REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

JORNAL OFICIAL
Quarta-feira, 25 de janeiro de 2017

Série
Número 16

Sumário
SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E CULTURA
Despacho n.º 58/2017
Nomeia a licenciada Lídia Maria Faria Goes Ferreira, Técnica Superior da carreira
técnica superior do Sistema Centralizado de Gestão da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, como Diretora do Museu Etnográfico da Madeira, equiparada para todos os efeitos legais a Chefe de Divisão, cargo de direção intermédia
de 2.º grau da Direção de Serviços de Museus e Património Cultural da Direção Regional da Cultura.
Despacho n.º 59/2017
Nomeia a licenciada Maria Teresa Mendes de Azeredo Pais, Técnica Superior da
carreira técnica superior do Sistema Centralizado de Gestão da Secretaria Regional
da Economia, Turismo e Cultura, como Diretora do Museu Quinta das Cruzes, equiparada para todos os efeitos legais a Chefe de Divisão, cargo de direção intermédia
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2

25 de janeiro de 2017

Número 16
SECRETARIA REGIONAL DA ECONOMIA,
TURISMO E CULTURA

-

Despacho n.º 58/2017
Ao abrigo da alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto
Regulamentar Regional n.º 4/2015/M, de 18 de junho, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2016/M,
de 19 de maio, da alínea e) do n.º 3 do artigo 3.º e artigo 6.º
da Portaria n.º 50/2016, de 19 de fevereiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 570/2016, de 19 de dezembro,
conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 2.º e artigo 3.º
do Despacho n.º 8/2016, de 20 de dezembro, publicado no
JORAM, II série, n.º 224, de 22 de dezembro e do n.º 1 do
artigo 3.º-A e n.º 12 do artigo 4.º-A do Decreto Legislativo
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na redação dada pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho,
nomeio, na sequência de procedimento concursal, em comissão de serviço, como Diretora do Museu Etnográfico da
Madeira, equiparada para todos os efeitos legais a Chefe de
Divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau da Direção
de Serviços de Museus e Património Cultural da Direção
Regional da Cultura, a licenciada LÍDIA MARIA FARIA GOES
FERREIRA, Técnica Superior da carreira técnica superior do
Sistema Centralizado de Gestão da Secretaria Regional da
Economia, Turismo e Cultura.
Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura,
11 de janeiro de 2017.
O SECRETÁRIO REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E
CULTURA, António Eduardo de Freitas Jesus
Anexo do Despacho n.º 58/2017, de 25 de janeiro
Nota Curricular
Dados pessoais:
Nome: Lídia Maria Faria Goes Ferreira
Naturalidade: Santa Luzia – Funchal
Data de Nascimento: 30 de setembro de 1964
Habilitações académicas:
1.º Ano do Curso de Organização e Gestão de Turismo, é licenciada em Antropologia, e mestre em
Museologia e Património, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa.
-

-

-

Exerceu funções como técnica auxiliar de 1.ª classe
da carreira de rececionista auxiliar de turismo, no
quadro de pessoal da antiga Direção Regional de
Turismo (SRTC), nos períodos de 29.06.1983 a
13.06.1988 e 15.06.1993 a 31.05.1994.
Técnica auxiliar, no Núcleo de Formação Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, de
14.06.1988 a 14.06.1993, em regime de requisição.
A partir de 01.06.1994 exerceu funções como técnica superior (investigação na área da Antropologia) na antiga Divisão de Proteção do Património
Cultural, Direção Regional dos Assuntos Culturais
(SRTC).
De 17.06.1996 a 31.05.1998, exerceu funções de
Coordenadora do Museu Etnográfico da Madeira.
Desde 01.06.1998 a 30.04.2016 exerceu funções de
Diretora do Museu Etnográfico da Madeira, cargo
equiparado a Chefe de Divisão.

-

-

Desde 13.06.2016, nomeada em regime de substituição no cargo de Diretora do Museu Etnográfico
da Madeira, cargo equiparado a Chefe de Divisão,
até à presente data.
Entre 1983 e 2016 frequentou as seguintes ações de
formação na área da museologia: “Museologia e
Património”; Técnicas de Inventariação Museológica; Arquitetura, Conservação e Museologia; Introdução às Práticas de Conservação Preventiva;
Conceção de Sítios de Internet em Museus; Programação e Produção de Exposições e Boas Práticas de Preservação e Manutenção de Coleções.
Frequentou formação em Direito do Património
Cultural e Iniciação à Arqueologia e possui formação em Gestão Pública – FORGEP. Frequentou
ainda ações de formação nas áreas de informática
na ótica do utilizador, relações humanas e atendimento ao público.
Ao longo do seu percurso profissional tem produzido vários projetos de investigação e divulgação
na área da antropologia, do património cultural e
da museologia e do seu currículo profissional e científico fazem parte vários artigos publicados em
periódicos e revistas, no âmbito de diferentes temáticas. É autora de coleções de postais e publicações
na área da etnografia e foi produtora e autores vários vídeos e documentários televisivos, na área da
antropologia.
Despacho n.º 59/2017

Ao abrigo da alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto
Regulamentar Regional n.º 4/2015/M, de 18 de junho, alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2016/M,
de 19 de maio, da alínea a) do n.º 3 do artigo 3.º e artigo 6.º
da Portaria n.º 50/2016, de 19 de fevereiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 570/2016, de 19 de dezembro,
conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º e artigo 3.º
do Despacho n.º 8/2016, de 20 de dezembro, publicado no
JORAM, II série, n.º 224, de 22 de dezembro, e do n.º 1 do
artigo 3.º-A e n.º 12 do artigo 4.º-A do Decreto Legislativo
Regional n.º 5/2004/M, de 22 de abril, na redação dada pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2016/M, de 6 de julho,
nomeio, na sequência de procedimento concursal, em comissão de serviço, como Diretora do Museu Quinta das
Cruzes, equiparada para todos os efeitos legais a Chefe de
Divisão, cargo de direção intermédia de 2.º grau da Direção
de Serviços de Museus e Património Cultural da Direção
Regional da Cultura a licenciada MARIA TERESA MENDES DE
AZEREDO PAIS, Técnica Superior da carreira técnica superior do Sistema Centralizado de Gestão da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura.
Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura,
11 de janeiro de 2017.
O SECRETÁRIO REGIONAL DA ECONOMIA, TURISMO E
CULTURA, António Eduardo de Freitas Jesus
Anexo do despacho n.º 59 /2017, de 25 de janeiro
Nota Curricular
Dados pessoais:
Nome: Maria Teresa Mendes de Azeredo Pais
Naturalidade: Sé Nova - Coimbra
Data de Nascimento: 20 de dezembro de 1957
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Habilitações académicas:
Licenciatura em História pela Faculdade de Letras
da Universidade Clássica de Lisboa (1977-1982) e
pós graduação em Museologia pelo Instituto Superior de Matemáticas e Gestão (ISMAG) (19921994).
Experiência profissional:
Exerceu funções de técnica superior / conservador
de museus no quadro de pessoal da antiga DRAC Direção Regional dos Assuntos Culturais entre
1982 e 2001 no Museu Quinta das Cruzes.
Desde 26 de Abril de 2001 até 30 de abril de 2016,
exerceu funções de Diretora do Museu Quinta das
Cruzes, cargo equiparado a Chefe de Divisão.
Desde 13-06-2016, nomeada em regime de substituição, no cargo de Diretora do Museu Quinta das
Cruzes, cargo equiparado a Chefe de Divisão, até à
presente data.
Formação e valorização:
Entre 1986 e 2016 frequentou e participou em
inúmeras Ações de Formação, Cursos, Encontros,
Colóquios, Seminários de âmbito regional, nacional e internacional, abrangendo diferentes áreas
temáticas no âmbito da museologia. Durante o seu
percurso profissional tem vindo a desenvolver diversos trabalhos e projetos, nomeadamente, a produção de textos para diversas publicações [Catálogos, Roteiros, Desdobráveis, Boletins, Revistas],
promovidas pelo Museu Quinta das Cruzes, pela
Direção de Serviços de Museus, pela Rede Portuguesa de Museus e outras Instituições.
Colaborou no projeto e integrou a equipa de montagem da Exposição Temporária Obras de Referên-

-

-

-

-

cia dos Museus da Madeira - 500 Anos de História
de um Arquipélago, realizada em Lisboa, na Galeria de Pintura do Rei D. Luís - Palácio Nacional da
Ajuda, a 20 de novembro de 2009 / 28 de fevereiro
de 2010, coordenado pela Direção de Serviços de
Museus, com apoio da DRAC / IMC.
Integrou a equipa de coordenação do projeto MUSEUMAC – Rede de Museus da Madeira, Açores e
Canárias, no âmbito do programa de iniciativa comunitária INTERREG III B (FEDER), tutelado pela DRAC / SREC, entre outubro de 2006 e abril de
2008.
Orientou estágios profissionais, na área da museologia e académicos [no âmbito curricular de licenciatura e de mestrado, promovidos pela UMA Universidade da Madeira, Universidade de Évora e
Fundação CRT / Universidade de Torino – Itália],
entre os anos 2002 e 2013.
Entre 1998 e 2012 foi formadora em cursos e ações
de formação, promovidas por instituições de ensino
profissional e universitário e pelo Instituto Português de Museus /RPM (Rede Portuguesa de Museus), no âmbito da história da museologia e conservação preventiva de bens culturais.
Desde 1996 até à presente data, participou e representou o Museu Quinta das Cruzes em Encontros /
Seminários de natureza museológica e patrimonial,
quer no âmbito regional (nomeadamente nas Escolas da Região), quer no âmbito nacional, em fóruns
promovidos por organismos e instituições vocacionados para a defesa e valorização dos museus e da
museologia em Portugal.
Exerce, desde 2003, as funções de Delegada da
APOM - Associação Portuguesa de Museologia na
Região Autónoma da Madeira.
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda ..................... € 15,91 cada
Duas laudas ................... € 17,34 cada
Três laudas .................... € 28,66 cada
Quatro laudas ................ € 30,56 cada
Cinco laudas.................. € 31,74 cada
Seis ou mais laudas ....... € 38,56 cada

€ 15,91;
€ 34,68;
€ 85,98;
€ 122,24;
€ 158,70;
€ 231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série ............................. € 27,66
Duas Séries ........................... € 52,38
Três Séries ............................ € 63,78
Completa ............................... € 74,98

Semestral
€ 13,75;
€ 26,28;
€ 31,95;
€ 37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído)

