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específico de cumprimento do desígnio de preservação do património
arquitetónico e cultural nacional subjacente à recuperação daquele Teatro
e às atribuições que nesse domínio pertencem à Secretaria-Geral do
Ministério da Educação e Ciência;
Considerando que foram largamente cumpridos os objetivos inicialmente propostos no âmbito da preservação e da valorização do
património cultural e do património histórico da educação e ciência, e
que importa evidenciar;
Considerando que neste contexto se revela agora necessário desenvolver a atividade do Teatro Thalia direcionando-a, nomeadamente
para o domínio estratégico da dinamização e incremento dos vários
tipos de ações e iniciativas para fins educativos, científicos, tecnológicos e culturais que aquela infraestrutura pode albergar, sendo para tal
indispensável criar as condições adequadas com vista o cumprimento
deste novo desiderato;
Considerando que para o efeito se afigura necessário revogar o despacho acima identificado, determino:
1 — A revogação do meu Despacho n.º 10753/2012, de 25 de julho,
publicado no Diário da República n.º 153, 2.ª série, de 8 de agosto.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 31 de dezembro
de 2015.
1 de fevereiro de 2016. — O Secretário-Geral da Educação e Ciência,
Raul Capaz Coelho.
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EDUCAÇÃO
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 2305/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1,
2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo como Técnica Especialista no meu Gabinete a licenciada
Rita Cláudia Oliveira Roque, com efeitos a 7 de dezembro de 2015.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do já referido
decreto-lei, a designada desempenhará funções na área da comunicação
social.
3 — A ora designada auferirá o estatuto remuneratório equiparado ao
de adjunto, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do decreto-lei
supracitado.
4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º, também do mencionado
decreto-lei, a nota curricular da ora designada é publicada em anexo ao
presente despacho.
5 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
26 de janeiro de 2016. — O Ministro da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues.
Nota Curricular
Nome: Rita Cláudia Oliveira Roque
Data de Nascimento: 18 de novembro de 1981.
Formação académica:
Licenciada em Comunicação Social, pela Universidade do Minho — 1999/2004.
Grau de mestre em Informação e Jornalismo, pela Universidade do
Minho, ano letivo de 2009/2010.
Experiência profissional:
Jornalista (reportagem e edição de noticiários) e Produtora na rádio
Antena 1, do grupo RTP — Rádio e Televisão de Portugal — onde fez
também algumas reportagens e diretos para televisão. Autora de várias
“grandes reportagens” de rádio; repórter em todas as campanhas eleitorais de 2005 a 2014; produziu boa parte das emissões especiais da rádio
pública entre 2012 e 2015.
Na comunicação social começou cedo, aos 16 anos, com a colaboração
no jornal local “O Povo de Fafe”. Dois anos depois, e até ao final da licenciatura, foi colaboradora na empresa do “Jornal Correio de Fafe”, proprietária
do jornal com o mesmo nome, no qual era redatora, e da RCF — Rádio Club
de Fafe, onde fez edição de notícias e assinou vários programas de autor.
Outras experiências relevantes:
Foi dirigente associativa, na Associação Académica da Universidade
do Minho. Foi autora do programa semanal, “Frequência Académica”,
sobre assuntos académicos, na RUM — Rádio Universitária do Minho.
Foi diretora da revista de assuntos académicos “Gata”.
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Despacho n.º 2306/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1,
2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de
janeiro, designo para exercer as funções de Adjunto no meu Gabinete o
Natanael José Carvalho da Vinha, com efeitos a 7 de dezembro de 2015.
2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do referido decreto-lei,
a nota curricular do ora designado é publicada em anexo ao presente
despacho.
3 — Conforme o disposto nos artigos 12.º e 18.º do supracitado
decreto-lei, publique-se na 2.ª série do Diário da República e publicite-se na página eletrónica do Governo.
26 de janeiro de 2016. — O Ministro da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues.
Nota Curricular
Natanael José Carvalho da Vinha, 42 anos.
Formação académica:
Finalista da Licenciatura em Relações Internacionais da Universidade
de Évora;
Frequência da Licenciatura em Direito da Universidade Moderna
de Setúbal;
Frequência do Bacharelato em Engenharia Eletrónica e de Computadores da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal do IPS — Instituto
Politécnico de Setúbal;
Frequência da Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Experiência profissional:
Secretário do Presidente da Câmara Municipal de Évora
(05/2013-10/2013)
Secretário do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Évora
(11/2007-04/2013);
Membro do Conselho Geral na Escola Secundária André Gouveia de
Évora, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Évora (2011/2012);
Secretário Executivo do FAIRe — Fórum Académico para a Informação e Representação Externa (03/2006-10/2007):
Responsável Técnico do GAIME — Gabinete de Apoio à Internacionalização e Mobilidade
Estudantil da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal do Instituto
Politécnico de Setúbal (01/2003-12/2005);
Técnico da Administração Tributária Adjunto Estagiário no Ministério
das Finanças (12/200006/2002:);
Assistente Administrativo no Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (06/200011/2000).
Outras experiências relevantes:
Membro do National Team of Bologna Experts (03/2007-06/2009);
Membro do Comité especializado da ESU no Processo de Bolonha
(05/2005 a 12/2005); Fundador da MedNet — The Mediterranean
Network of Student Representatives (2003); Presidente da Comissão
Executiva do FAIRe (04/2002-12/2005); Membro do Conselho Nacional de Juventude em representação Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (10/200010/2003);
Membro do Conselho Nacional de Ação Social do Ensino Superior
(10/1999-10/2003);
Presidente da Direção da Federação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (06/1999-12/2002); Presidente da
Direção da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia
de Setúbal (01/1999-12/1999); Membro do Conselho Diretivo da Escola
Superior de Tecnologia de Setúbal (05/1998-05/2003).
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Despacho n.º 2307/2016
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos
n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012,
de 20 de janeiro, designo como Técnico Especialista no meu Gabinete
o licenciado Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão, com efeitos a 14
de dezembro de 2015.
2 — Para efeitos do disposto na alínea d) do artigo 12.º do já referido
decreto-lei, o designado desempenhará funções de assessoria jurídica.
3 — O ora designado auferirá o estatuto remuneratório equiparado
ao de adjunto, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do decreto-lei supracitado.
4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º, também do mencionado
decreto-lei, a nota curricular do ora designado é publicada em anexo
ao presente despacho.

