SUMÁRIO
Advogado, desde 1996 (advogado-estagiário 1994-1996).
Sócio da sociedade de advogados Morais Leitão, Galvão Teles,
Soares da Silva & Associados (sócio de indústria desde 2005, sócio de
capital desde 2016; tendo aí sido antes estagiário, associado e
associado principal). Na sociedade, coordenou (desde 2004 até
2019, inclusive) o Grupo de Contencioso e Criminal, ContraOrdenacional e Compliance 1 (antes Contencioso Civil e Criminal),
coordenando desde janeiro de 2020 todo o Departamento de
Criminal, Contra-ordenacional e Compliance.
Vogal do Conselho de Administração da Sociedade, desde
2008, e com funções executivas desde 2012 até à data.
Co-coordenador do Instituto Miguel Galvão Teles, naquela
sociedade de advogados, desde a sua criação em 2016.
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa (1994) e Mestre em Ciências JurídicoCriminais pela mesma Faculdade (1999).
Docente universitário na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, entre 1994 e 2006 (monitor, assistenteestagiário e assistente), e na Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa, entre 2007 e 2013 (professor convidado, Prática
Jurídica Interdisciplinar, na licenciatura).
Atualmente, Professor convidado na Faculdade de Direito da
Universidade Nova de Lisboa, desde fevereiro de 2020 (Oralidade
na Advocacia, no mestrado).
Docente universitário convidado para seminários, pósgraduações e mestrados em várias Faculdades. Conferencista e
formador, desde 2002 até à data, sobre diversas matérias jurídicas,
sobretudo penais e processuais, bem como sobre matérias de
justiça e relativas ao exercício da advocacia.

Vogal do Conselho Superior da Magistratura, eleito pela
Assembleia da República (2005-2009 e 2009-2011). Membro do
Conselho de Prevenção da Corrupção, indicado pela Ordem dos
Advogados, desde abril de 2017 até janeiro de 2020. Subdiretor da
Revista da Ordem dos Advogados, em 2018-2019.
Membro de várias associações e organizações ligadas ao Direito e
à Justiça. Vogal da Direção do Observatório Português de
Compliance e Regulatório, desde maio de 2017 até à data. Membro
do Conselho Consultivo e Sócio Honorário da APAC –
Associação de Proteção e Apoio ao Condenado, desde setembro
de 2019 até à data.
Membro do Conselho de Administração da Fundação de Arte
Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo, por nomeação do
Ministério da Cultura, desde setembro de 2019 até à data.
Autor de livros e artigos jurídicos, sobre temas penais e
processuais e sobre temas de justiça. Colaborador, regular e
pontual, de diversos órgãos de comunicação social.

