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IV. Experiência profissional
No âmbito do trabalho desenvolvido na DGPC releva-se a coordenação e elaboração dos conteúdos do “Kit 03-Património Industrial”,
coleção digital “Kits-Património”, trabalho desenvolvido entre o IHRU
e o IGESPAR, I. P. (2008-2010); a coordenação, no âmbito do património industrial, do “Levantamento da Arquitectura Industrial Portuguesa
Contemporânea, 1920-1965” (1999-2002); a coordenação (IPPAR) do
“Inventário do Património Industrial da Covilhã” (1999-2002). Integrou também a equipa para a revisão do PDM de Lisboa, para a área
do património industrial (2010-2011), e acompanhou a elaboração do
Plano de Urbanização da Zona Oriental de Lisboa (2002); elaboração
de várias propostas de classificação no âmbito do património industrial
e da “Carta de Salvaguarda do Património Industrial da Covilhã”, realizada no âmbito do inventário efetuado (2001-2002). A nível de projetos
de salvaguarda e valorização do património destaca-se a coordenação
científica da monografia A fábrica de neve da serra de Montejunto,
Câmara Municipal do Cadaval (2008-2009) e a coordenação da execução
do projeto de valorização da fábrica da neve da serra de Montejunto
ou real fábrica do gelo, em colaboração com a Câmara Municipal do
Cadaval (2008-2009). No âmbito das edições refira-se a coordenação
editorial da RP — Revista Património (2013) e da Revista Património.
Estudos, n.º 11 (2011). Na difusão do património cultural salienta-se a
coordenação e elaboração de conteúdos do programa de rádio “Encontros
com o património”, uma parceria DGPC/TSF (2007-2014). Participou
na conceção e organização científica de vários encontros e seminários
científicos, como o “Encontro Museus & Monumentos: comunicar,
inovar e sustentar” (DGPC/Convento de Cristo /2013). Representação
do IPPAR e do IGESPAR em diversos encontros e seminários científicos,
apresentando comunicação.
Quanto ao projeto “Caminho do Oriente” distingue-se a coordenação, investigação e musealização da exposição “Memória. Tempo
Industrial”, patente no edifício Abel Pereira da Fonseca, Lisboa (1998);
e a coautoria do livro Guia do Património Industrial. Lisboa: Livros
Horizonte (1999).
Autora de mais de 50 artigos científicos, publicados em catálogos,
monografias, atas e revistas na área do património cultural, nomeadamente: LX Factory: uma atmosfera líquida em Alcântara. RP — Revista
Património. Lisboa: DGPC/INCM, n.º 1 (2013); Uma indústria em
Guimarães: os curtumes. Monumentos, IHRU: edição digital, n.º 33,
Abril (2013); Património inclusivo. Das expectativas aos desafios. 100
Anos de património. Memória e identidade. Lisboa: IGESPAR (2010); A
Caixa do frio artificial. A conformação de um lugar na Lisboa dos anos
40. Museu do Oriente: de armazém frigorífico a espaço museológico.
Lisboa: Fundação Oriente (2008). No que concerne às publicações
refira-se a edição do livro, resultante da tese de doutoramento, A nova
ordem industrial no Estado Novo. Da fábrica ao território de Lisboa.
1933-1968. Lisboa: Livros Horizonte (2012).
Lecionou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a cadeira
“Património Industrial e Território” (2010-2011) e “Estudos de História
do Urbanismo” no âmbito do Mestrado em Arte, Património e Teoria
do Restauro (2009-2010); na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
(FCSH) da Universidade Nova de Lisboa, o seminário “Património
Industrial” na cadeira de Arte e Património, no âmbito do protocolo
existente entre a FCSH e o IPPAR (2000-2008); colaborou ainda com
cursos livres, seminários e outras ações de formação.
V. Prémios
Recebeu o prémio APOM na categoria “Investigação”, atribuído ao
livro A Nova Ordem industrial no Estado Novo. Da fábrica ao Território.
1933-1968. Lisboa: Livros Horizonte (2013); no âmbito do programa
de rádio “Encontros com o património”, parceria DGPC/TSF, foram
entregues os prémios APOM na categoria de melhor trabalho jornalístico
(2012), e de melhor Programa de Autor 2010, pela Sociedade Portuguesa
de Autores /SPA (2010).
VI. Centros de investigação
Investigadora associada do Instituto de História da Arte da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa
(2012), e investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea
da FCSH da Universidade Nova de Lisboa (2009).
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Despacho (extrato) n.º 3601/2014
Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de agosto, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto,
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de
22 de dezembro, torna-se público o seguinte despacho do Exmo. Senhor

Diretor-Geral do Património Cultural, Doutor Nuno Vassallo e Silva,
datado de 11 de fevereiro de 2014:
“Foi publicado no Diário da República n.º 241, 2.ª série, de 12
de dezembro, sob o Aviso n.º 15166/2013, e publicitado na Bolsa de
Emprego Público com o código OE201312/0062, o procedimento
concursal de recrutamento e seleção para provimento do cargo de
direção intermédia de 2.º grau de Chefe da Divisão de Documentação,
Comunicação e Informática da DGPC.
Cumpridos todos os formalismos legais e concluídos os processos
de seleção, o júri do referido procedimento concursal propôs que a nomeação recaísse sobre o candidato Manuel Carlos de Lacerda Matos,
em virtude de reunir os requisitos legais e específicos exigidos e ter
demonstrado possuir o perfil adequado e as competências necessárias
para o desempenho do cargo a prover.
Nestes termos, e de acordo com o disposto nos n.os 9, 10 e 11 do
artigo 21.º e no n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, e 64/2011, de 22 de dezembro:
1 — Designo, em regime de comissão de serviço, pelo período de
três anos, renovável por iguais períodos de tempo, no cargo de Chefe
da Divisão de Documentação, Comunicação e Informática da DGPC,
equiparado a cargo de direção intermédia de 2.º grau, o mestre Manuel
Carlos de Lacerda Matos, pertencente à carreira técnica superior do
mapa de pessoal da Direção-Geral do Património Cultural.
2 — Autorizo ao ora designado a optar pela remuneração base que
lhe é devida pela categoria de origem.
3 — O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
4 — Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional
do designado.”
26 de fevereiro de 2014. — O Diretor do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
Nota curricular
Manuel Carlos de Lacerda Matos
Licenciado em Arquitetura pela ESBAL (Escola Superior de Belas
Artes de Lisboa), 1978; Mestre em Recuperação do Património Arquitetónico e Paisagístico pela Universidade de Évora, 1996, com a
classificação de Muito Bom com a tese subordinada ao tema “Fatores
ocorrentes em intervenções sobre o Património Arquitetónico”.
Chefe da Divisão de Documentação, Comunicação e Informática da
Direção-Geral do Património Cultural, em regime de substituição, de
2012 até à atualidade. Diretor do Departamento de Inventário, Estudos
e Divulgação do IGESPAR, I. P., de 2007 a 2012. Diretor do Departamento de Estudos do IPPAR, de 1997 a 2007. Assessor da Presidência
do IPPAR, de 1996 a 1997.
Diretor da Revista RP — Revista Património, da DGPC, e da Revista Estudos/Património, do ex-IGESPAR e ex-IPPAR. Responsável
pela coordenação dos programas de rádio semanais Encontros com o
Património.
Exerceu funções técnicas superiores no Departamento de Património
Arquitetónico do IPPC (Instituto Português do Património Cultural) e na
Direção Regional de Lisboa do IPPAR (Instituto Português do Património
Arquitetónico), entre 1987 e 2005, onde foi responsável pelo acompanhamento técnico, em representação do IPPAR, da elaboração do PDM
de Lisboa e dos Planos de Pormenor das áreas históricas. De 1997 até à
atualidade foi responsável pela conceção e coordenação de projetos de
difusão, divulgação e sensibilização para o património, designadamente
o programa de rádio semanal Encontros com o Património, projetos
editoriais, projetos de valorização de monumentos, projetos expositivos,
projetos de rastreio e levantamento do património arquitetónico, organização de Congressos, Seminários, Encontros, Simpósios Internacionais
e Ciclos de Conferências no domínio do património arquitetónico e
arqueológico, coordenação nacional anual das Jornadas Europeias do
Património e do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, coordenação
de programas integrados de valorização do património arquitetónico e
arqueológico, designadamente o Programa Itinerários Arqueológicos do
Alentejo e Algarve, projetos integrados na Ação Piloto de cooperação
Portugal-Espanha-Marrocos, no âmbito do FEDER, coordenação de
projetos inseridos no Programa Estratégico Rede de Mosteiros Portugueses Património da Humanidade, no âmbito do QREN.
Representante da DGPC, do IGESPAR e do IPPAR em Comissões e
Grupos de Trabalho em Portugal e no estrangeiro, designadamente nos
Itinerários Culturais do Conselho da Europa, nas Jornadas Europeias
do Património, no âmbito do Conselho da Europa, no DOCOMOMO
Ibérico, em júris de concursos públicos de arquitetura e na participação
em projetos de investigação na área do património arquitetónico; conferencista em Jornadas, Congressos e Encontros no domínio do património
arquitetónico, em Portugal e no estrangeiro. Foi membro do Conselho
Consultivo do ICOMOS Portugal.
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Professor Auxiliar Convidado do Departamento de Arquitetura da
Universidade Autónoma de Lisboa, de 1998 a 2014, responsável pela
unidade curricular Património Arquitetónico/Metodologias de Recuperação, e Professor Auxiliar Convidado do Departamento de Arquitetura
da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, de 2006 a
2009; responsável pela coordenação de Seminários no âmbito do Curso
de História da Arte da FCSH da Universidade Nova de Lisboa, de 2001 a
2007, e por conferências proferidas no âmbito de Cursos de Mestrado.
Professor Convidado da Escola Superior de Artes Decorativas, de 1988
a 1995, onde foi membro dos respetivos Conselho Pedagógico e Científico.
Membro de equipas de trabalho no levantamento e definição de estratégias de proteção e valorização do património arquitetónico e urbano,
designadamente no projeto VALIS, Plano Estratégico para a Preservação
e Valorização do Património Arquitetónico e Urbanístico de Lisboa
em relação com o desenvolvimento socioeconómico, promovido pela
Comissão das Comunidades Europeias, DG XVI, Bruxelas, CEDRU,
entre 1990 e1992.
Responsável pela conceção de exposições no âmbito da LISBOA’94,
Capital Europeia da Cultura, e no Centro Cultural de Belém, entre 1995
e 1996, destacando-se as exposições Lisboa em Movimento e A Magia
da Imagem.
Colaborador e Consultor técnico da EXPO’98, Departamento de
Conteúdos, de 1996 a 1998, para os Pavilhões Temáticos (Pavilhão do
Conhecimento dos Mares e Pavilhão do Futuro).
Membro do Conselho de Delegados da Associação dos Arquitetos
Portugueses, de 1993 a 1995 e Membro da Direção da Associação dos
Arquitetos Portugueses (Secção Regional do Sul), de 1990 a 1992.
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Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
Despacho n.º 3602/2014
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 38.º, n.º 4, do Decreto-Lei
n.º 126-A/2011, de 29 de dezembro, conjugado com o artigo 21.º,
n.º 1, alínea a) da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelos
Decretos-Leis n.os 200/2006, de 25 de outubro, 105/2007, de 3 de abril,
40/2011, de 22 de março, e 5/2012, de 17 de janeiro, do n.º 2 do artigo 36.º do Código do Procedimento Administrativo, e do Despacho
n.º 3115/2014, de delegação e subdelegação de competências, de 17 de
fevereiro, do Conselho Diretivo, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 39, de 25 de fevereiro de 2014, a Vogal do Conselho Diretivo
do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., Dra. Lídia Maria
Garcia Rodrigues Praça, no âmbito das competências que lhe foram subdelegadas, com a faculdade de subdelegação, subdelega no licenciado João
Manuel Marmeleiro Nunes Gonçalves Rosa, Diretor do Departamento
Jurídico e de Auditoria, a competência para a prática dos seguintes atos:
a) Despachar todos os assuntos correntes ou de mero expediente
e assinar a respetiva correspondência, bem como a correspondência
necessária à mera instrução de processos e à execução de decisões
proferidas nos mesmos;
b) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados nos
serviços e autenticar fotocópias de documentos, a partir dos originais
existentes nos processos e a pedido dos interessados;
c) Praticar todos os atos necessários à prossecução das atribuições
enunciadas no artigo 5.º dos Estatutos do IPDJ, I. P., aprovados pela Portaria n.º 11/2012, de 11 de janeiro, com exceção das matérias financeiras.
2 — Subdelega no licenciado Armando Luís Pais Oliveira Nobre,
Diretor do Departamento de Infraestruturas e na licenciada Maria João
Mendes Teixeira, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, a competência
para a prática dos seguintes atos:
a) Despachar todos os assuntos correntes ou de mero expediente
e assinar a respetiva correspondência, bem como a correspondência
necessária à mera instrução de processos e à execução de decisões
proferidas nos mesmos;
b) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquivados nos
serviços e autenticar fotocópias de documentos, a partir dos originais
existentes nos processos e a pedido dos interessados.

3 — Subdelega no licenciado Manuel Dias de Barros, Diretor Regional
da Direção Regional do Norte, no licenciado José Manuel Cardoso Silva
Santos, Diretor Regional da Direção Regional do Centro, na licenciada
Eduarda Maria Gomes Marques, Diretora Regional da Direção Regional
de Lisboa e Vale do Tejo, no licenciado João David Rodrigues Araújo,
Diretor Regional da Direção Regional do Alentejo e no licenciado Luís
Miguel Guerreiro Romão, Diretor Regional da Direção Regional do
Algarve, a competência para a prática dos seguintes atos:
a) Autorizar a utilização de viaturas e as deslocações em serviço,
circunscrita às respetivas áreas geográficas.
4 — O presente despacho produz efeitos a 17 de fevereiro.
18 de fevereiro de 2014. — A Vogal do Conselho Diretivo do
IPDJ, I. P., Lídia Maria Garcia Rodrigues Praça.
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Autoridade Tributária e Aduaneira
Aviso (extrato) n.º 3346/2014
Em cumprimento do disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 37º
da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, se torna público que, por
despacho do Senhor Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi renovada a comissão de serviço da licenciada Cândida
Maria Barbosa Pereira, no cargo de Chefe da Divisão de Justiça
Administrativa e Contenciosa, da Direção de Finanças do Porto,
ao abrigo do disposto no artigo 23º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro.
26 de fevereiro de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
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Aviso (extrato) n.º 3347/2014
Em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, se torna público que, por despacho do
Senhor Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi renovada
a comissão de serviço da licenciada Maria Albertina Lopes Braga Bastos
Silva, no cargo de Diretora de Finanças Adjunta, da Direção de Finanças
do Porto, ao abrigo do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro.
26 de fevereiro de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
207654147
Aviso n.º 3348/2014
Em cumprimento do disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 37º da Lei
nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, se torna público que, por despacho do
Senhor Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi renovada
a comissão de serviço do licenciado José Augusto Ventura da Silva, no
cargo de Chefe da Divisão de Justiça Tributária, da Direção de Finanças
de Aveiro, ao abrigo do disposto no artigo 23º da Lei nº 2/2004, de 15 de
janeiro, alterada e republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro.
26 de fevereiro de 2014. — O Chefe de Divisão, Manuel Silvares
Pinheiro.
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Caixa Geral de Aposentações, I. P.
Aviso n.º 3349/2014
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72,
de 9 de dezembro (Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos
aposentados e reformados a seguir identificados que, a partir do próximo
mês de abril, ou desde as datas que se indicam, passam a ser abonados
da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações:

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ANTÓNIO JOSÉ PINA FALCÃO
HERMÍNIO ALMEIDA ALEXANDRE

DIRETOR DE SERVIÇOS
ASSISTENTE OPERACIONAL

SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA-GERAL

€ 2 340,71
€ 711,28

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
ANA MARIA DINIS MENDES CAMPOS

TÉCNICA SUPERIOR

INSPEÇÃO-GERAL ATIVIDADES CULTURAIS

€ 1 085,75

