
CURRÍCULO PROFISSIONAL, DESPORTIVO E 
ASSOCIATIVO 

 
Nasci em Sintra, na freguesia de São Martinho, a 14 de Junho de 1954, 
casado e pai de uma filha, resido na Várzea de Sintra, em Sintra.  
 

Comecei a trabalhar com 11 anos – depois de ter efectuado a 4ª classe e o exame de 
admissão – na Mercearia Faria, em Galamares.  
 
Aos 14 anos ingressei na Messa – Fábrica de Máquinas de Escrever, em Mem Martins, 
onde comecei como marçano, na Cantina do Grupo Desportivo, passando depois a 
escriturário, terminando, aos 22 como responsável pelo refeitório daquela empresa, que 
empregava mais de 1500 trabalhadores. 
 
Durante um ano, fui cortador de peles na empresa Suedex Lda., em Sintra, empresa que 
se dedicava à indústria de luvas em pele. Aos 23 anos, ingressei na empresa onde viria a 
laborar por vinte anos: a Fricarnes – Produção e Industria de Carnes, Lda., em Mem 
Martins, tendo executado, várias tarefas: entrei como motorista profissional, depois fui 
vendedor, cobrador, responsável pelo Gabinete Jurídico, pela Carteira de Seguros, pela 
Frota Automóvel com mais ou menos 150 viaturas, responsável pelos Licenciamentos e 
Legalizações junto das Câmaras Municipais e de todos os organismos que directa ou 
indirectamente superintendiam as actividades económicas da empresa e do grupo, fui 
ainda procurador, com poderes para representar a Fricarnes, nalguns actos. 
 
Fui ainda no grupo das empresas da Fricarnes, administrador na Suigranja – Sociedade 
Agrícola, SA, gerente na Joticasa – Sociedade de Construções Lda., e colaborador 
activo nas restantes empresas do grupo: Vila Galé Hotéis, Urbisintra – Sociedade de 
Construções, Lda., Soportejo – Sociedade Agro Pecuária, SA e Atlas – Sociedade de 
Construções, SA. 
 
Como representante da Suigranja – Sociedade Agrícola, Lda., fui ainda presidente da 
Assembleia-geral do Agrupmonti – Associação de Suinicultores, SA, com sede no 
Montijo. 
 
 Fui ainda durante três mandatos (doze anos) presidente da Junta de Freguesia de São 
Martinho em Sintra, onde me aposentei em 30 de Outubro de 2009. 
 
Fui ainda Juiz Social, na Comarca da Grande Lisboa – Noroeste, Juízo Família e 
Menores. 
 
Actualmente sou titular de uma Empresa Unipessoal. 
 
Actividade Desportiva 
Pratiquei futebol nos juniores do Mucifalense, Mem Martins e 1º. Dezembro. Como 
sénior, ainda joguei no Lameiras, mas fui sempre um jogador muito medíocre. 
Nunca sofri qualquer castigo ou advertência.    
 
Actividade Associativa 
Fui director, secretário, vice-presidente e presidente da Sociedade Recreativa da Várzea 
de Sintra. 
Fui também vogal da direcção e vice-presidente da Assembleia-geral dos Bombeiros 
Voluntários de São Pedro de Sintra.  
Fui seccionista, motorista, director desportivo, vice-presidente e presidente da direcção 
do Sport União Sintrense. 



Fui presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Lisboa. 
Fui vogal da Direcção da Associação de Futebol de Lisboa. 
Actualmente sou vice-presidente da Mesa da Assembleia-geral do Sporting Clube de 
Vila Verde. 
 
Fiz parte da Comissão da Fiscalidade, a convite da Associação de Futebol de Lisboa 
Fiz parte da Comissão de Honra da Festa de Homenagem ao Árbitro Internacional, 
Jorge Coroado, a convite da Associação de Futebol de Lisboa. 
Juntamente com outros Colegas de vários Clubes, tudo fizemos, participando em 
reuniões, colóquios, e entregando vários documentos escritos, às entidades com 
responsabilidade, Governo, Federação, Associação, propondo soluções, para a resolução 
dos problemas que afectavam e ainda afectam os Clubes com futebol não profissional, 
nomeadamente com: 
 Fiscalidade; 
 Segurança Social; 
 IRC e IVA; 
 Deslocações às Ilhas; 
 Policiamento; 
 Custos com a Organização de Jogos; 
 Custos com a inscrição, transferências, seguros, exames médicos, nas inscrições dos 

jogadores. 
Fui prelector nas jornadas sobre futebol não profissional, a convite e organizado pela 
Associação Desportiva e Cultural da Adémia – Coimbra. 
Fui prelector nas II Jornadas Nacionais da Formação à Alta Competição, a convite e 
organizado pelo Vitoria Futebol Clube – Setúbal.  
Fiz uma intervenção sobre futebol não profissional, a convite e organizado pela 
Associação de Futebol de Viseu, nas comemorações de um seu aniversário.  
Fiz uma intervenção sobre O Associativismo e o Desporto, a convite e organizado pelo 
PSD de Porto Salvo.  
Fui um dos fundadores, juntamente com vários Colegas Desportivos, na criação da Liga 
Portuguesa de Futebol não Profissional. 
Nunca sofri qualquer castigo ou advertência. 
 
Distinções  
Fui condecorado com a Medalha de Correcção Desportiva atribuída pela Associação de 
Futebol de Lisboa, enquanto júnior do Mucifalense. 
Fui condecorado com a Cruz Vermelha de Mérito, atribuída pela Cruz Vermelha 
Portuguesa. 
O Jornal A Pena atribuiu-me, em dois anos consecutivos, respectivamente um terceiro e 
um primeiro lugar no prémio para “O Melhor Dirigente do Ano”.  
Fui condecorado pela Câmara Municipal de Sintra por duas vezes, primeiro em 1997, 
com a Medalha de Mérito Municipal de Prata 2º grau e, em 2002, com a Medalha de 
Mérito Municipal de Ouro 1º grau. 
Fui condecorado pelo Governo da Republica Portuguesa, com a Medalha de Mérito 
Desportivo, em 2006. 
Medalha Honra Grau Ouro (galardão máximo) do Sport União Sintrense. 
Sócio de Mérito, da Associação de Futebol de Lisboa. 
Sócio de Mérito, do Sport União Sintrense. 
Sócio de Mérito, da Sociedade União Sintrense. 
Sócio de Mérito, do Janas Futebol Clube. 
Sócio Benemérito, da União Desportiva e Cultural de Nafarros. 
Foi atribuído o meu nome, à Bancada Nascente do Sport União Sintrense. 
 


