
Doutor em Filosofia pela Universidade de Valladolid (Espanha). Autor do 

livro Poesía, Ontología y Tragedia en Fernando Pessoa (Manuscritos, Madrid 2012), co-

editou os livros Viajes, literatura y pensamiento (Uva, 2009),  El pensar poético de 

Fernando Pessoa (Manuscritos, Madrid, 2010) e Filosofía y Literatura. Diálogo 

recobrado. (Manuscritos, Madrid, 2013).  Faz parte da equipa que edita as Obras de 

Fernando Pessoa publicadas pela Ática editora onde coeditou a obra  Ibéria. 

Introdução a um Imperialismo Futuro, de Fernando Pessoa. As temáticas essenciais 

das suas publicações são a dialéctica Filosofía-Literatura, a Infância, o pensar 

poético, a vontade de ilusão, a filosofia da cultura portuguesa e a dimensão 

filosófico-estética da obra de Fernando Pessoa. Foi coordinador do   Encuentro 

internacional “Fernando Pessoa: poeta y pensador” celebrado na Universidade de 

Valladolid no ano 2010.  Publicou recentemente como antologista e traductor o 

livro “Los Mató la vida. Antología de escritores suicidas portugueses”, Tragaluz, 

Medellín, 2013). Podem-se salientar entre as suas estadias de investigação 

as realizadas nas Universidades de Lisboa e na UNICEN (Argentina). Desde 

Setembro de 2013 é pesquisador do projecto Estranhar Pessoa na Universidade 

Nova de Lisboa.  

- - - 

PhD in Philosophy (Valladolid University, Spain). Author of Poesía, Ontología y 

Tragedia en Fernando Pessoa(Manuscritos, Madrid 2012); and co-editor of Viajes, 
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escritores suicidas portugueses", Tragaluz, Medellín , 2013). He has carried out 
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