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como exerceu as funções de Secretário e Administrador da Faculdade.
Tendo desempenhado estas funções num período de grandes mudanças
institucionais, com enormes desafios a nível organizativo, administrativo
e financeiro, o Dr. Manuel Salvador R. Alves prestou uma contribuição
fundamental para a gestão eficiente da Faculdade e para a implementação
do plano de desenvolvimento estratégico iniciado em 2007. Graças à sua
elevada dedicação e lealdade institucional, sentido de responsabilidade,
capacidade de trabalho e ao profundo conhecimento que possui das
diversas áreas de funcionamento da Faculdade, o Dr. Manuel Salvador
R. Alves teve um papel essencial na reorganização dos serviços administrativos, na requalificação dos recursos humanos, e na melhoria das
infraestruturas da Faculdade, sem os quais não teria sido possível apoiar
as mudanças implementadas. A forma como geriu os inúmeros projetos
envolvidos na construção e equipamento de novos espaços tornou possível concretizar os significativos progressos alcançados neste domínio,
apesar dos fortes constrangimentos financeiros existentes. A total disponibilidade sempre demonstrada pelo Dr. Manuel Salvador R. Alves para
servir a Faculdade, junta com as suas capacidades de gerir os vários tipos
de problemas envolvidos no funcionamento da instituição, constituíram
um suporte crucial para o desenvolvimento da Faculdade e para os sucessos alcançados a nível do ensino e da investigação. Por todas estas
razões expresso ao Dr. Manuel Salvador Rodrigues Alves a minha sentida
gratidão pessoal e o reconhecimento da Faculdade de Ciências Médicas.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501097
Louvor n.º 55/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas, quero prestar público reconhecimento e louvor à técnica superior
Dra. Andreia Bretes de Almeida pela forma dedicada, responsável e
competente como exerceu as funções de secretária do Conselho Diretivo. Quero também agradecer-lhe a forma eficaz como geriu a minha
agenda, demonstrando excelente relacionamento humano e elevado
sentido institucional. As qualidades pessoais e profissionais que tem
demonstrado têm sido um contributo valioso para o desenvolvimento
da Faculdade.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501178
Louvor n.º 56/2014
Ao cessar funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas presto
público louvor ao Professor Doutor António José Murinello de Sousa
Guerreiro, pela dedicação, competência e sentido de responsabilidade com
que desempenhou as suas funções de Subdiretor e Presidente do Conselho
Científico da Faculdade de Ciências Médicas. O Professor Doutor António
Sousa Guerreiro assumiu com total disponibilidade as difíceis tarefas
por que foi responsável tendo dirigido com grande eficiência a reorganização do Conselho Científico. Além de conduzir com elevado rigor a
gestão de todas as questões que cabem a este importante órgão diretivo
da Faculdade, deu um contributo fundamental para o desenvolvimento
de uma estratégia coerente e de longo prazo para a gestão dos recursos
docentes da Faculdade. Os seus contributos foram também essenciais para
a criação do novo modelo de governação da Faculdade e para a implementação do seu plano estratégico, tendo tido um papel de grande relevo
no desenvolvimento e melhoria do mestrado integrado de medicina, no
desenvolvimento da pós graduação e na implementação da estratégia de
investigação científica que levou à criação do CEDOC e ao significativo
aumento da produção científica da Faculdade. A sua experiência clínica
e científica e o seu bom senso foram particularmente importantes para o
sucesso alcançado na criação dos cursos de doutoramento e na estruturação e desenvolvimento do CEDOC. Do mesmo modo, a forma como se
empenhou na criação de condições para o desenvolvimento de um ensino
clínico de qualidade foi fundamental para os avanços registados neste
domínio. Por outro lado, o incontestável prestígio de que goza nos meios
médico e académico a nível nacional, as suas capacidades de trabalho de
equipa e a inteligência e profundo sentido institucional com que exerceu
as suas funções foram essenciais para os avanços alcançados na implementação do plano de desenvolvimento da Faculdade de Ciências Médicas
conducentes à criação em Lisboa de um centro médico universitário que
seja uma referência nacional e possa competir a nível internacional. Por
todas estas razões expresso ao Professor Doutor António José Murinello
de Sousa Guerreiro a minha sentida gratidão pessoal e reconhecimento
da Faculdade de Ciências Médicas.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307500846

Louvor n.º 57/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas presto público louvor à Professora Doutora Maria Emília Carreira
Saraiva Monteiro pela forma como desempenhou as suas funções de
Subdiretora e Presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de
Ciências Médicas. A Professora Doutora Emília Monteiro assegurou
com grande dedicação, competência e sentido institucional a direção
do Conselho Pedagógico, tendo tido um papel crucial no complexo
processo que levou à reestruturação do mestrado integrado de medicina e tendo dirigido com exemplar tenacidade, rigor e pragmatismo a
reforma do seu currículo. Os seus contributos foram essenciais para o
desenvolvimento do novo modelo de governação da Faculdade e para
a implementação do seu plano estratégico. Além do papel decisivo
que teve na reforma e melhoria do mestrado integrado de medicina, a
Professora Doutora Emília Monteiro teve também um papel de grande
relevo no desenvolvimento da pós graduação, nomeadamente na criação
dos cursos de doutoramento, na promoção da internacionalização dos
cursos de mestrado, e na condução da reestruturação organizativa e regulamentação que permitiram assegurar um suporte integrado e eficiente
a todas as atividades de pós graduação. As suas contribuições na área da
investigação científica, por seu turno, foram extremamente importantes
para o desenvolvimento da estratégia que levou à criação do CEDOC
e ao significativo aumento da produção científica da Faculdade, tendo
ainda assegurado com grande competência, em nome da Faculdade,
funções importantes no Programa Harvard Medical School Portugal.
A forma como se empenhou no projeto de renovação da faculdade foi
fundamental para os avanços registados em praticamente todos os domínios deste projeto, tendo as suas capacidades de trabalho de equipa
e a sua dedicação sido essenciais para a implementação do projeto de
constituição de um centro médico universitário em Lisboa que seja uma
referência nacional e possa competir a nível internacional.
Por todas estas razões expresso à Professora Doutora Maria Emília
Carreira Saraiva Monteiro a minha sentida gratidão pessoal e o reconhecimento da Faculdade de Ciências Médicas.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307500919
Louvor n.º 58/2014
Ao terminar as funções de diretor da Faculdade de Ciências Médicas, quero prestar público reconhecimento e louvor à técnica superior
Dra. Ana Paula Relvas Ferreira, pela forma dedicada, responsável e
competente como exerceu as funções de secretária do Conselho Diretivo
num momento de transição particularmente exigente. Quero também
agradecer-lhe a forma exemplar como, ao longo de mais de vinte anos,
desempenhou as funções de Secretária do Departamento de Saúde Mental. Graças às suas capacidades profissionais e humanas, o seu trabalho
em ambas as situações constituiu sempre um apoio seguro e eficiente a
todas as atividades administrativas, de ensino e investigação desenvolvidas, contribuindo em muito para a sua concretização.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501201
Louvor n.º 59/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas
presto público louvor à Professora Doutora Maria João Santos Mattos
Marques Gomes por todas a contribuições por si dadas em prol do desenvolvimento do ensino e investigação da FCM. A elevada competência,
dedicação e rigor com que dirigiu a organização e desenvolvimento dos
primeiros Cursos de Doutoramento da Faculdade foram fundamentais
para o sucesso alcançado por estes cursos, que muito ficam a dever à sua
capacidade de organização. O seu trabalho na área da investigação teve
também um papel decisivo na preparação das condições que permitiram
o lançamento do CEDOC, o qual só foi possível graças à sua permanente
disponibilidade para colocar o interesse da instituição à frente de tudo o
resto. Por todas estas razões, e pelo exemplo de seriedade e dedicação ao
bem comum que deu durante a sua carreira, a Professora Doutora Maria
João Marques Gomes é merecedora do reconhecimento da Faculdade de
Ciências Médicas que me cumpre assinalar neste louvor.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307500984
Louvor n.º 60/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas,
quero prestar público reconhecimento e louvor à Assistente Técnica

2003

Diário da República, 2.ª série — N.º 13 — 20 de janeiro de 2014
Maria Luísa da Silva Magalhães Vieira, aposentada, pela forma dedicada
e competente como exerceu as funções de secretária do Departamento
de Saúde Mental. Graças às suas capacidades de relação com os outros
e ao seu empenho em todas as tarefas de que foi responsável, a sua
contribuição foi muito importante para a concretização de muitos dos
projetos desenvolvidos pelo Departamento. Quero também agradecer-lhe
a forma como me apoiou na direção do Departamento, demonstrando
excelente relacionamento humano e elevado sentido institucional.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501315
Louvor n.º 61/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas,
quero prestar público reconhecimento e louvor à Assistente Técnica
Isabel Maria da Conceição Rodrigues Ferreira Coelho, da Secção de
Audiovisuais da Divisão de Património e Manutenção, pela forma dedicada, responsável e competente como tem exercido as suas funções.
As qualidades pessoais e profissionais que tem demonstrado têm sido
um contributo valioso para o desenvolvimento da Faculdade.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501218
Louvor n.º 62/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas
presto público louvor à Prof.ª Doutora Maria Amália de Sotto Mayor
da Silveira Botelho, pela forma como desempenhou as suas funções
de Subdiretora da Faculdade de Ciências Médicas entre 2007 e 2013 e
pelas contribuições que deu para o desenvolvimento e as reformas que
tiveram lugar na Faculdade durante este período. A Prof.ª Doutora Maria
Amália Silveira Botelho assegurou com elevada competência e sentido
de responsabilidade a condução de todas as áreas e projetos de que foi
responsável, tendo tido um papel de relevo, em particular, no processo
de planeamento e utilização de pessoal docente e na coordenação da área
dos recursos humanos num período em que estas matérias se revestiram
de particular complexidade. Teve também um papel de grande mérito
na coordenação da biblioteca, assegurando a preparação das mudanças
que esta teve que realizar para melhor responder às necessidades dos
seus utilizadores. Graças à sua dedicação, sentido de responsabilidade e
rigor, as suas contribuições em todas as outras áreas a cargo da direção
da faculdade foram muito importantes para os sucessos alcançados no
desenvolvimento e renovação da Faculdade, tendo assegurado uma ajuda
relevante ao diretor em todas as circunstâncias.
Por todas estas razões expresso à Prof.ª Maria Amália Silveira Botelho
a minha sentida gratidão pessoal e o reconhecimento da Faculdade de
Ciências Médicas.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307500951
Louvor n.º 63/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas, quero prestar público reconhecimento e louvor à Coordenadora
Técnica Maria Dulce Albano Rodrigues Pinto, da Divisão de Recursos
Humanos, pela forma dedicada, responsável e competente como tem
exercido as suas funções. As qualidades pessoais e profissionais que tem
demonstrado têm sido um contributo valioso para o desenvolvimento
da Faculdade.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501259
Louvor n.º 64/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas, quero prestar público reconhecimento e louvor à Técnica Superior
Dra. Sónia Deolinda da Silva Tavares, da Secção de Pós-Graduação da
Divisão Académica, pela forma dedicada, responsável e competente
como tem exercido as suas funções. As qualidades pessoais e profissionais que tem demonstrado possuir têm sido um contributo valioso para
o desenvolvimento da Faculdade.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501307
Louvor n.º 65/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas, quero prestar público reconhecimento e louvor à Coordenadora

Técnica Teresa dos Inocentes Pereira Cepeda, da Divisão de Recursos
Financeiros, pela forma dedicada, responsável e competente como tem
exercido as suas funções. As qualidades pessoais e profissionais que
tem demonstrado possuir têm sido um contributo valioso para o desenvolvimento da Faculdade.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501275
Louvor n.º 66/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas,
quero prestar público louvor e reconhecimento à técnica superior Maria
Lucília Fernandes Duarte pela forma como exerceu as funções de Coordenadora da Divisão de Recursos Financeiros. Graças à sua elevada
competência profissional, sentido de responsabilidade e capacidades
de liderança, a sua contribuição foi fundamental para que a Faculdade
tenha podido gerir com equilíbrio e rigor todos os aspetos financeiros
da sua atividade, num período em que as dificuldades neste domínio
foram muito significativas. O seu papel foi também determinante para
a adaptação da Divisão de Recursos Financeiros às novas exigências
colocadas pelo crescente aumento de projetos de investigação verificado
nos últimos anos. Ao seu empenho na modernização dos serviços e na
requalificação do pessoal fica-se a dever, em grande parte, a significativa melhoria registada no apoio prestado aos projetos de investigação
e de prestação de serviços comunidade. Como Diretor fico também a
dever-lhe a sua disponibilidade permanente e o apoio inestimável que
me prestou na elaboração dos orçamentos e na gestão financeira da
Faculdade, pelo que lhe deixo expresso o meu agradecimento.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307501104
Louvor n.º 67/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas
presto público louvor ao Professor Doutor Jaime da Cunha Branco, pela
sua disponibilidade para assumir as funções de Subdiretor da Faculdade
de Ciências Médicas num momento em que tal representava uma pesada
sobrecarga pessoal, e pela forma como desempenhou estas funções. A
dedicação à instituição, a elevada competência, e as capacidades de
organização e liderança demonstradas pelo Professor Doutor Jaime
Branco foram fundamentais para os sucessos alcançados no projeto de
lançamento do Campus de Santana e na organização da inauguração
dos novos edifícios do seu Polo de Investigação. A sua participação no
projeto de desenvolvimento do CEDOC merece também ser destacada,
pela contribuição dada para o desenvolvimento da investigação epidemiológica e a consolidação de uma forte componente de investigação
clínica. O Professor Doutor Jaime Branco deu ainda contribuições muito
importantes para a implementação da estratégia de desenvolvimento da
Faculdade, tendo ajudado a reforçar, em particular, a criação de condições
para a participação da Faculdade de Ciências Médicas na criação de um
centro médico universitário inovador e competitivo em Lisboa.
Por todas estas razões expresso ao Professor Doutor Jaime Branco
a minha sentida gratidão pessoal e o reconhecimento da Faculdade de
Ciências Médicas.
27 de dezembro de 2013. — O Diretor, Prof. Doutor José Miguel
Barros Caldas de Almeida.
307500976
Louvor n.º 68/2014
Ao terminar as funções de Diretor da Faculdade de Ciências Médicas
presto público louvor ao Prof. Doutor Fernando Miguel Teixeira Xavier
pela forma como desempenhou as suas funções de Subdiretor da Faculdade de Ciências Médicas entre 2007 e 2013 e pelas contribuições
que deu para o desenvolvimento e as reformas que tiveram lugar na
Faculdade durante este período. O Prof. Doutor Miguel Xavier assegurou
com elevada competência e sentido de responsabilidade a condução de
todas as áreas e projetos de que foi responsável, tendo tido um papel
de relevo, em particular, na coordenação de projetos de cooperação
externa, construção e equipamento de novos edifícios, planeamento de
espaços do campus de Santana e reorganização da área de informática.
A sua contribuição foi também decisiva para a criação de mecanismos
de avaliação da qualidade do ensino e para a prestação de um apoio
organizado e eficiente aos alunos, tendo prestado uma ajuda essencial
na resolução de muitas situações difíceis e complexas neste campo. As
suas capacidades de elaboração conceptual e o seu sentido estratégico
foram igualmente essenciais para o desenvolvimento do novo modelo
de governação da Faculdade e para a implementação do seu plano estra-

