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Reitor da Universidade de São José (USJ), Macau, desde maio de 2012. 

 

Nascido em Lisboa, em 1946, foi ordenado presbítero para o Patriarcado de Lisboa em 1973.  Em 
1975, completou a Licenciatura Canónica em Teologia na Universidade Católica Portuguesa. Segui-
ram-se dois anos curriculares do ciclo de doutoramento na Pontifícia Universidade Gregoriana, em 
Roma. Uma década depois, retomou o doutoramento e apresentou e defendeu, em 1993, uma tese 
intitulada A Condição Humana em Ruy Cinatti - Uma Aventura Poética e Religiosa.  A obra, que com-
binava pesquisas nas áreas da Teologia Fundamental, Literatura e História Contemporânea, foi publi-
cada em 1995, tendo recebido o Prémio Eça de Queiroz desse mesmo ano na categoria de “Ensaio”. 

De 1978 a 1991, montou e coordenou a Pastoral Universitária do Patriarcado de Lisboa e foi assis-
tente da Juventude Universitária Católica (mais tarde Movimento Católico de Estudantes) a nível dio-
cesano e nacional.  Entretanto, leccionava uma unidade curricular de Teologia por ano, na Faculdade 
de Teologia da UCP. Terminado o doutoramento, foi convidado a assumir responsabilidades de do-
cente a tempo integral na mesma faculdade, onde leccionou matérias como Revelação e Tradição, e 
História e Teologia das Religiões, Estética e Teologia, na área da Teologia Fundamental, e Cristologia, 
na área da Teologia Sistemática. 

Em 2002, foi nomeado Director da Faculdade de Teologia e ao longo de três mandatos supervisionou 
a adaptação dos cursos de Teologia e Ciências Religiosas aos novos critérios do Acordo do Bolonha. 
Durante os seus mandatos, a Faculdade propôs à Conferência Episcopal a integração de todas as ins-
tituições teológicas em Portugal e estabeleceu uma extensão do seu primeiro grau canónico em Teo-
logia na Universidade de São José, em Macau. Em 2008, foi nomeado vice-reitor da UCP, cargo que 
ocupou até 2012. 

Durante doze anos (2000-2012), coordenou a Comissão para as Relações Ecuménicas e Diálogo In-
ter-religioso do Patriarcado de Lisboa e, nessa qualidade, participou em reuniões a nível europeu or-
ganizadas pelo Conselho das Conferências Episcopais Europeias (Sarajevo, 2001) e pela Santa Sé (Vi-
ena, 2004). De 1997 a 2012, foi também Assistente Religioso da Rádio Renascença. 

Durante cinco anos (2007-2012), foi “perito” da Conselho das Conferências Episcopais Europeias na 
comissão responsável pela catequese, escola e universidade.  Em 2008, foi convidado a integrar a 
primeira equipa de consultores da AVEPRO – agência da Santa Sé para a avaliação e garantia de qua-
lidade das universidades e faculdades eclesiásticas. Como membro de uma equipa de avaliação ex-
tern, participou na avaliação da Faculdade de Teologia de Burgos (Espanha) e, dois anos mais tarde, 
presidiu à equipa de avaliação dos programas de Teologia da Universidade Vytautas Magnus, na Litu-
ânia. 

Desde 1995, foi subdirector da edição portuguesa da Revista Internacional COMMUNIO – revista 
fundada por Hans Urs von Balthasar e Joseph Ratzinger –, de que se tornou director interino em 
2017, após o falecimento do Prof. Henrique de Noronha Galvão. 

Nomeado, em Abril de 2012, Reitor da Universidade de São José – criada pela UCP e pela Diocese de 
Macau –, completará o seu segundo mandato em 2020. 
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