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Nota biográfica 

 

Nasceu em Lisboa em 1956. Licenciado em Arquitectura pela Escola Superior de Belas-Artes de 

Lisboa (1981) e pós-graduado pelo Institute for Housing Studies de Roterdão (1982). Frequentou 

o curso de Oficina Gráfica do AR.CO - Centro de Arte e Comunicação Visual (1976) e o curso de 

Árabe Clássico e Cultura Muçulmana da Universidade Nova de Lisboa (1978 e 1980). 

Colaborou no atelier do arquitecto Luís Bruno Soares em Lisboa (1979 a 1981), integrou os 

quadros da Câmara Municipal de Coruche (1983) e foi sócio-gerente da firma M. Paula, Lda, 

Planeamento Regional e Urbano, Arquitectura e Engenharia, em Lagos (1984 a 1998).  

Integra os quadros da Câmara Municipal de Lagos em 1998, com actividade no planeamento 

estratégico, gestão do centro histórico, recuperação de património e prevenção do risco sísmico. 

Foi representante da Câmara Municipal de Lagos na direcção do Fórum Ibérico de Cidades 

Amuralhadas (2006-2012), do European Walled Towns (2006-2012) e da Associação Portuguesa 

dos Municípios com Centro Histórico (1999-2017). Foi consultor da Comissão de Coordenação da 

Região do Algarve para a elaboração dos Planos Estratégicos das Freguesias de Budens e Bordeira 

(2001). 

Foi vencedor de duas edições do Prémio Gulbenkian para a Valorização do Património, com o 

projecto de recuperação do Armazém do Espingardeiro (1997) e com a metodologia de 

intervenção na Igreja de Nossa Senhora do Carmo (2003), ambos em Lagos, distinguido com o 

Prémio Memória e Identidade da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico 

(2014) e com o Brasão da Commune de Ksar El Kebir (2018). 

É secretário-geral da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico, presidente do 

júri do Prémio Nacional de Arquitectura “Alexandre Herculano” e membro do Conselho de 

Curadores dos Centros Históricos Portugueses. É membro da Ordem dos Arquitectos, membro 

da Fundación Al-Idrisi Hispano Marroquí e membro da direcção do CELAS, Centro de Estudos 

Luso-Árabes de Silves. 

Organizou e participou em vários seminários, conferências e exposições, apresentando 95 

comunicações. Organizou em Marraquexe (2017) e em El Jadida (2018) duas acções de formação 

para guias de turismo marroquinos sobre património de origem portuguesa em Marrocos, em 

colaboração com a Embaixada de Portugal em Marrocos, a Câmara Municipal de Lagos, as 

Direcções Regionais de Cultura de Marraquexe e de Casablanca-Settat, e a Région de Marrakech-



Safi. Organizou em Marrocos, em 2019, o evento “Efeméride dos 250 Anos do Abandono da Praça 

de Mazagão”, promovido pela Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico, com 

apoio da Embaixada de Portugal em Rabat, do CHAM – Centro de Humanidades da Universidade 

Nova de Lisboa, do Ministério da Cultura do Reino de Marrocos e da Commune de Ksar El Kebir. 

Participou em Marrocos, em 2019, na reportagem da SIC “Marcas que o tempo não apagou”, 

apoiada pela Delegação do Turismo de Marrocos em Portugal, na definição do itinerário, 

elaboração dos textos, apoio científico e contactos institucionais. 

É responsável pela gestão das parcerias e geminações da Câmara Municipal de Lagos com 

municípios marroquinos, no âmbito das quais desenvolve actualmente o projecto do Centro de 

Interpretação da Batalha de Alcácer Quibir, a instalar na cidade de Ksar El Kebir. 

É autor e co-autor de 29 publicações e artigos sobre temas relacionados com a sua actividade 

profissional e com as relações históricas entre Portugal e Marrocos, com destaque para os livros 

“Portugal em Marrocos. Olhar sobre um Património Comum”, publicado também em língua 

francesa, (Argumentum 2016) e “Histórias de Portugal em Marrocos”, (Argumentum 2019). É 

autor do blogue “Histórias de Portugal em Marrocos” www.historiasdeportugalemarrocos.com. 
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