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2 — Formação académica:
1991 — licenciatura em Economia pela Faculdade de Ciências Eco-

nómicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa;
1998 — Master in Business and Administration (MBA) pelo Departa-

mento de Gestão da Universidade Nova de Lisboa com trabalho de disser-
tação subordinado ao tema: «Value -at -Risk — um caso português».

3 — Atividade profissional atual:
Desde 2001 — chief -economist do Banco BPI, S. A. (diretora do 

Departamento de Estudos Económicos e Financeiros).

4 — Funções anteriores:
1997 -1998 — trader/analista na área de produtos estruturados (deri-

vados) no Departamento Financeiro do Banco BPI, S. A.;
1992 -1997 — ingresso no Banco BPI, S. A., como analista financeiro.
1991 -1992 — técnica estagiária do Gabinete de Estudos do Departa-

mento de Estatísticas e Estudos Económicos do banco de Portugal.

5 — Outras atividades:
Assistente na Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da 

UCP entre 1991 e 2000, tendo lecionado, entre outras cadeiras: Economia 
Financeira, Macroeconomia, Introdução à Economia e Finanças Públicas;

Formadora na pós -graduação de Mercados Financeiros — ISCTE 
Business School (módulo: Mercados Cambiais);

Formadora na pós -graduação de Análise Financeira — EGP — UPBS 
no módulo Análise e Gestão de Risco I.
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 Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 261/2012
O interesse histórico da Igreja de Nossa Senhora da Porta do Céu de 

Telheiras, primeira da sua invocação no país, está indissociavelmente 
ligado à expansão marítima seiscentista, dado que o templo foi fundado 
por D. João de Cândia, príncipe do Ceilão refugiado em Portugal.

A igreja data de meados do século XVII e resulta da ampliação do 
oratório destinado a servir a pequena comunidade de frades franciscanos 
instalada no convento anexo. Reconstruída após o terramoto de 1755, 
por iniciativa régia e do Marquês de Pombal, terá no entanto conservado 
parte da traça da primitiva igreja, de gosto tardo -maneirista.

A classificação da Igreja de Nossa Senhora da Porta do Céu reflete os 
seguintes critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro: o caráter matricial do bem, o seu valor estético e material in-
trínseco, o seu interesse como testemunho religioso e testemunho notável 
de vivências históricas e a sua conceção arquitetónica e urbanística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em conta as características da 
zona onde se insere o imóvel, nomeadamente o facto de se tratar de uma 
paisagem urbana que sofreu ainda recentemente alterações profundas, 
não se podendo considerar inteiramente consolidada.

A sua fixação visa conservar a envolvente do imóvel, incluindo áreas 
edificadas e áreas vazias ou ajardinadas, promover a sua inserção e en-
quadramento harmonioso no conjunto edificado próximo e salvaguardar 
os «pontos de vista» atuais.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, previstos 
no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, de acordo com o disposto 
nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, ao abrigo do disposto nos arti-

gos 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e no artigo 43.º da 
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no uso das competências conferidas 
pelo n.º 11 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, 
manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo 1.º
Classificação

É classificada como monumento de interesse público a Igreja de Nossa 
Senhora da Porta do Céu (Igreja Paroquial de Telheiras), na Estrada de 
Telheiras, Lisboa, freguesia do Lumiar, concelho e distrito de Lisboa, 
conforme planta de delimitação constante do anexo à presente portaria e 
que desta faz parte integrante.

Artigo 2.º
Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo 
anterior, de acordo com a planta de delimitação constante do anexo à 
presente portaria e que desta faz parte integrante.

13 de junho de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Francisco 
José Viegas.

ANEXO 
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 Portaria n.º 262/2012
A história do Palácio de Sabugosa recua até ao século XVI, altura em 

que foi construído no local um primitivo paço rural para residência de 
Luís César de Meneses, de quem descenderiam os Condes de São Lou-
renço (outra das designações do palácio) e os Condes e Marqueses de 
Sabugosa. A quinta, que chegou a estender -se até ao limite do Palácio 
de Vale Flor e até à ermida de Santo Amaro, incluía uma ampla mata, 
e junto da habitação ainda se pode admirar um jardim de aparato com 
lago central, esplanada e cascata.

As primeiras transformações assinaláveis deste paço primitivo, in-
cluindo a disposição que ainda atualmente possui nas suas características 
essenciais, datam do início do século XVIII, sendo seguidas em finais do 
século XIX por novas obras de atualização dos interiores. Entre estes 
magníficos espaços merece destaque a capela, com um Cristo atribuído 
a Machado de Castro, e a biblioteca, onde António Maria César e Me-
neses terá encontrado o folheto inédito do Auto da Festa de Gil Vicente, 
cujo fac -simile fez publicar em 1906. De resto, os salões do Palácio 
Sabugosa receberam muitos homens de letras, julgando -se mesmo que 
a casa serviu de inspiração às descrições da casa do Ramalhete d’Os 
Maias de Eça de Queirós.

A classificação do Palácio de Sabugosa e Jardins reflete os seguintes 
critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro: 
interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos histó-
ricos, valor estético, valor técnico, conceção arquitetónica e urbanística.

A zona especial de proteção (ZEP) abrange testemunhos ligados à 
arquitetura religiosa (Convento das Flamengas), mas também à vocação 
industrial da zona de Alcântara (bairro operário, à Rua Primeiro de maio, 
e edifício da antiga Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense).

A sua fixação visa salvaguardar a envolvente próxima do imóvel agora 
classificado e a sua relação visual, direta e indireta, com o conjunto 
urbano onde se insere.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, previstos 
no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, de acordo com o disposto 
nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, ao abrigo do disposto nos arti-

gos 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º, e no artigo 43.º da 
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no uso das competências conferidas 
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pelo n.º 11 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, 
manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo 1.º
Classificação

É classificado como monumento de interesse público o Palácio Sa-
bugosa e Jardins, na Rua do 1.º de Maio, 112 a 124, Lisboa, freguesia 
de Alcântara, concelho e distrito de Lisboa, conforme planta de deli-
mitação constante do anexo à presente portaria e que desta faz parte 
integrante.

Artigo 2.º
Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo 
anterior, de acordo com a planta de delimitação constante do anexo à 
presente portaria e que desta faz parte integrante.

13 de junho de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Francisco 
José Viegas.

ANEXO 
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 Portaria n.º 263/2012
O edifício do Museu de Arte Popular resulta da adaptação de antigos 

Pavilhões da Vida Popular, integrados no conjunto construído para a 
Exposição do Mundo Português de 1940, e constitui um testemunho 
historiográfico e arquitetónico de primeira importância no país. O pro-
jeto refletia o interesse do Estado Novo por uma estética evocadora da 
ruralidade e das tradições populares, e imbuída de forte historicismo, 
agregando a arquitetura, a escultura e a pintura num programa modernista 
bem exemplificativo da ideologia que presidiu à sua criação.

A decoração dos pavilhões foi assinada por alguns dos maiores nomes 
do panorama artístico nacional, tendo recebido mais tarde um projeto 
de museologia inovador e de nível internacional.

A sua implantação, junto do Espelho de Água de Belém e na vizi-
nhança do Padrão dos Descobrimentos, acrescenta o impacto cenográfico 
da construção, e contribui para a valorização de uma zona da cidade 
com forte valor simbólico.

A classificação do Edifício do Museu de Arte Popular reflete os seguin-
tes critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setem-
bro: o valor estético e material intrínseco do bem, o génio dos respetivos 
criadores, o interesse do bem como testemunho notável de vivências ou 

factos históricos, a sua conceção arquitetónica, urbanística e paisagista, 
e o que nele se reflete do ponto de vista da memória coletiva.

A zona especial de proteção (ZEP) abrange um conjunto de elementos 
também ele resultante da Exposição do Mundo Português, nomeada-
mente o Padrão dos Descobrimentos, primitivamente esboçado por 
Cottinelli Telmo, o edifício do «Espelho de Água», inicialmente dedi-
cado a «Diversões Náuticas», o edifício da Associação Naval de Lisboa, 
então «Pavilhão dos Descobrimentos», e a Doca de Belém, onde esteve 
fundeada a «Nau Portugal».

A sua fixação teve em conta as servidões administrativas do património 
cultural já existentes, a génese do local e a envolvente urbanística do 
imóvel, que visa preservar, bem como os sistemas de vistas, nomeada-
mente a sua relação com o rio Tejo.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, de acordo 
com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, ao abrigo do disposto nos arti-

gos 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e no artigo 43.º da 
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no uso das competências conferidas 
pelo n.º 11 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, 
manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo 1.º
Classificação

É classificado como monumento de interesse público o edifício do 
Museu de Arte Popular, na Avenida de Brasília, Lisboa, freguesia de 
Santa Maria de Belém, concelho e distrito de Lisboa, conforme planta 
de delimitação constante do anexo à presente portaria e que desta faz 
parte integrante.

Artigo 2.º
Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo 
anterior, conforme planta de delimitação constante do anexo à presente 
portaria e que desta faz parte integrante.

13 de junho de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Francisco 
José Viegas.
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