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Diário da República, 2.ª série PARTE C

 CULTURA

Direção-Geral do Património Cultural

Despacho (extrato) n.º 10338/2022

Sumário: Designação, em comissão de serviço, precedendo procedimento concursal, de Edward 
Valeriano de Luiz Gonçalves Ayres de Abreu no cargo de diretor do Museu Nacional 
da Música.

Em cumprimento da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se 
público que, tendo sido concluído o procedimento concursal para o cargo de direção intermédia 
de 1.º grau como Diretor do Museu Nacional da Música, aberto através do Aviso n.º 9312 -A/2020, 
publicado no Diário da República n.º 118/2020, 1.º Suplemento, 2.ª série, de 19 de junho, Referência 
D, e tendo o júri do mencionado procedimento proposto, fundamentadamente, a designação do 
candidato selecionado, designei, por despacho de 19 de julho de 2022, proferido nos termos do 
disposto nos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, e 
no n.º 5 do artigo 14.º do Regime Jurídico de Autonomia de Gestão dos Museus, Monumentos e 
Palácios, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 78/2019, de 5 de junho, o doutor Edward Valeriano de Luiz 
Gonçalves Ayres de Abreu para exercer, em comissão de serviço, por um período de três anos, reno-
vável por duas vezes por igual período, com efeitos a 1 de setembro de 2022, o cargo de dirigente 
intermédio de 1.º grau como Diretor do Museu Nacional da Música, em virtude de ter evidenciado, 
em resultado do procedimento concursal realizado, reunir as condições exigidas para o cargo a 
prover e possuir a competência técnica, aptidão, formação e experiência profissional necessárias 
para o exercício do cargo, conforme evidenciado pela nota curricular publicada em anexo.

11 de agosto de 2022. — O Diretor -Geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos.

ANEXO

Nota curricular

Edward Ayres de Abreu, 33 anos, musicólogo, gestor e compositor, é diplomado pela Escola 
Superior de Música de Lisboa (Composição, licenciatura), Universidade NOVA (Ciências Musicais, 
mestrado e doutoramento) e AESE Business School (Executive MBA). Ao longo do seu percurso 
académico foi bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, da Imprensa Nacional — Casa 
da Moeda e da AESE Business School.

Pelo seu trabalho como musicólogo foi distinguido com o 2.º Prémio do Concurso Otto Mayer-
Serra (2017), da Universidade da Califórnia, Riverside, e com o Prémio Joaquim de Vasconcelos 
(2019,) da Sociedade Portuguesa de Investigação em Música. É, desde 2021, 2.º Vogal da Direção 
da Sociedade Portuguesa de Investigação em Música. Foi membro integrado do CESEM, Centro 
de Estudos de Sociologia e Estética Musical, iniciando em 2022 um projeto de pós -doutoramento 
no âmbito do INET -md, Centro de Estudos em Música e Dança, pólo da Universidade de Aveiro.

Fundou e dirigiu (2009 -2022) o MPMP Património Musical Vivo, plataforma distinguida com o 
Prémio de Música Sequeira Costa (2018) pela Fundação Mirpuri. No âmbito do MPMP concebeu 
e coordenou diversos projetos editoriais e de programação musical.

Como musicólogo colaborou com a Fundação Calouste Gulbenkian, o Teatro Nacional de São 
Carlos e a Casa da Música.
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