
Paula Araújo da Silva has been General 
Director of Cultural Heritage since 
January 11, 2016. She has a degree in 
Architecture from the Porto School of 
Fine Arts and a Master in Archeology 
from the University of Minho.  Paula 
Silva collaborated with the Porto 
energy agency in the manual of good 
procedures for the energy efficiency of 
Porto buildings, and was responsible for 
opening the Heritage North area at the 
Serra do Pilar Monastery.

In the Directorate-General for National 
Buildings and Monuments, Paula Silva 
coordinated the conservation and 
qualification project of the Church 
and Monastery of Serra do Pilar; the 
consolidation of the Walls of Valença do 
Minho, and the vestments of the Fortress 
of Ínsua; the conservation and restoration 
works of the Misericórdia Church in 
Braga, and the musealisation of the Idol 
Fountain. She was Regional Director of 
Northern Culture from 2009 to 2013, 
and Division Head of the Heritage and 
Museums area of Porto City Hall in 2014 
and 2015.

Paula Araújo da Silva é Diretora-
Geral do Património Cultural desde 
11 de janeiro de 2016. Licenciada em 
Arquitetura pela Escola Superior de Belas 
Artes do Porto e Mestre em Arqueologia 
pela Universidade do Minho, coordenou 
a medida 3.9 desconcentrada da Cultura 
no âmbito do QCA III, colaborou com a 
agência de energia do Porto no manual 
de bons procedimentos para a eficiência 
energética dos edifícios do Porto e foi 
responsável pela abertura do espaço 
Património a Norte no Mosteiro da Serra 
do Pilar.

Na Direção-Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais, coordenou o 
projeto de conservação e qualificação 
da Igreja e Mosteiro da Serra do Pilar; a 
consolidação das muralhas de Valença 
do Minho e dos paramentos da Fortaleza 
da Ínsua; as obras de conservação e 
restauro da Igreja da Misericórdia, em 
Braga, e a musealização da Fonte do 
Ídolo. Foi Diretora Regional de Cultura 
do Norte de 2009 a 2013 e chefe de 
Divisão da área de património e museus 
da Câmara Municipal do Porto em 2014 
e 2015.


