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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.
207653264

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.
207654188

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.
207654106
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.
207654309

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

