia 
no âmbito da Protecção Civil na associação de jovens 
que dirige, e fez também parte do corpo directivo da 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Alhandra. Todas estas experiências são o resul-
tado da sua  enorme competência e mérito pessoal,  

mas também  da sua vasta formação e experiência 
profissional.

Anteriormente à sua vida de político, e de homem 
dedicado à causa pública, trabalhou em diversas fun-
ções, das quais se destacam as que estão ligadas à 
gestão e organização empresarial e ao empreende-
dorismo,  sendo reconhecido pela sua visão estraté-
gica e de longo prazo, na construção de parcerias e 
foco nos resultados. 

Adora o contacto com as gentes da terra, o mar, a 
vida em família, e animais, especialmente das suas 2 
labradoras. Gosta de ler (embora confesse que não 
tem tido muito tempo ultimamente), de acampar, de 
radioamadorismo e de comunicar. 

Fez duas voltas a Portugal de mochila às costas, por-
que decidiu que antes de conhecer outras localiza-
ções era importante conhecer bem o nosso país, que 
considera lindíssimo.
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