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 MINISTÉRIO DA CULTURA

Gabinete do Ministro

Portaria n.º 770/2008
A Pousada de São Gonçalo, sita na freguesia de Ansiães, concelho 

de Amarante, construída no início dos anos 40, segundo o projecto do 
arquitecto Rogério de Azevedo, encontra -se inserida na arquitectura do 
Estado Novo, marcante da época, tendo sido dos primeiros equipamentos 
hoteleiros a integrar o Plano das Pousadas de Portugal.

Subjaz a esta arquitectura, aparentemente convencional, uma ideia 
de modernidade escondida precursora daquilo que mais tarde se tornou 
preocupação essencial dos arquitectos contemporâneos, o respeito pelo 
sítio.

Trata -se, por isso, de um edifício de valor histórico e arquitectónico, 
inspirado numa idealização de arquitectura popular, com soluções mo-
dernistas, sendo de destacar a sua articulação com a paisagem grandiosa 
da serra do Marão.

Foram cumpridos os procedimentos de audição de todos os interes-
sados previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, 
bem como dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo;

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 15.º, do artigo 18.º, do n.º 2 

do artigo 28.º e do n.º 2 do artigo 43.º, todos da Lei n.º 107/2001, de 
8 de Setembro, manda o Governo, pelo Ministro da Cultura, o seguinte:

Artigo único
É classificada como imóvel de interesse público (IIP) a Pousada 

de São Gonçalo, sita na freguesia de Ansiães, concelho de Amarante, 
distrito do Porto, e fixada a zona especial de protecção, conforme planta 
constante do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

10 de Julho de 2008. — O Ministro da Cultura, José António de Melo 
Pinto Ribeiro. 

  

 Direcção Regional de Cultura do Alentejo

Despacho n.º 23244/2008
Por despacho do Director Regional de 29 de Agosto de 2008, Ângela 

Maria Fernandes Martins Feliz Barrigó e Deolinda Maria de Sousa Ta-
vares, ambas do quadro da ex -Direcção Regional de Évora do IPPAR, 

autorizada a nomeação definitiva, por reclassificação profissional, na 
categoria de técnico superior de 2ª classe, da carreira técnica superior, 
posicionadas no escalão 1, índice 400, transitando, nos termos do n.º 1 
do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 497/99 de 19/11, com dispensa do 
período probatório, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do mesmo diploma, 
para lugares vagos da carreira de técnico superior, respectivamente, 
dos quadros de pessoal da ex -Direcção Regional de Évora do IPPAR e 
ex -Delegação Regional de Cultura do Alentejo.

Este Despacho produz efeitos a 29 de Agosto de 2008.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
4 de Setembro de 2008. — O Director, José António Cabrita do 

Nascimento. 

 Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação
e Relações Internacionais

Despacho n.º 23245/2008
Durante a minha ausência por motivo de férias, delego na Subdirectora-

-Geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais, Licenciada Catarina Sofia Castanheira Nunes, nos termos 
e para efeitos da legislação pertinente, nomeadamente o disposto no 
Código de Procedimento Administrativo, nos artigos 6.º n.º 2 e 9.º n.º 2 
da Lei 2/2004,de 15 de Janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto, do artigo 109.º do Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e 
n.º 2 do artigo 4.º do Decreto Regulamentar n.º 33/2007 de 29 de Março, 
os poderes necessários ao exercício das funções de direcção do Gabinete, 
incluindo a competência para a prática de actos que se referem à assi-
natura de correio, contratos que haja de celebrar, pedidos de libertação 
de crédito, autorização para a realização de despesa, homologação de 
actas ou actos relativos à gestão dos recursos humanos e financeiros, no 
período compreendido entre 14 de Agosto e 5 de Setembro.

12 de Agosto de 2008. — A Directora, Patrícia Salvação Barreto. 

 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico
e Arqueológico, I. P.

Despacho (extracto) n.º 23246/2008
Por despacho de 23 de Julho de 2008 do do Director deste Instituto:
Miguel Conceição Silva Soromenho — nomeado em comissão de 

serviço, na sequência de concurso, como Chefe de Divisão de Estudos 
Patrimoniais e Arqueociências do Departamento de Inventário, Estudos 
e Divulgação, com efeitos à data do despacho de nomeação, de acordo 
com a proposta do júri do concurso por ter sido o candidato que, na-
quele concurso, ter demonstrado possuir uma elevada competência 
técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas para o 
exercício do cargo de Chefe de Divisão de de Estudos Patrimoniais e 
Arqueociências do Departamento de Inventário, Estudos e Divulgação 
deste Instituto.

24 de Julho de 2008. — O Director do Departamento de Gestão, 
Luís Filipe Coelho.

Nota curricular
Miguel Conceição Silva Soromenho
Licenciatura em História na Variante de História da Arte com a mé-

dia final de 15 valores (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa).

Mestre em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa com 
a classificação de Muito Bom por unanimidade (1992). Dissertação 
“Manuel Pinto Vilalobos — da engenharia militar à arquitectura!”.

1992 -1997 — Realiza pesquisa científica para diversas exposições 
nacionais e internacionais, nomeadamente no âmbito da Europália -91 
(Bruxelas)

1992 -1997 — Desenvolve actividade no Instituto Português de Mu-
seus: concepção, montagem e desmontagem de exposições; colaboração 
na organização do Inventário das colecções museológicas; realização 
de catálogos; representações do IPM em reuniões em Portugal e no 
estrangeiro; conferências e acções de formação e de sensibilização para 
o património; investigação e ensaísmo no âmbito da história da arte.

1997 -2005 — Comissão de serviço como Chefe da Divisão de Estu-
dos e Pesquisa do Departamento de Estudos do Instituto Português do 
Património Arquitectónico: organização de conferências; coordenação 
de pesquisa sobre o património arquitectónico; coordenação do programa 
editorial do IPPAR; organização e montagem de exposições; acções de 
formação e sensibilização.




