NOTA BIOGRÁFICA.
Nasceu a 14 de Abril de 1956, em Santa Cruz da Praia da Vitória.
Entre 1963 e 1967, frequentou o Ensino Primário na Escola João de Deus na Praia
da Vitória.
De 1967 a 1972 foi aluno do Seminário Colégio do Santo Cristo, como seminarista
até ao 5º ano, tendo feito os exames de equivalência no Liceu Nacional de Ponta
Delgada.
Em 1973, completa 7º ano do Curso Complementar dos Liceus, no Liceu Nacional
de Angra do Heroísmo.
Em 1974 inicia a sua atividade num negócio familiar, dedicando-se à fotografia
social, como fotógrafo e ao trabalho de laboratório de fotografia a preto e branco.
Em 1975 inicia formação na fotografia a cores, pioneira em Portugal e faz diversas
formações na Kodak Portuguesa, em processamento manual em laboratório de
fotografia a cores.
Em 1982, emigra para os Estados Unidos, tendo trabalhado como operador de
impressão gráfica, em Hudson – Massachuchets e mais tarde como operador de
fabrico de moldes, na mesma cidade.
Em 1984 regressa à Praia da Vitória e no negócio da fotografia vai fazer formação
em sistemas de foto acabamento automático, em Dusseldorf, na Alemanha,
tendo exercido a função de técnico de manutenção e calibragem de laboratórios
de fotografia automatizados em todas as Ilhas do Grupo Central.
Em 1990 inicia o percurso pela fotografia digital, com várias formações em Lisboa,
tendo sido o primeiro fotógrafo nos Açores, a trabalhar em Photoshop e
impressão de fotografia digital de grande formato, com impressora de leds.
Em 2002, foi Presidente das Festas da Praia e Diretor da Feira de Gastronomia do
Atlântico, último que exerceu até 2012.
De 2002 a 2005 foi Vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
De 2005 a 2009 foi Assessor do Presidente da Câmara da Praia da Vitória.
De 2009 a 2013 foi Diretor Geral de Empresa Municipal.
De 2013 a 23 de outubro de 2017 foi Diretor Geral da Associação Salão Teatro
Praiense.

