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RESUMOS BIOGRÁFICOS DOS DIRETORES A DESIGNAR 

 

1ª FASE (correspondente ao Aviso 8441-D/2020) 

 

MARIA DALILA AGUIAR RODRIGUES, 60 anos, doutorada em História, na especialidade de 

História da Arte pela Universidade de Coimbra em 2001. Com um sólido percurso na direção 

e gestão de equipamentos culturais de visibilidade nacional e internacional. Desempenha as 

funções de Diretora do Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém, em regime de 

substituição, desde 14 de Maio de 2019. 

SANTIAGO AUGUSTO FERREIRA MACIAS, 57 anos, doutorado em História pela Universidade 

de Lyon, em 2005, docente especializado do Curso de Mestrado em Património da Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com vasta experiência em 

museologia, comissariado de exposições e coordenação de publicações. 

JOSÉ ALBERTO JULINHA RIBEIRO, 49 anos, mestre em Arte, Património e Restauro, pela 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 2003. Frequentou o Doutoramento em 

História, na especialidade em Arte, Património e Teoria do Restauro, em 2013. Exerce as 

funções de Diretor do Palácio Nacional da Ajuda desde Maio de 2013. 

VÍTOR MANUEL DA SILVA DIAS, 48 anos, Doutorado em Arqueologia pela Universidade de 

Évora em 2014, com experiência em centros de investigação e projetos científicos de relevo, 

e participação em diversas publicações científicas. Demonstrou experiência comprovada em 

planeamento, coordenação e gestão de trabalhos de arqueologia e preservação do 

património. 

ODETE MARIA DE MATOS PAIVA, 53 anos, Doutorada em Turismo, Lazer e Cultura, pela 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 2017. Professora adjunta convidada da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Viseu, onde leciona as 

Unidades Curriculares de História da Arte e da Cultura e de Turismo e Património. Diretora 

do Museu Nacional Grão Vasco, em comissão de serviço no período de 1 de dezembro de 

2018 a 26 de agosto de 2019, e desde então em regime de substituição. 

ANTÓNIO MANUEL GONÇALVES CARVALHO, 55 anos, Licenciado em História e Curso de 

Pós-Graduação em Ciências Documentais (Biblioteca e Documentação). Diretor do Museu de 

Arqueologia desde 25 de julho de 2012, inicialmente em regime de substituição e  
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posteriormente através de procedimento concursal, em dezembro de 2013 e em 2016, 

respetivamente. 

MARIA DE LURDES DOS ANJOS CRAVEIRO, 63 anos, Doutorada em História na especialidade 

História da Arte pela Universidade de Coimbra, em 2002. Exerce funções de docência ao 

nível do ensino superior desde 1988, bem como outras atividades de natureza cientifico-

pedagógica. Demonstrou elevada experiência em coordenação de investigação, de eventos 

científicos e eventos culturais. 

ANTÓNIO MANUEL TORRES DA PONTE, 50 anos, Doutorado em museologia, pela Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto em 2014, com a apresentação da dissertação «O 

contributo dos museus do Norte de Portugal para uma dinamização do turismo cultural». 

Exerce funções de Diretor Regional da Cultura do Norte desde 2013. 

SANDRA MARIA FONSECA LEANDRO, 50 anos, Doutorada em História da Arte 

Contemporânea, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 

Lisboa, em 2008. Com atividade na área da investigação e docência, tem como desígnio e 

visão para o MNFMC o seu «crescimento como instituição de referência no panorama 

nacional, como Museu, centro de estudo, conhecimento e criatividade em Évora, na região 

do Alentejo, na região transfronteiriça, em Portugal, e no Mundo, nos domínios da Arte, 

Arqueologia, Património material e imaterial».  


