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Curriculum Vitae

1 — Dados pessoais

Armando José Soares da Costa
TCor Infª/GNR

2 — Qualificações profissionais

Curso de Formação de Oficias — GF
Curso de Manutenção de Ordem Pública — GNR
Curso de Transmissões para Oficiais das Armas — Exército
Curso de Segurança de Material Crítico — Exército
Módulo de Técnicas de Investigação Criminal — Polícia Judiciária
Curso de Métodos de Instrução — Exército
Curso de Operador Human Intelligence — Exército
Curso de Análise de Informação Criminal — GNR
Curso de Estado -Maior — França
Curso Avançado de Alta Direção Policial — INA

3 — Experiência profissional

Instrutor de vários Cursos de Formação e Qualificação — GNR
Chefe da Secção de Operações — RI/GNR
Observador das Nações Unidas (Team Leader) — Angola
Comandante de Companhia — RI /GNR
Oficial de Planeamento Estratégico — Iraque
Chefe do Gabinete de Analise da Repartição de Informações — GNR
Chefe da Divisão de Contra -Informação e Segurança — GNR
Chefe do Departamento de Intelligence da Integrated Police 

Unit — EUFOR/ Bósnia
Chefe das Divisões de Informações e de Investigação Criminal — ASAE
Comandante Centro Treino Aprontamento Forças Missões Interna-

cionais — GNR
Chefe da Secção Operações e Informações — UI/GNR
Chefe da Secção de Logística e Financeira UI/GNR

4 — Outras qualificações

Licenciatura Gestão Recursos Humanos — Instituto Superior Mate-
mática Gestão (Univ Lusófona)

Curso de Relações Públicas — INA
Diplome de Langue Française (Alliance Française) — Lisboa
Curso de Inglês para Relações Internacionais — INA
Curso Intensivo Espanhol — Lisboa
Curso de Planeamento Civil de Emergência — CNPCE/IDN
Curso “Gestão de Crises e Emergências” — Lisboa
Seminário Avançado “Desenvolvimento de Cenários e Análise 

Estratégica” — Exército
Curso de Terrorismo: As Novas Ameaças Globais — Reitoria Uni-

versidade Lisboa
Curso “Crime Intelligence and Risk Assessment” — Lituania
Curso “Gestão de Operações de Segurança nos Aeroportos” — INAC
Curso de Liderança e Gestão de Conflitos — Lisboa
Curso de Competitive Intelligence — ISCSP
Curso de Analise de Dinâmicas Regionais de Segurança e Defe-

sa — IDN
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 Secretaria-Geral

Declaração de retificação n.º 671/2013
Nos termos das disposições da alínea r) do n.° 2 do artigo 2.° e do 

artigo 11.° do Decreto -Lei n.° 4/2012 de 16 de janeiro, alterado pelo 
Decreto -Lei n° 41/2013 de 21 de março, conjugadas com o disposto 
no n.os 2 e 3 do artigo 9.° do Regulamento de Publicação de Atos no 
Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.° 35 -A/2008 
de 29 de julho, alterado pelo Despacho Normativo n.° 13/2009 de 1 de 
abril, declara -se que o Anexo à Portaria n.° 265/2013, de 10 de maio, 
publicada no Diário da República n.° 90, 2.a Série, de 10 de maio de 
2013, saiu com inexatidões e, mediante declaração da entidade emitente, 
retificam -se os lapsos republicando -se integralmente o Anexo, na versão 
corrigida, em anexo à presente declaração de retificação, da qual faz 
parte integrante.

29 de maio de 2013. — Pelo Secretário -Geral, a Secretária -Geral 
Adjunta, Catarina Maria Romão Gonçalves.

ANEXO

(Republicação do Anexo à Portaria n.° 265/2013, 
de 10 de maio)

ANEXO 
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 Declaração de retificação n.º 672/2013
Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º e do ar-

tigo 11.º do Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 41/2013, de 21 de março, conjugadas com o disposto no n.º 2 do 
artigo 9.º do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, 
aprovado pelo Despacho Normativo n.º 35 -A/2008, de 29 de julho, e 
alterado pelo Despacho Normativo n.º 13/2009 de 1 de abril, declara -se 
que o despacho n.º 5645/2013, de 30 de abril, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 83, de 30 de abril de 2013, saiu com uma inexa-
tidão que, mediante declaração da entidade emitente, assim se retifica:

No ponto 3, onde se lê: «que produz efeitos desde 23 de abril de 2013.» 
deve ler -se «que produz efeitos desde 13 de abril de 2013.»

30 de maio de 2013. — Pelo Secretário -Geral, a Secretária -Geral 
Adjunta, Catarina Maria Romão Gonçalves.
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 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 199/2013

Abertura do procedimento de classificação do Castro
 do Crastoeiro, Crastoeiro/Campos, freguesia 

e concelho de Mondim de Basto, distrito de Vila Real
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 

de 23 de outubro, faço público que, por despacho de S. Ex.ª o Secretário 
de Estado da Cultura de 08 de maio de 2013, exarado sobre informação 
da Direção Regional de Cultura do Norte e parecer favorável da Direção-
-Geral do Património Cultural, foi determinada a abertura do procedi-
mento de classificação do Castro do Crastoeiro, Crastoeiro/Campos, 
freguesia e concelho de Mondim de Basto, distrito de Vila Real.

2 — A decisão de abertura do procedimento de classificação em causa 
teve por fundamento o facto de se tratar de um importante povoado 
fortificado da Idade do Ferro, implantado no sopé da colina do Alto do 
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Farinha, que pelo seu estado de conservação possui um elevado valor his-
tórico e científico, assim como um forte potencial pedagógico e turístico.

3 — A partir da publicação deste Anúncio, o Castro do Crastoeiro, 
Crastoeiro/Campos, freguesia e concelho de Mondim de Basto, distrito 
de Vila Real, fica em vias de classificação, de acordo com o n.º 5 do 
artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

4 — O sítio em vias de classificação e os bens imóveis localizados 
na zona geral de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites 
externos), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte inte-
grante do presente Anúncio, ficam abrangidos pelas disposições legais 
em vigor, designadamente, os artigos 32.º, 34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 
45.º da referida lei, e o n.º 2 do artigo 14.º e o artigo 51.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro.

5 — Nos termos do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 
de outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), www.cultura-
norte.pt;

b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.
gov.pt;

c) Câmara Municipal de Mondim de Basto, www.mondimdebasto.pt.

6 — Conforme previsto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando o 
facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decide a abertura 
do procedimento de classificação, no prazo de quinze dias úteis, nos 
termos dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, junto da Direção Regional de Cultura do Norte, Casa de 
Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, n.º 1, 4149 -011 Porto.

20 de maio de 2013. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 
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 Anúncio n.º 200/2013

Arquivamento do procedimento relativo à ampliação da classificação 
como Monumento Nacional (MN) do Paço Episcopal de Castelo 
Branco, de modo a incluir os Jardins, a Horta e o Bosque dos 
Loureiros, atual Parque da Cidade, sitos na freguesia, concelho 
e distrito de Castelo Branco.
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 

de 23 de outubro, faço público que, por meu despacho de 14.05.2013, 

exarado, nos termos do artigo 23.º do mesmo decreto -lei, sobre Parecer 
aprovado em Reunião da Secção do Património Arquitetónico e Arqueo-
lógico do Conselho Nacional de Cultura de 23.04.2013, foi determinado 
o arquivamento do procedimento administrativo relativo à ampliação 
da classificação como Monumento Nacional (MN) do Paço Episcopal 
de Castelo Branco, de modo a incluir os Jardins, a Horta e o Bosque 
dos Loureiros, atual Parque da Cidade, sitos na freguesia, concelho e 
distrito de Castelo Branco.

2 — A decisão de arquivamento do procedimento de classificação 
em causa teve por fundamento as alterações de fundo e a consequente 
descaracterização da antiga Horta e Bosque dos Loureiros, provocadas 
pela sua adaptação a “Parque da Cidade”.

3 — A partir da publicação deste anúncio, a ampliação da classificação 
como Monumento Nacional (MN) do Paço Episcopal de Castelo Branco, 
de modo a incluir os Jardins, a Horta e o Bosque dos Loureiros, atual Par-
que da Cidade, sitos na freguesia, concelho e distrito de Castelo Branco, 
deixa de estar em vias de classificação, deixando igualmente de ter uma 
zona de proteção de 50 metros a contar dos seus limites externos.

4 — Conforme previsto no n.º 3 do artigo 24.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando 
o facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decidiu o ar-
quivamento do procedimento de classificação, nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de 
impugnação contenciosa.

21 de maio de 2013. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro.
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 Aviso n.º 7347/2013

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 
um posto de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria 
de técnico superior para o Museu Monográfico de Conímbriga.
1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 50.º, do n.º 2 

do artigo 6.º, ambos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, na reda-
ção conferida pelas ulteriores alterações, e de acordo com o previsto 
na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 
6 de abril, torna -se público que por despacho da Senhora Diretora -Geral 
do Património Cultural, de 23 de maio de 2013, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação do presente Aviso 
no Diário da República, procedimento concursal comum para preenchi-
mento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico superior, 
do mapa de pessoal da Direção -Geral do Património Cultural (DGPC), 
para o Museu Monográfico de Conímbriga, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

2 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, declara -se não estarem constituídas reservas de recru-
tamento na DGPC e não ter sido efetuada consulta prévia à Entidade 
Centralizadora para Constituição de Reservas de Recrutamento (EC-
CRC), por ter sido temporariamente dispensada, uma vez que ainda 
não foi publicitado qualquer procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento.

3 — Ao presente procedimento concursal é aplicável a tramitação 
prevista no artigo 54.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, regu-
lamentado pela Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, nas redações 
atualizadas.

4 — Local de trabalho — Museu Monográfico de Conímbriga, Co-
nímbriga — Apartado 55, 3150 -999 Condeixa -a -Nova.

5 — Caracterização do posto de trabalho — Exercício de funções 
inerentes à carreira e categoria de técnico superior, com grau de com-
plexidade 3, de acordo com o constante no anexo à Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, nomeadamente:

a) Funções de gestão e programação museológica, nomeadamente 
na pesquisa e apoio ao desenvolvimento de projetos e exposições, an-
gariação de patrocínios e mecenatos e articulação das atividades de 
promotores externos;

b) Gestão e inventariação da coleção integrada no arquivo fotográfico 
do Museu;

c) Funções de comunicação e divulgação, incluindo a atualização dos 
conteúdos de cariz histórico e arqueológico do sítio do Museu;

d) Coordenação do programa de voluntariado do Museu.

6 — Posicionamento remuneratório — O posicionamento remunera-
tório do trabalhador recrutado terá em conta o preceituado no artigo 55.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, após o termo do procedimento 
concursal, sendo efetuado em obediência aos limites impostos pelo 
artigo 38.º da Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro, estando vedada 




