
PEDRO VENTURA

Natural do concelho de Tondela, nasceu a 15 de Abril de 1976. Tem 
33 anos e mora em S. Pedro de Sintra desde 2000. 

Em 1996 entrou para o curso de História-variante de Arqueologia, na 
Universidade  Nova  de  Lisboa  –  Faculdade  de  Ciências  Sociais  e 
Humanas, tendo finalizado em 2000 com média final de 15 valores. 
Em  2008 termina o Mestrado em História  Política  e  Económica  do 
Século XX, na Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências 
Sociais  e Humanas com a tese “Álvaro de Castro (1923-1924):  Na 
Encruzilhada das Contas Públicas, a Caminho da Queda do Regime”, 
tendo terminado com a classificação de Muito Bom.

Desde  2000  que  é  consultor  científico  ao  nível  do  património 
arquitectónico,  histórico,  arqueológico  e  etnográfico  em  diversas 
empresas privadas e institutos públicos, tendo  coordenado mais de 
80 estudos de impacte ambiental em especial nas áreas de projectos 
turísticos, auto-estradas, linhas de alta tensão, barragens e redes de 
rega,  campos  de  golfe,  portos  e  marinas,  áreas  comerciais, 
aeródromos, energias renováveis, recuperação de minas, pedreiras, 
entre outros, em Portugal e no estrangeiro.  

Em 2003, por convite da UNESCO, foi co-coordenador do projecto de 
investigação  arqueológico  internacional  ANSER  (Antigas  Rotas  de 
Navegação no Mediterrâneo). Em 2005, colaborou na organização do 
Arquivo da Federação Mundial da Juventude e dos Estudantes órgão 
consultivo da ONU (Budapeste - Hungria), com o apoio da UNESCO.

Desde 2006 que é  Assessor do Vereador Baptista Alves na Câmara 
Municipal de Sintra ao nível da consultadoria científica para a AMES 
(Agência Municipal  de Energia de Sintra),  a AMEGA (Associação de 
Municípios para Estudos e Gestão da Água) e a AMAGAS (Associação 
de  Municípios  para  o  Gás).  Desenvolve  ainda  funções  ao nível  da 
consultadoria sobre questões de Urbanismo, Planeamento Estratégico 
e Ambiente. Em 2009 continua a exercer estas funções. 

Em 2009 integra a equipa do consórcio AEROCONSULT – Engenharia 
Aeroportuária  (Hidroprojecto,  Dorsch Gruppe DC Airpo,  Prospectiva, 
Pronengel e Ginger) como consultor para a área do património para a 
construção do Novo Aeroporto de Lisboa (NAER).

É membro da Associação de Amizade Portugal – Cuba, membro do 
Conselho Português para a Paz e Cooperação e sócio dos Bombeiros 
Voluntários  de  S.  Pedro  de  Penaferrim.  É  Militante  do  Partido 
Comunista Português, membro da DORL, membro do Executivo e do 
Secretariado  da  Concelhia  de  Sintra  do  PCP.  É  ainda  membro  do 
Grupo  de  Trabalho  do  Ambiente  de  apoio  ao  Comité  Central  e 
membro do Sector Intelectual do PCP. É Secretário da Assembleia de 
Freguesia de S. Pedro de Sintra.  


