
atrimónio!
 ara Todos?

Jornadas Europeias do Património 2021

Lotação limitada
Uso obrigatório de máscara
O Clube UNESCO Espaço t assegura que todas as medidas de
segurança e higiene para a realização deste evento, são cumpridas.

Local e Informações:
Sede do Clube UNESCO Espaço t
Rua do Vilar, 54 / 54A // 4050 – 625 Porto
T| 22 608 19 19 // dci@espacot.pt // www.espacot.pt

conferência
25/09
15h30



O Clube UNESCO Espaço t,
O Clube UNESCO da Cidade do Porto,
O Clube UNESCO da Cidade da Maia,
A Campo Aberto - associação de defesa do ambiente

Vêm por este meio convidar V. Excia. a assistir à conferência Património! Para Todos? que
terá lugar no próximo dia 25 de setembro pelas 15h30 na sede do Clube UNESCO Espaço t.
Esta conversa, insere-se no âmbito das Jornadas Europeias do Património.
Contamos com a sua presença!
Entrada gratuita 

25/09
15h30

sede do Clube UNESCO Espaço t
Rua do Vilar, 54 / 54A
4050 – 625 Porto
T| 22 608 19 19
dci@espacot.pt
www.espacot.pt
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Nelson de Sousa Oliveira nasceu em Caracas-Ve-
nezuela em 01 de Julho de 1954. Com 4 anos de 
idade acompanhou a Família no regresso a Portugal, 
tendo passado a viver de�nitivamente na cidade do 
Porto em 1960. Frequentou o Curso de Arquitectura 
na Escola Superior de Belas Artes do Porto e na Facul-
dade de Arquitectura da Universidade do Porto. No 
decurso da sua carreira estudantil estagiou no Gabi-
nete de Arquitectura e Urbanismo do Arquiteto 
Pimentel e Sepúlveda. Em meados dos Anos 80, após 
a conclusão da Licenciatura, passou a exercer Ativida-
de Liberal, projectando diferentes tipologias arqui-
tectónicas no Distrito do Porto. Paralelamente desen-
volveu Atividade Docente 
em Estabelecimentos de 
Ensino Público, nomeada-
mente promovendo práti-
cas inclusivas com Alunos 
com Necessidades Educati-
vas Especiais. Desenvolveu 
vários Projetos Educativos 
no âmbito da Preservação 
do Património, relaciona-
dos com o Património 
Cultural, Reabilitação, 
Escola, Cidadania e Desen-
volvimento Sustentável.

Adalberto António Ferreira da Costa, 
(Adalberto Costa) nasceu em Coronado, 
concelho de Santo Tirso, é licenciado em 
Direito e Advogado, com publicação de 
vários trabalhos desde 1992 na área do 
Direito e da História do Direito. Tem várias 
intervenções em Conferências: Direito dos 
Transportes; Direito do Urbanismo; Direito 
Industrial; Direito do Trabalho e Direito da 
Publicidade. Co-fundador de várias asso-
ciações culturais e atual Presidente do 
Clube Unesco da Maia.

Inês Mendes Leal Rodrigues
Licenciada em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho, 
45 anos. 
Ingressou na Administração Pública em outubro de 1995 e trabalha 
essencialmente na área da gestão dos recursos humanos. 
Desde 1 de março de 2021 é técnica superior na área de recursos 
humanos do Instituto dos Vinhos do Porto e Porto, Ministério da 
Agricultura, onde pertence e já tinha exercido as mesmas funções 
entre outubro de 2015 e fevereiro de 2017. 
Anteriormente exerceu o cargo de Chefe de Divisão de Recursos 
Humanos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Norte (outubro de 2017 a fevereiro de 2021), trabalhou na Câmara 
Municipal de Espinho (2012, recursos humanos), no Centro Português 
de Fotogra�a (de 2001 a 2015, com interrupção de 2012, essencial-
mente nos recursos humanos, apoio à gestão e projeto de promoção 
da acessibilidade) e no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia (1995-
-2001, aprovisionamento e em projeto de formação).
Formadora em temáticas da gestão dos recursos humanos na Adminis-
tração Pública, esteve também ligada ao acompanhamento de proje-
tos de acessibilidade, programas de voluntariado e protocolos com 
instituições de ensino. 
Foi Vice-Presidente da Acesso Cultura entre 2014 e 2018 e desde 2019 
é Secretária da Direção. 
É Vogal da Direção da Associação de Amigos do Arquivo Distrital do 
Porto desde maio de 2016, associação sem �ns lucrativos que tem por 
objeto contribuir para a promoção, salvaguarda e divulgação do 
acervo patrimonial do Arquivo Distrital do Porto. 
Integra desde junho de 2021 a Direção da Cooperativa dos Funcioná-
rios do Instituto do Vinho do Porto. 
Interessa-se pelo potencial individual, pelo papel do Estado no Acesso 
e na Cultura. Acredita que as Pessoas fazem a diferença. 

José Castro Silva
Natural de Vila Nova de Gaia, é Arquitecto licen-
ciado pela FAUP - Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto em 2003, sendo Membro 
da Ordem dos Arquitectos desde então, assim 
como Membro do COB - Colégio de Gestão, Direc-
ção e Fiscalização de Obra da Ordem dos Arqui-
tectos desde 2012, onde já exerceu funções de 
Coordenador da sua Comissão Executiva e 
Membro do CPA – Colégio de Património Arqui-
tectónico da Ordem dos Arquitectos, desde 2016. 
Desde 2018, é técnico habilitado pela OA a subs-
crever projectos de Acústica de Edifícios e desde 
2020 tem a certi�cação de Passive House Trades-
person, sendo autor de inúmeros projectos de 
habitação, serviços, indústria e hotelaria no país e 
além-fronteiras.
Como �lho de um associado da ADFA tem uma 
ligação pessoal à instituição desde muito novo, 
sendo que desde 2014 que está envolvido direc-
tamente com o processo de remodelação/am-
pliação das infraestruturas da ADFA Porto, sendo 
o técnico autor do projecto de Arquitectura que 
está actualmente em curso.

Arminda Sousa Deusdado é licenciada em Ciências 
Históricas pela Universidade Portucalense, tem uma 
Pós-Graduação em Gestão Cultural pela Escola de 
Gestão do Porto. É atualmente CEO da Farol de Ideias 
e coordenadora executiva dos projetos de televisão e 
media da Farol. É a Coordenadora Geral do magazine 
semanal “BIOSFERA”, emitido pela RTP2 desde 2005. 
Foi Realizadora de conteúdos como a série docu-
mental “NOS PASSOS DE MAGALHÃES” (RTP 2), 
estreada em 2008, o Doc Film “ULYSSES: RELAUN-
CHING EUROPE FROM SOUTH”, estreado em 2013 em 
cinemas por toda a Europa, e “GEOSFERA”, uma série 
documental de sete episódios sobre os geoparques 
da Europa, estreada em 2012 na RTP2.


