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Nasceu a 26 de Março de 1971 no Estoril – Cascais - Portugal 

Filho de uma costureira e operária numa fábrica de televisões, a ITT, no tempo em que a 

indústria ainda tinha expressão em Portugal, e de um guardador de rebanhos e operário 

da Construção Civil, desde cedo manifestou o gosto pela leitura e com 5 anos com as 

vãs tentativas de refreio do seu impulso leitor por parte da mãe, escondia-se debaixo das 

mesas para ler tudo o que tinha à mão. 

Cresceu em Oeiras, na Figueirinha e continuou pela vida a fascinar-se com a 

criatividade e domínio da riqueza da língua portuguesa dos mais variados autores, bem 

como pela capacidade que os mesmos tinham para o fazer viajar por ambientes e 

emoções com as suas histórias e expressividade.  

Iniciou a sua vida profissional com 12 anos numa Fábrica de Pastelaria, continuando em 

mini e supermercados até ingressar num Grossista da distribuição, onde atualmente é 

Chefe de Secção. Pelo meio continuou os estudos e tornou-se formador na Área 

Comportamental, em Atendimento, Gestão de Conflitos, Vendas, HACCP, SHST, 

adquirindo também formação em Primeiros Socorros e Desfibrilhação (DAE).  

É pai de 4 filhos, actualmente (Maio de 2020), de uma menina com 28 anos, de 3 

rapazes com 27, 21 e 3 anos e avô de uma menina com 9 meses.  

Foi escrevendo um poema aqui e outro ali, uma carta de amor e outra e outras mais. 

Encorajado por amigos e conhecidos a reunir esses esboços num volume e publicá-lo, 

resistiu por muito tempo a expor o exercício de sentimentos tão profundos e pessoais, 

muitas folhas de papel perdidas nas mudanças da vida e dados esfumados nas 

hecatombes da memória de computadores e telemóveis. 

Acabou por ceder e aceder, materializando os resistentes num pequeno e despretensioso 

livro de 68 páginas – Puro Amor. 

Para o apreciar e desfrutar, o leitor deverá estar elevado no espírito do Puro Amor ou ter 

a capacidade de criar empatia com o mesmo espírito.  
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