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ANEXO
Síntese curricular
Paulo Roberto da Conceição Silva Henriques, Rio de Janeiro, Brasil, 1957.
Funções desempenhadas:
1999 — director do Museu Nacional do Azulejo;
1998 — director, em regime de substituição, do Museu Nacional
do Azulejo;
1992-1998 — director do Museu de José Malhoa;
1990-1992 — professor requisitado no Museu Nacional do Azulejo;
1998-1983 — professor do 5.o grupo do ensino secundário.
Formação académica e profissional:
2006 — bolseiro do Estado para viagem a instituições museológicas
nos EUA no âmbito do International Visitor Leadership Program;
Curso FORGEP para dirigentes da função pública, INA;
1990 — mestrado em História de Arte Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa;
1983 — curso de Pintura, Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa.
Comissões e grupos de trabalho:
2004-2006 — coordenação, em parceria com a professora Alexandra
Gago da Câmara, da revisão do Corpus da Azulejaria Portuguesa do
Século XVIII, de João Miguel dos Santos Simões, UA, MNAz e FCG;
2000-2004 — integrou o projecto «Ceramics, culture and innovation»,
programa Cultura 2000;
1998-2001 — coordenador para a museologia do projecto do Museu
da Presidência da República;
1992-1998 — coordenador para a instalação do Museu do Hospital
e das Caldas.

1997 — «António Montês e o Museu de José Malhoa», Museu de
José Malhoa;
1996 — «Hein Semke, escultura (1899-1995)», Museu de José
Malhoa;
1990 — «Canto da Maia. Escultor», IPPC, Lisboa.
Portaria n.o 716/2007
Considerando o disposto no n.o 2 do artigo 28.o da Lei n.o 107/2001,
de 8 de Setembro, determino:
1 — A classificação da peça a seguir identificada como bem de
interesse público:
Retrato de D. João VI;
Matéria/técnica — óleo sobre tela;
Autor — Albertus Jacob Frans Gregorius (1774-1853);
Datação — século XIX;
Dimensões — 117 cm (altura) × 85 cm (largura).
Pintura a óleo sobre tela, representando D. João VI, a mais de
meio corpo, voltado a três quartos à esquerda, em pose de grande
aparato. O monarca apresenta-se condecorado com a banda e placa
das três ordens militares, a placa da Ordem Militar da Torre e Espada,
a banda e placa de Carlos III de Espanha; ao pescoço, o Tosão de
Ouro. A mão esquerda repousa na parte inferior do punho de um
espadim em ouro que traz à cintura. D. João VI aponta com a mão
direita para um globo terrestre, aí implicando a localização de Portugal, colocado sobre a mesa em conjunto com o ceptro com a esfera
armilar e a Coroa Real. Assinado «Gregorius», no canto inferior
direito.
2 — A pintura referida no número anterior integra o acervo do
Museu do Palácio Nacional da Ajuda, com o número de inventário
57 035.

Comissariados de exposições (selecção):
2007 — «João Miguel dos Santos Simões (1907-1972)», Museu
Nacional do Azulejo;
2005 — «Tan vasta libertad in tan estrecha regla. El arte del Azulejo
del siglo XVI al siglo XX/Tão vasta liberdade em tão estreita regra.
A arte do azulejo em Portugal do século XVI ao século XX», Presidência
da República de Portugal, Salamanca;
2004 — «Céramique du Portugal du XVIe au XXe siècle/Cerâmica
de Portugal, do século XVI ao século XX», Museu Ariana, Genebra;
2000 — «O azulejo em Portugal no século XX», Rio de Janeiro,
Brasil;
1999 — «Desenhos dos surrealistas», 1940-1966, Museu Nacional
de Soares dos Reis;
1997 — «Portugals Moderne, Portugiesische Kunst in der Zeit Fernando Pessoa, Arte moderna no tempo de Fernando Pessoa», Frankfurt, Lisboa;

2 de Agosto de 2007. — A Ministra da Cultura, Maria Isabel da
Silva Pires de Lima.

Secretaria-Geral
Rectificação n.o 1313/2007
Por despacho de 20 de Julho de 2007 da secretária-geral do Ministério da Cultura, foi autorizada a rectificação do despacho (extracto)
n.o 14 194/2007, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 127,
de 4 de Julho de 2007, pelo que onde se lê «técnico superior de
2.a classe» deve ler-se «técnico superior de 1.a classe».
23 de Julho de 2007. — A Secretária-Geral, Fernanda Soares Heitor.

PARTE D
2.O JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BARCELOS
Anúncio n.o 5581/2007
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação)
Processo n.o 2918/07.0TBBCL
Insolvente — Your Nails — Serviços de Manicure, L.da
Credor — Carrefour (Portugal) — Soc. Exploração de Centros
Comerciais, S. A.
No 2.o Juízo de Competência Especializada Cível do Tribunal da
Comarca de Barcelos, no dia 30 de Julho de 2007, às 17 horas, foi
proferida sentença de declaração de insolvência da devedora Your
Nails — Serviços de Manicure, L.da, número de identificação fiscal
507068505, Lugar do Monte, 4755-048 Areias de Vilar, Barcelos.
São administradores da devedora Domingos Correia de Oliveira,
Lugar do Monte, Areias de Vilar, 4755-048 Barcelos, Alcina Maria
Matos Queirós, Lugar do Monte, Areias de Vilar, 4755-048 Barcelos.
Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. Miguel Ribas
Fernandes, Rua de Aveiro, 87, 4900-495 Viana do Castelo.

Ficam advertidos os devedores da insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados deverão ser feitas ao administrador da insolvência e não à própria insolvente. Ficam advertidos os credores da
insolvente de que devem comunicar de imediato ao administrador
da insolvência a existência de quaisquer garantias reais de que
beneficiem.
Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.o do CIRE].
Para citação dos credores e demais interessados correm éditos de
cinco dias.
Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo
o que antecede e ainda:
O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado
ou remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.o 2 do
artigo 128.o do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios
de que disponham.
Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por decisão definitiva não está dispensado de o reclamar no processo de insolvência (n.o 3 do artigo 128.o do CIRE).

