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PARTE A
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Por firmeza do que se lavrou o presente alvará, que vai ser devidamente assinado.

Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas

30 de junho de 2014. — O Presidente da República, Aníbal Cavaco
Silva.
207929937

Alvará (extrato) n.º 11/2014
Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República e Grão-Mestre das
Ordens Honoríficas Portuguesas, faz saber que, nos termos do artigo 44.º
da Lei n.º 5/2011, de 2 de março, nomeia vogal do Conselho das Ordens
do Mérito Civil, sob proposta do seu chanceler, o Dr. Eugénio José da
Cruz Fonseca.
Por firmeza do que se lavrou o presente alvará, que vai ser devidamente assinado.
30 de junho de 2014. — O Presidente da República, Aníbal Cavaco
Silva.
207929986
Alvará (extrato) n.º 12/2014
Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República e Grão-Mestre das
Ordens Honoríficas Portuguesas, faz saber que, nos termos do artigo 44.º
da Lei n.º 5/2011, de 2 de março, exonera, a seu pedido, o Embaixador
Gonçalo Aires de Santa Clara Gomes, do cargo de Vogal do Conselho
das Ordens do Mérito Civil.

Aviso (extrato) n.º 7722/2014
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 33, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, o seguinte:
É concedida à 21.ª Companhia de Comandos, a Medalha de 1.ª Classe
da Cruz de Guerra.
27 de junho de 2014. — O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo
Pereira Coutinho.
207924266
Aviso (extrato) n.º 7723/2014
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 33, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, o seguinte:
É concedida à 29.ª Companhia de Comandos, a Medalha de 1.ª Classe
da Cruz de Guerra.
27 de junho de 2014. — O Secretário-Geral das Ordens, Arnaldo
Pereira Coutinho.
207924299

PARTE B
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Secretário-Geral
Despacho (extrato) n.º 8666/2014
Por despacho da Presidente da Assembleia da República, de 24 de
junho de 2014, e nos termos e ao abrigo do artigo 41.º, da lei de Organização e Funcionamento da Assembleia da República (LOFAR),
republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de julho, na sua atual redação,
foi a doutorada Cátia Henriques Mourão Rodrigues nomeada, em comissão de serviço, para o cargo de diretora do Museu da Assembleia da
República, com efeitos a 1 de julho de 2014.
1 de julho de 2014. — O Secretário-Geral, Albino de Azevedo Soares.
Curriculum Vitae (síntese)
Cátia Henriques Mourão Rodrigues é Doutora (2011) e Mestre (2002)
em História da Arte da Antiguidade e Licenciada (1997) em História/
Variante de História da Arte, com o percurso académico inteiramente
desenvolvido na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH/UNL), ao abrigo do regime anterior ao
processo de Bolonha.

A sua tese de Doutoramento foi aprovada por um júri internacional com a nota máxima e recomendada para publicação;
a dissertação de Mestrado foi subsidiada pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT), aprovada por um júri internacional
com a nota máxima e publicada pela Empresa Portuguesa de Águas
Livres (EPAL).
É Assessora na área de Assuntos Culturais na Assembleia da República, com desempenho de funções desde 2002 no serviço responsável
pelo estudo e conservação do património artístico (Museu); é Investigadora Integrada e Membro da Comissão Científica do Instituto de
História da Arte da FCSH-UNL, onde também co-coordena a Linha de
Antiguidade; é ainda Membro da Association International pour l’Étude
de la Mosaïque Antique (AIEMA).
Tem organizado encontros científicos de História da Arte, co-comissariado exposições de Arte e participado em cursos livres, seminários académicos, colóquios e congressos científicos e equipas
de investigação internacionais, estando acreditada como Formadora
de Professores na área de História da Arte, pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua.
Conta com numerosas publicações individuais e coletivas, nacionais e estrangeiras, assinadas com o nome Cátia Mourão (ORCID ID
0000-0002-2359-7327), na sua maioria incidindo sobre a iconografia
da Antiguidade e a Iconografia Parlamentar Portuguesa.
207930713

