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LOUVORES 
 

 
 

Louvores públicos atribuídos por Susana de Carvalho 
Amador ao cessar as suas funções como Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas: 

 
 
 

LOUVOR 

 
À antiga funcionária desta autarquia Ana Maria Almeida 
Santos da Silva Pires, em virtude do exercício das suas 
funções enquanto Coordenadora Técnica da Secção de 
Apoio aos Órgãos Municipais e posteriormente como 
Adjunta do Gabinete da Presidência. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a antiga funcionária Ana Maria Almeida Santos da 
Silva Pires sempre demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento das referidas unidades orgânicas, fator 
determinante igualmente para o trabalho desenvolvido 
com todas as entidades, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À assistente técnica Ana Paula Ramalhete Simões 
Martins, em virtude do exercício de funções na Secção de 
Apoio aos Órgãos Municipais. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, quero expressar público 
louvor pela competência evidenciada pela funcionária Ana 
Paula Ramalhete Simões Martins no exercício das suas 
funções no apoio técnico-administrativo numa unidade 
orgânica tão imprescindível para o bom funcionamento 
dos órgãos deliberativo e executivo do Município de 
Odivelas. 
 
A assistente técnica Ana Paula Ramalhete Simões Martins 
sempre desempenhou as funções que lhe foram cometidas 
com enorme diligência, lealdade e empenho, pelo que é 

com enorme satisfação e digno reconhecimento que aqui 
exprimo o meu público louvor. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado João Manuel dos Santos Pessoa 
Fernandes, em virtude do exercício das suas funções 
enquanto Diretor do anterior Departamento Financeiro e 
de Aprovisionamento. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor, a 
título póstumo, ao licenciado João Manuel dos Santos 
Pessoa Fernandes pela competência técnica, dedicação e 
brio profissional que sempre demonstrou, fatores 
essenciais para o bom e regular funcionamento do então 
Departamento Financeiro e de Aprovisionamento. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao assistente operacional José Manuel Correia de 
Almeida, em virtude do exercício de funções na Secção 
de Apoio aos Órgãos Municipais. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, quero expressar público 
louvor pela competência sempre evidenciada pelo 
funcionário José Manuel Correia de Almeida no apoio 
técnico-administrativo numa unidade orgânica tão 
imprescindível para o bom funcionamento dos órgãos 
deliberativo e executivo do Município de Odivelas. 
 
O assistente técnico José Manuel Correia de Almeida 
sempre desempenhou as funções que lhe foram cometidas 
com enorme diligência, lealdade e empenho, 
demonstrando grande ligação afetiva e institucional à 
autarquia, pelo que é com digno reconhecimento que aqui 
exprimo, a título póstumo, o meu público louvor. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XVI – Edição Especial N.º 1 – 22 de outubro de 2015 

8 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Maria Margarida dos Santos Freitas, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Diretora 
do anterior Departamento de Educação, Juventude e 
Cultura. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Maria Margarida dos Santos Freitas 
sempre demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para a excelência atingida no 
funcionamento do então Departamento de Educação, 
Juventude e Cultura, fator determinante igualmente para o 
trabalho desenvolvido com todas as entidades associadas a 
esta área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Luís Manuel da Conceição Jorge, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Diretor do 
Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado Luís Manuel da Conceição Jorge sempre 
demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do Departamento de Obras Municipais, 
Habitação e Transportes, fator determinante igualmente 
para o trabalho desenvolvido com todas as entidades 
associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Gabriel Davide Lopes Caetano, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe da 
Divisão da Educação. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que o licenciado Gabriel 
Davide Lopes Caetano sempre demonstrou no exercício 
de um cargo de grande relevância. A sua competência 
técnica, rigor e determinação permitiram-lhe alcançar 
enorme respeito e admiração junto de todos os agentes 
educativos, nomeadamente através da sua determinante 
colaboração na implementação de medidas emblemáticas 
do Município de Odivelas nesta área, como o 
fornecimento gratuito de 3 refeições diárias a cerca de 
6.000 crianças e alunos do JI/1ªCEB, bem como com a 
oferta dos manuais escolares e outros recursos 
pedagógicos aos alunos do 1º CEB da rede pública. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional, aliada às 
suas enormes qualidades pessoais, fez dele um elemento 
essencial para o bom e regular funcionamento da Divisão 
de Educação, condição determinante igualmente para o 
importante trabalho de cooperação desenvolvido com os 
estabelecimentos de ensino do nosso concelho, pelo que é 
com enorme satisfação e digno reconhecimento que aqui 
exprimo o meu público louvor. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Paula Alexandra da Silva Ganchinho, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe da 
Divisão de Promoção da Saúde e posteriormente como 
Coordenadora do Gabinete do Observatório da Cidade. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Paula Alexandra da Silva Ganchinho 
sempre demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional, 
capacidade de inovar e visão estratégica, fez dela um 
elemento essencial para o bom e regular funcionamento 
das referidas unidades orgânicas, fatores determinantes 
igualmente para o trabalho desenvolvido com todas as 
entidades associadas a estas áreas, pelo que aqui exprimo o 
meu público louvor por toda a sua colaboração prestada. 
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Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Hernâni Silvino Vilela Boaventura, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Diretor do 
Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial e posteriormente como Diretor Municipal. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela enorme dedicação e brio profissional que o licenciado 
Hernâni Silvino Vilela Boaventura sempre demonstrou no 
exercício destes cargos de grande relevância. A sua elevada 
competência técnica, rigor e determinação permitiram 
alcançar muitos dos objetivos estratégicos delineados, 
nomeadamente a gradual recuperação e sustentabilidade 
financeira da Câmara Municipal de Odivelas, hoje um dos 
municípios com maior recuperação e autonomia 
financeira.  
Foi determinante o seu papel na modernização da 
autarquia, na centralização dos serviços municipais que se 
encontravam dispersos, no apoio inexcedível com a 
condução dos trabalhos das reuniões de Câmara 
Municipal e Assembleia Municipal, na preparação de 
respostas e pareceres, na sequência de contraditórios e 
sindicâncias, e na agregação das unidades orgânicas, 
funcionando como catalisador da gestão municipal. 
 
Toda esta manifestação de excelência profissional, aliada 
às suas enormes qualidades pessoais e humanas, fez dele 
um elemento essencial e valioso para o bom e regular 
funcionamento de toda a estrutura orgânica camarária, e 
igualmente no âmbito do trabalho de cooperação 
desenvolvido com todas as entidades exteriores, 
potenciando a credibilidade crescente da Autarquia de 
Odivelas, pelo que é com enorme satisfação e digno 
reconhecimento que aqui exprimo o meu público louvor 
também pela marca indelével de qualidade de todo o seu 
percurso de mérito e excelência. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 

 
 
 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos 
Lopes Meneses, em virtude do exercício das suas 
funções enquanto Chefe da Divisão de Gestão Ambiental. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Regina Sofia de Brito e Silva dos Anjos 
Lopes Meneses sempre demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da Divisão de Gestão Ambiental, fator 
determinante igualmente para o trabalho desenvolvido 
com todas as entidades associadas a esta área, pelo que 
aqui exprimo o meu público louvor por toda a sua 
colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Elisabete Maria Campos Lucas, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe da 
Divisão Jurídica e de Fiscalização Municipal. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que a licenciada 
Elisabete Maria Campos Lucas sempre demonstrou no 
exercício de um cargo de grande relevância. A sua 
competência técnica, rigor, determinação e grande 
capacidade de coordenação de equipa, permitiram alcançar 
muitos dos objetivos estratégicos delineados pela 
autarquia. 
 
Toda esta manifestação de grande qualidade profissional e 
humana fez dela um elemento essencial para o bom e 
regular funcionamento da Divisão Jurídica e de 
Fiscalização Municipal, fator determinante igualmente 
para o trabalho desenvolvido com todas as entidades 
associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
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LOUVOR 

 
À licenciada Maria Teresa Fonseca Reis, em virtude do 
exercício das suas funções enquanto Chefe da anterior 
Divisão de Trânsito e Mobilidade Urbana. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Maria Teresa Fonseca Reis sempre 
demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão e qualidade 
profissional fez dela um elemento essencial para o bom e 
regular funcionamento da então Divisão de Trânsito e 
Mobilidade Urbana, fator determinante igualmente para o 
trabalho desenvolvido com todas as entidades associadas a 
esta área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Paula Cristina Sebastião Ramos Freitas, 
em virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe 
da anterior Divisão de Desenvolvimento Educativo. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Paula Cristina Sebastião Ramos Freitas 
sempre demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Divisão de Desenvolvimento 
Educativo, fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 

 
 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Lúcia Graça Inácio, em virtude do exercício 
das suas funções enquanto Chefe da anterior Divisão de 
Gestão de Recursos Educativos e Ação Social Escolar. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que a licenciada Lúcia 
Graça Inácio sempre demonstrou no exercício de um 
cargo de grande relevância. A sua competência técnica, 
rigor e determinação permitiram alcançar muitos dos 
objetivos estratégicos delineados pela autarquia. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional e 
inteligência emocional fez dela um elemento essencial para 
o excelente funcionamento da então Divisão de Gestão de 
Recursos Educativos e Ação Social Escolar, fator 
determinante igualmente para o trabalho desenvolvido 
com todas as entidades associadas a esta área, pelo que 
aqui exprimo o meu público louvor por toda a sua 
colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Orlando Manuel Gomes da Silva, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe da 
anterior Divisão de Estudos e Projetos. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que o licenciado 
Orlando Manuel Gomes da Silva sempre demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Divisão de Estudos e Projetos, 
fator determinante igualmente para o trabalho de 
articulação desenvolvido com todas as entidades 
associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
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LOUVOR 

 
Ao licenciado Miguel Sousa Ferreira, em virtude do 
exercício das suas funções enquanto Chefe da anterior 
Divisão de Cultura e Património Cultural mas igualmente 
enquanto um dos funcionários que considero mais 
habilitado e destacado da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que o licenciado Miguel 
Sousa Ferreira sempre demonstrou no exercício de todas 
as funções que desempenhou até à presente data. A sua 
competência técnica, rigor e determinação permitiram 
alcançar muitos dos objetivos estratégicos delineados pela 
autarquia, através da sua genuína e constante promoção da 
cultura, património e história do concelho de Odivelas 
além-fronteiras. 
 
Toda esta manifestação de excelência profissional fez dele 
um elemento essencial para a promoção e valorização da 
área da Cultura do Município, fator determinante 
igualmente para o trabalho desenvolvido com todas as 
entidades associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o 
meu público louvor por toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Margarida Maria Amaral Isaac Barata 
Esteves Perdigoto, em virtude do exercício das suas 
funções enquanto Chefe da anterior Divisão de 
Fiscalização Urbanística. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Margarida Maria Amaral Isaac Barata 
Esteves Perdigoto sempre demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de qualidade profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Divisão de Fiscalização 
Urbanística, fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Luís Miguel Pereira Galamba Guerra e 
Silva, em virtude do exercício das suas funções enquanto 
Chefe da anterior Divisão de Parques e Jardins. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado Luís Miguel Pereira Galamba Guerra e 
Silva sempre demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Divisão de Parques e Jardins, 
fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Maria Manuela Dias dos Santos 
Henriques, em virtude do exercício das suas funções 
enquanto Chefe da Divisão dos Projetos Comparticipados 
e posteriormente como Coordenadora do Gabinete de 
Saúde, Igualdade e Cidadania. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que a licenciada Maria 
Manuela Dias dos Santos Henriques sempre demonstrou 
no exercício destes cargos de grande relevância. A sua 
competência técnica, produtividade, rigor e determinação 
permitiram alcançar muitos dos objetivos estratégicos 
delineados pela autarquia. 
 
Toda esta manifestação de qualidade profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento das referidas unidades orgânicas, fator 
determinante igualmente para o trabalho desenvolvido 
com todas as entidades associadas a estas áreas, pelo que 
aqui exprimo o meu público louvor por toda a sua 
colaboração prestada e dedicação singular à autarquia. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
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LOUVOR 

 
À licenciada Maria João Costa Baptista Nabais, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto 
Coordenadora do Gabinete Veterinário Municipal. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que a licenciada Maria 
João Costa Baptista Nabais sempre demonstrou no 
exercício de um cargo de grande relevância. A sua 
competência técnica, rigor e determinação permitiram 
alcançar muitos dos objetivos estratégicos delineados pela 
autarquia, sendo de realçar a importante política de 
proteção e bem-estar animal implementada, quer no 
Parque dos Bichos, quer através do consultório veterinário 
municipal. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do Gabinete Veterinário Municipal, fator 
determinante igualmente para o trabalho desenvolvido 
com todas as entidades associadas a esta área, pelo que 
aqui exprimo o meu público louvor por toda a sua 
colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado António Henrique Moreira de Sousa, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que o licenciado 
António Henrique Moreira de Sousa sempre demonstrou 
no exercício de um cargo de grande relevância. A sua 
competência técnica, rigor e determinação permitiram 
alcançar muitos dos objetivos estratégicos delineados para 
o ordenamento do nosso território, nomeadamente 
através da sua determinante colaboração na legalização e 
receção definitiva dos bairros de génese ilegal, bem como 
na aprovação do 1º Plano Diretor Municipal do concelho 
de Odivelas. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional, aliada às 
suas enormes qualidades pessoais, fez dele um elemento 
determinante e valioso para o bom e regular 
funcionamento do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, que sob a sua égide deu um 
enorme salto qualitativo na modernização dos serviços, 
transparência, acuidade e eficiência, bem como no âmbito 

do trabalho de cooperação desenvolvido com todas as 
entidades associadas a esta área tão complexa, pelo que é 
com enorme satisfação e digno reconhecimento que aqui 
exprimo o meu público louvor. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado António Gomes Mendes Lopes, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe da 
Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Municipais. 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado António Gomes Mendes Lopes sempre 
demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da Divisão de Infraestruturas e 
Equipamentos Municipais, fator determinante igualmente 
para o trabalho desenvolvido com todas as entidades 
associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado José Manuel Cabral Mateus da Fonseca, 
em virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe 
da Divisão de Infraestruturas e Espaços Urbanos. Ao 
cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado José Manuel Cabral Mateus da Fonseca 
sempre demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da Divisão de Infraestruturas e Espaços 
Urbanos, fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
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22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Vitorino de Jesus Ferreira Rodrigues, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe da 
anterior Divisão de Transportes e Oficinas. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que o licenciado 
Vitorino de Jesus Ferreira Rodrigues sempre demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Divisão de Transportes e 
Oficinas, fator determinante igualmente para o trabalho de 
articulação desenvolvido com todas as entidades 
associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Ana Cristina das Neves Mousinho, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe da 
anterior Divisão de Aprovisionamento. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Ana Cristina das Neves Mousinho sempre 
demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Divisão de Aprovisionamento, 
fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 

LOUVOR 

 
À secretária política Isabel Regina de Brito Cerqueira 
Alves Guerreiro, em virtude do exercício de funções no 
meu Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, quero expressar público 
louvor pela enorme competência evidenciada pela minha 
colaboradora Isabel Regina de Brito Cerqueira Alves 
Guerreiro, desempenhando o referido cargo de nomeação 
sempre com grande diligência, inteligência, lealdade, 
empenho e abnegação. Revelou ainda ter um elevado 
sentido de responsabilidade, grande análise crítica e 
organização, num gabinete com particulares 
características. 
 
É igualmente de realçar a sua notável capacidade prática 
de resolver assuntos com maior complexidade, utilizando 
o seu vasto conhecimento da estrutura orgânica e do 
funcionamento interno da Câmara Municipal de Odivelas 
para contribuir ativamente na promoção de um serviço 
público eficiente e de qualidade. Demonstrou sempre 
grande visão prospetiva, visando a melhoria e eficiência 
dos procedimentos técnicos e administrativos. A entrega e 
dedicação permanentes às suas funções foram também 
grandes contributos para reforçar a imagem de rigor, 
credibilidade e dignidade do Gabinete da Presidência, pelo 
que é com enorme satisfação e digno reconhecimento que 
aqui exprimo o meu público louvor, também pela grande 
dedicação pública, qualidade profissional de excelência e 
elevada dimensão humana. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À assistente técnica Carina da Cruz Simões Marques, 
em virtude do exercício de funções no meu Gabinete de 
Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, e consequentemente ao 
findar a minha colaboração direta com a assistente técnica 
Carina da Cruz Simões Marques, quero expressar público 
louvor pela competência evidenciada no exercício das suas 
funções no apoio técnico-administrativo no meu 
Gabinete. 
 
A assistente técnica Carina da Cruz Simões Marques 
sempre desempenhou as funções que lhe foram cometidas 
com enorme diligência, empenho e descrição. 
É igualmente de realçar as suas notáveis qualidades 
pessoais, além do notório sentido de responsabilidade 
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empregue nas suas ações diárias, pelo que é com enorme 
satisfação e digno reconhecimento que aqui exprimo o 
meu público louvor. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao colaborador Paulo César Prata Teixeira, em virtude 
do exercício das suas funções enquanto Adjunto do 
Gabinete da Presidência. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e competência profissional que o meu 
colaborador Paulo César Prata Teixeira sempre 
demonstrou no exercício de um cargo de grande 
relevância. A sua aptidão técnica, rigor e determinação 
permitiram alcançar muitos dos objetivos estratégicos 
delineados. Teve um papel determinante e visionário na 
modernização e nova imagem da Câmara Municipal de 
Odivelas, evidenciando uma capacidade invulgar na 
implementação de projetos inovadores e de projeção do 
Município além-fronteiras. 
 
Toda esta manifestação de qualidade profissional e elevada 
dimensão humana fez dele um elemento essencial para o 
bom e regular funcionamento do meu Gabinete de Apoio 
Pessoal, fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as unidades orgânicas e entidades 
exteriores, pelo que aqui exprimo o meu público louvor 
por toda a sua entrega, criatividade, espírito crítico e 
empreendedor que qualificaram o Município de Odivelas 
e o projetaram a nível metropolitano e nacional. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Cláudia Susana Albuquerque da Costa 
Peixoto, em virtude do exercício das suas funções 
enquanto Coordenadora do anterior Serviço Municipal de 
Proteção Civil. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 

que a licenciada Cláudia Susana Albuquerque da Costa 
Peixoto sempre demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do então Serviço Municipal de Proteção 
Civil, fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao motorista Duarte Nuno Domingues Esteves 
Miguel Tavares, em virtude do exercício de funções no 
meu Gabinete de Apoio Pessoal 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, e consequentemente ao 
findar a minha colaboração direta com o motorista Duarte 
Nuno Domingues Esteves Miguel Tavares, quero 
expressar público louvor pela utilização competente e 
responsável da viatura afeta ao meu Gabinete. 
 
Além dessa circunstância, o motorista Duarte Nuno 
Domingues Esteves Miguel Tavares sempre desempenhou 
as funções que lhe foram cometidas com enorme zelo e 
profissionalismo, pelo que é com enorme satisfação e 
digno reconhecimento que aqui exprimo o meu público 
louvor. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À assistente técnica Maria de Fátima Monteiro de 
Carvalho, em virtude do exercício de funções no meu 
Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, quero expressar público 
louvor pela competência evidenciada no exercício das suas 
funções no apoio técnico-administrativo no meu 
Gabinete. 
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A assistente técnica Maria de Fátima Monteiro de 
Carvalho sempre desempenhou as funções que lhe foram 
cometidas com enorme diligência, lealdade, empenho e 
abnegação, tendo o seu elevado sentido de 
responsabilidade e organização, motivado a sua nomeação 
como responsável pela área administrativa do meu 
Gabinete, mais concretamente na gestão do complexo 
expediente rececionado num serviço com particulares 
características. 
 
É igualmente de realçar as suas notáveis qualidades 
pessoais, o relacionamento com todas as entidades e, 
inclusive, o sempre exemplar atendimento público 
prestado, denotando grande inteligência emocional e 
humanismo. Ainda pela grande entrega e dedicação 
pública que projetaram uma imagem muito positiva e 
humana da autarquia e do Gabinete da Presidência, que é 
com enorme satisfação e digno reconhecimento que aqui 
exprimo o meu público louvor. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Corália Viçoso da Conceição Afonso 
Rodrigues, em virtude do exercício das suas funções 
enquanto Chefe da anterior Divisão de Cultura, Turismo e 
Património Cultural. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que a licenciada Corália 
Viçoso da Conceição Afonso Rodrigues sempre 
demonstrou no exercício de um cargo de grande 
relevância. A sua competência técnica, rigor, diligência e 
determinação permitiram alcançar muito dos objetivos 
estratégicos delineados pela autarquia. 
 
Toda esta manifestação de qualidade profissional fez dela 
um elemento essencial para excelente funcionamento da 
então Divisão de Cultura, Turismo e Património Cultural, 
fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 

 

LOUVOR 

 
Ao assistente técnico Carlos Manuel Barreto José, em 
virtude do exercício de funções no meu Gabinete de 
Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, quero expressar público 
louvor pela sua competência, diligência e empenho, 
características evidenciadas no apoio técnico-
administrativo ao meu Gabinete. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha, 
em virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe 
da Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha 
sempre demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de qualidade profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da Divisão de Reabilitação e Reconversão 
Urbana, fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, em particular na legalização dos Bairros de Génese 
Ilegal, cuja dinâmica foi evidente nesta década, pelo que 
aqui exprimo o meu público louvor por toda a sua 
colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À assistente técnica Cristina Maria Penela Canastra, em 
virtude do exercício de funções na Secção de Apoio aos 
Órgãos Municipais. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, quero expressar público 
louvor pela competência evidenciada no exercício das suas 
funções, no apoio técnico-administrativo numa unidade 
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orgânica tão imprescindível para o bom funcionamento 
dos órgãos deliberativo e executivo do Município de 
Odivelas. 
 
A assistente técnica Cristina Maria Penela Canastra 
sempre desempenhou as funções que lhe foram cometidas 
com enorme dedicação, lealdade, empenho e abnegação, 
demonstrando ainda um elevado sentido de 
responsabilidade, diligência e organização num serviço 
com particulares características. 
 
É igualmente de realçar as suas notáveis qualidades 
pessoais, o relacionamento com todas as entidades 
exteriores e serviços municipais, bem como o sempre 
exemplar atendimento público prestado, pelo que é com 
enorme satisfação e digno reconhecimento que aqui 
exprimo o meu público louvor. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Carla Cristina Moreiras Sérgio, em virtude 
do exercício das suas funções enquanto Chefe da Divisão 
de Inovação Social e Projetos Educativos. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Carla Cristina Moreiras Sérgio sempre 
demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da Divisão de Inovação Social e Projetos 
Educativos, fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Carla Maria Rodrigues Barra da Silva, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe da 
anterior Divisão de Gestão da Habitação Social. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Carla Maria Rodrigues Barra da Silva 
sempre demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de qualidade profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Divisão de Gestão da Habitação 
Social, fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado José António dos Remédios Janeiro, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe da 
Divisão de Licenciamentos, Atividades Económicas e 
Projetos Comparticipados. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado José António dos Remédios Janeiro 
sempre demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da Divisão de Licenciamentos, Atividades 
Económicas e Projetos Comparticipados, fator 
determinante igualmente para o trabalho desenvolvido 
com todas as entidades associadas a esta área, pelo que 
aqui exprimo o meu público louvor por toda a sua 
colaboração prestada. 
 

Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
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LOUVOR 

 
À licenciada Paula Susana do Nascimento Teixeira 
Gonçalves, em virtude do exercício das suas funções 
enquanto Chefe da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Paula Susana do Nascimento Teixeira 
Gonçalves sempre demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento, fator determinante igualmente para o 
trabalho desenvolvido com todas as entidades associadas a 
esta área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao motorista Manuel Inácio Lucindo Maria, em 
virtude do exercício de funções no meu Gabinete de 
Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, e consequentemente ao 
findar a minha colaboração direta com o motorista 
Manuel Inácio Lucindo Maria, quero expressar público 
louvor pela utilização competente e responsável da viatura 
afeta ao meu Gabinete. 
 
Além dessa circunstância, o motorista Manuel Inácio 
Lucindo Maria sempre desempenhou as funções que lhe 
foram cometidas com enorme zelo, total dedicação e 
profissionalismo, pelo que é com enorme satisfação e 
digno reconhecimento que aqui exprimo o meu público 
louvor. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 

 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Luís Filipe Santos Grave, em virtude do 
exercício das suas funções enquanto Coordenador da 
anterior da Equipa de Projeto do Plano Diretor Municipal, 
Projetos Especiais e Energia. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado Luís Filipe Santos Grave sempre 
demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Equipa de Projeto do Plano 
Diretor Municipal, Projetos Especiais e Energia, 
igualmente para o trabalho desenvolvido com todas as 
entidades associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o 
meu público louvor por toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao assistente operacional Hélder Fernando do 
Nascimento Almeida, em virtude do exercício de 
funções no meu Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, e consequentemente ao 
findar a minha colaboração direta com o assistente 
operacional Hélder Fernando do Nascimento Almeida, 
quero expressar público louvor pela competência 
evidenciada no exercício das suas funções no apoio 
técnico-administrativo no meu Gabinete. 
 
O assistente operacional Hélder Fernando do Nascimento 
Almeida sempre desempenhou as funções que lhe foram 
cometidas com enorme diligência, lealdade e empenho, 
pelo que é com enorme satisfação e digno 
reconhecimento que aqui exprimo o meu público louvor. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 
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LOUVOR 

 
À licenciada Florinda Rosa Pisco Lixa, em virtude do 
exercício das suas funções enquanto Chefe da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e de Projetos Estruturantes. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que a licenciada 
Florinda Rosa Pisco Lixa sempre demonstrou no exercício 
de um cargo de grande relevância. A sua competência 
técnica, rigor e determinação permitiram alcançar muitos 
dos objetivos estratégicos delineados pela autarquia. 
 
Toda esta manifestação de qualidade profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da Divisão de Planeamento Urbanístico e 
de Projetos Estruturantes, fator determinante igualmente 
para o trabalho desenvolvido com todas as entidades 
associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro, 
em virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe 
da Divisão de Licenciamentos de Obras Particulares. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
sempre demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de qualidade profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da Divisão de Licenciamentos de Obras 
Particulares, fator determinante igualmente para o 
trabalho desenvolvido com todas as entidades associadas a 
esta área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Carlos Alexandre Bargado Lérias, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe da 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que o licenciado Carlos 
Alexandre Bargado Lérias sempre demonstrou no 
exercício de um cargo de grande relevância. A sua 
competência técnica, rigor e determinação permitiram 
alcançar muitos dos objetivos estratégicos delineados pela 
autarquia, tendo a área do Desporto sido um fator notável 
de dinâmica, inovação e reconhecimento nacional, 
europeu e internacional na última década. 
 
Toda esta manifestação de qualidade profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da Divisão de Desenvolvimento 
Desportivo, fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Luis Manuel Nascimento Duarte, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto 
Coordenador do anterior Gabinete de Auditoria Interna e 
Avaliação de Desempenho. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que o licenciado Luis 
Manuel Nascimento Duarte sempre demonstrou, fatores 
essenciais para o bom e regular funcionamento do então 
Gabinete de Auditoria Interna e Avaliação de 
Desempenho. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 
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LOUVOR 

 
À licenciada Susana Maria Fernandes Duarte Lage, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe da 
Divisão de Transportes e Oficinas e posteriormente como 
Coordenadora do Gabinete de Auditoria Interna e de 
Avaliação de Desempenho. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Susana Maria Fernandes Duarte Lage 
sempre demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento das referidas unidades orgânicas, fator 
determinante igualmente para o trabalho desenvolvido 
com todas as entidades associadas a estas áreas, pelo que 
aqui exprimo o meu público louvor por toda a sua 
colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Helena Fernanda Teixeira Morais do 
Nascimento Jardim, em virtude do exercício das suas 
funções enquanto Chefe da anterior Divisão das 
Bibliotecas. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Helena Fernanda Teixeira Morais do 
Nascimento Jardim sempre demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Divisão das Bibliotecas, fator 
determinante igualmente para o trabalho desenvolvido 
com todas as entidades associadas a esta área, pelo que 
aqui exprimo o meu público louvor por toda a sua 
colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 

 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Inês Margarida Teixeira Lourenço 
Rodrigues, em virtude do exercício das suas funções 
enquanto Chefe da anterior Divisão de 
Aprovisionamento. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Inês Margarida Teixeira Lourenço 
Rodrigues sempre demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Divisão de Aprovisionamento, 
fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao Adjunto João Carlos Tavares Dias Quintas, em 
virtude do exercício de funções no meu Gabinete de 
Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, quero expressar público 
louvor pela enorme competência evidenciada pelo meu 
colaborador João Carlos Tavares Dias Quintas, 
desempenhando o referido cargo de nomeação sempre 
com grande disponibilidade, lealdade, empenho e 
descrição. A sua permanente entrega à causa pública, 
abnegada determinação e inegável procura por melhores 
soluções para o desenvolvimento do concelho de 
Odivelas, permitiram alcançar muitos dos objetivos 
estratégicos delineados pela autarquia. 
 
É igualmente de realçar a sua versatilidade e ampla 
capacidade de executar pesquisas, mantendo em 
atualização permanente o Gabinete da Presidência, no 
tocante a estatísticas, estudos europeus e internacionais na 
área educativa, social, emprego, mobilidade, entre outras. 
De salientar ainda a sua polivalência a redigir textos, 
ofícios, preparar estruturas audiovisuais como suporte de 
intervenções em seminários, congressos, mesas redondas e 
diversas presenças frequentes para as quais a Presidência 
era instada, fatores de extrema utilidade para credibilizar 
ainda mais um gabinete com particulares características. 
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A entrega pessoal e dedicação permanentes às suas 
funções foram também grandes contributos para reforçar 
a imagem de rigor, solidez e dignidade do Gabinete da 
Presidência, pelo que é com enorme satisfação e digno 
reconhecimento que aqui exprimo o meu público louvor. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À assistente operacional Maria Celeste Frade Messias 
Jordão, em virtude do exercício de funções no meu 
Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, e consequentemente ao 
findar a minha colaboração direta com a assistente 
operacional Maria Celeste Frade Messias Jordão, quero 
expressar público louvor pela competência evidenciada no 
exercício das suas funções no atendimento ao público 
presencial e telefónico realizado na Quinta da Memória. 
 
A assistente operacional Maria Celeste Frade Messias 
Jordão sempre desempenhou as funções que lhe foram 
cometidas com enorme diligência, lealdade e empenho, 
pelo que é com enorme satisfação e digno 
reconhecimento que aqui exprimo o meu público louvor. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao assistente técnico Rui Pedro da Silva Viegas Dias 
Serôdio, em virtude do exercício de funções no meu 
Gabinete de Apoio Pessoal 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, e consequentemente ao 
findar a minha colaboração direta com a assistente técnico 
Rui Pedro da Silva Viegas Dias Serôdio, quero expressar 
público louvor pela competência evidenciada no exercício 
das suas funções no apoio técnico-administrativo no meu 
Gabinete. 
 
O assistente técnico Rui Pedro da Silva Viegas Dias 
Serôdio sempre desempenhou as funções que lhe foram 
cometidas com enorme diligência, responsabilidade, 
empenho e descrição. É igualmente de realçar as suas 

notáveis qualidades pessoais, pelo que é com enorme 
satisfação e digno reconhecimento que aqui exprimo o 
meu público louvor. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À Mestre Angelina Maria Pereira, em virtude do 
exercício de funções no meu Gabinete de Apoio Pessoal, 
bem como e posteriormente enquanto Chefe da Divisão 
de Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, e consequentemente ao findar a 
minha colaboração direta com a Mestre Angelina Maria 
Pereira, louvo-a publicamente pelo enorme contributo que 
deu, ao longo de pelo menos 6 anos, quer na projeção do 
nome do Município de Odivelas além-fronteiras com uma 
estratégia de comunicação extremamente eficaz, quer com 
o importante trabalho realizado na promoção junto dos 
órgãos de comunicação social locais e nacionais, das 
atividades organizadas pela autarquia. Pelo seu brio, 
vocação para a obtenção de soluções inovadoras no 
âmbito das funções que desempenhou e das que ora 
executa, tendo sido fundamental a sua enorme dedicação 
no processo de extinção da empresa municipal 
Municipália e na integração do trabalho desenvolvido no 
Centro Cultural da Malaposta e dos seus colaboradores 
diretos na estrutura camarária. 
 
Além da sua dinâmica sempre direcionada para a 
salvaguarda do interesse público e enorme competência 
profissional, acrescem ainda as qualidades humanas 
exemplares, e que a tornaram um elemento essencial no 
meu Gabinete e seguidamente na gestão da Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas, pelo 
que aqui exprimo o meu público louvor por toda a sua 
colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 
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LOUVOR 

 
Ao licenciado David Abel Viegas Martins, em virtude 
do exercício das suas funções enquanto Chefe da Divisão 
de Transportes e Oficinas. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado David Abel Viegas Martins sempre 
demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da Divisão de Transportes e Oficinas, 
fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Maria Manuela Justino Seringa, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto 
Coordenadora do Gabinete de Gestão Patrimonial e 
Administração Geral. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Maria Manuela Justino Seringa sempre 
demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de qualidade profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do Gabinete de Gestão Patrimonial e 
Administração Geral, fator determinante igualmente para 
o trabalho desenvolvido com todas as entidades 
associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 

 
 
 
 

LOUVOR 

 
À assistente técnica Ana Rita Figueira António, em 
virtude do exercício de funções na Secção de Apoio aos 
Órgãos Municipais. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, quero expressar público 
louvor pela competência evidenciada pela funcionária Ana 
Rita Figueira António no exercício das suas funções no 
apoio técnico-administrativo numa unidade orgânica tão 
imprescindível para o bom funcionamento dos órgãos 
deliberativo e executivo do Município de Odivelas. 
 
A assistente técnica Ana Rita Figueira sempre 
desempenhou as funções que lhe foram cometidas com 
enorme diligência, lealdade e empenho, pelo que é com 
enorme satisfação e digno reconhecimento que aqui 
exprimo o meu público louvor. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Carlos Manuel Carvalho da Cunha, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto 
Coordenador do Gabinete de Tecnologia, Informação e 
Conhecimento. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que o licenciado Carlos 
Manuel Carvalho da Cunha sempre demonstrou no 
exercício de um cargo de grande relevância. A sua 
competência técnica, rigor e determinação permitiram 
alcançar muitos dos objetivos estratégicos delineados pela 
autarquia como a redução dos custos com as 
telecomunicações e papel, a implementação do despacho 
através do sistema “edoc-link”, além da introdução do 
Executivo Digital nas reuniões de Câmara. 
 
Toda esta manifestação de excelência profissional, 
capacidade de atualização permanente e busca incessante 
pelo saber, fez dele um elemento essencial para o bom e 
regular funcionamento Gabinete de Tecnologia, 
Informação e Conhecimento, fator determinante 
igualmente para o trabalho desenvolvido com todas as 
entidades associadas a esta área, as quais reconheceram em 
Odivelas um exemplo de boas práticas a nível informático 
e de modernização administrativa. Por tal, exprimo o meu 
público louvor, a título póstumo, por toda a sua 
colaboração prestada, dedicação e elevada dimensão 
humana. 
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Quinta da Memória, Paços do Concelho, 
22 de outubro de 2015. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

Susana Amador 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao secretário político Nuno Filipe de Sousa Abrantes 
Gomes, em virtude do exercício de funções no meu 
Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, quero expressar público 
louvor pela enorme competência e capacidade de 
adaptação evidenciadas pelo meu colaborador Nuno 
Filipe de Sousa Abrantes Gomes, desempenhando o 
referido cargo de nomeação sempre com grande 
diligência, capacidade crítica, lealdade, empenho e 
abnegação. Revelou ainda grande disponibilidade e 
sentido prático na resolução de matérias fora do seu 
conteúdo funcional, demonstrando ter um elevado 
sentido de responsabilidade, polivalência e destreza, num 
gabinete com particulares características. 
 
Foi determinante o seu apoio na preparação do Período 
Antes da Ordem do Dia nas reuniões da Câmara 
Municipal, bem como na feitura de textos, artigos e outras 
estruturas de apoio, em termos de intervenção técnica e 
política. 
 
É igualmente de realçar a sua reconhecida inteligência 
emocional, cordialidade e zelo no relacionamento com as 
demais unidades orgânicas, fatores altamente 
contributivos para a promoção de uma eficiente 
articulação entre toda a estrutura camarária e, por 
conseguinte, para o cumprimento de um serviço público 
de excelência em prol da população de Odivelas. A 
entrega e dedicação permanentes às suas funções foram 
também grandes contributos para reforçar a imagem de 
rigor, credibilidade e dignidade do Gabinete da 
Presidência, pelo que é com enorme satisfação e digno 
reconhecimento que aqui exprimo o meu público louvor. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Sandra Maria Nogueira Neto, em virtude 
do exercício das suas funções enquanto Chefe da anterior 
Divisão Empresarial, Emprego e Projetos co-Financiados. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Sandra Maria Nogueira Neto sempre 
demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Divisão Empresarial, Emprego e 
Projetos co-Financiados, fator determinante igualmente 
para o trabalho desenvolvido com todas as entidades 
associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Nelson Manuel Malcata Simões, em 
virtude do exercício das suas funções no Setor do Plano 
Diretor Municipal, Projetos Especiais e Energia. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado Nelson Manuel Malcata Simões sempre 
demonstrou. O seu importante contributo permitiu 
alcançar muitos dos objetivos estratégicos delineados para 
o ordenamento do nosso território, nomeadamente na 
elaboração e aprovação do 1º Plano Diretor Municipal do 
concelho de Odivelas. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
mais um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do Setor do Plano Diretor Municipal, 
Projetos Especiais e Energia, e igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 
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LOUVOR 

 
À licenciada Ana Rita Mendes dos Santos Cardoso 
Rosado, em virtude do exercício das suas funções no 
Setor do Plano Diretor Municipal, Projetos Especiais e 
Energia. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Ana Rita Mendes dos Santos Cardoso 
Rosado sempre demonstrou. O seu importante contributo 
permitiu alcançar muitos dos objetivos estratégicos 
delineados para o ordenamento do nosso território, 
nomeadamente na elaboração e aprovação do 1º Plano 
Diretor Municipal do concelho de Odivelas. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
mais um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do Setor do Plano Diretor Municipal, 
Projetos Especiais e Energia, e igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Maria Margarida das Neves Pinho, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Chefe da 
anterior Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas 
Críticas. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Maria Margarida das Neves Pinho sempre 
demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Divisão de Requalificação e 
Inserção de Áreas Críticas, fator determinante igualmente 
para o trabalho desenvolvido com todas as entidades 
associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Sérgio Manuel da Conceição Pipa, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Diretor do 
anterior Departamento de Gestão Financeira e 
Patrimonial. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado Sérgio Manuel da Conceição Pipa sempre 
demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do então Departamento de Gestão 
Financeira e Patrimonial, fator determinante igualmente 
para o trabalho desenvolvido com todas as entidades 
associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Teresa Cristina Duarte do Rego, em 
virtude do exercício das suas funções no Setor do Plano 
Diretor Municipal, Projetos Especiais e Energia. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Teresa Cristina Duarte do Rego sempre 
demonstrou. O seu importante contributo permitiu 
alcançar muitos dos objetivos estratégicos delineados para 
o ordenamento do nosso território, nomeadamente na 
elaboração e aprovação do 1º Plano Diretor Municipal do 
concelho de Odivelas. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
mais um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do Setor do Plano Diretor Municipal, 
Projetos Especiais e Energia, e igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 
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LOUVOR 

 
À licenciada Maria da Graça da Silva Mourão Serra, em 
virtude do exercício das suas funções no Setor do Plano 
Diretor Municipal, Projetos Especiais e Energia. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Maria da Graça da Silva Mourão Serra 
sempre demonstrou. O seu importante contributo 
permitiu alcançar muitos dos objetivos estratégicos 
delineados para o ordenamento do nosso território, 
nomeadamente na elaboração e aprovação do 1º Plano 
Diretor Municipal do concelho de Odivelas. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
mais um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do Setor do Plano Diretor Municipal, 
Projetos Especiais e Energia, e igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao assistente operacional Carlos Alberto Costa 
Alexandre, em virtude do exercício de funções na Secção 
de Apoio aos Órgãos Municipais. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, quero expressar público 
louvor pela competência, empenho e diligência 
evidenciada pelo funcionário Carlos Alberto Costa 
Alexandre no desempenho das suas tarefas na referida 
unidade orgânica. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Carlos António Jesus dos Santos, em 
virtude do exercício das suas funções no Setor do Plano 
Diretor Municipal, Projetos Especiais e Energia. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado Carlos António Jesus dos Santos sempre 
demonstrou. O seu importante contributo permitiu 
alcançar muitos dos objetivos estratégicos delineados para 
o ordenamento do nosso território, nomeadamente na 
elaboração e aprovação do 1º Plano Diretor Municipal do 
concelho de Odivelas. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
mais um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do Setor do Plano Diretor Municipal, 
Projetos Especiais e Energia, e igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Maria Cristina Machado Mira Lourenço 
Forte, em virtude do exercício das suas funções enquanto 
Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Formação. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e aptidão profissional que a licenciada 
Maria Cristina Machado Mira Lourenço Forte sempre 
demonstrou, fatores essenciais para o bom e regular 
funcionamento da Divisão de Recursos Humanos e 
Formação. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 
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LOUVOR 

 
Ao licenciado Marco Alexandre Silvério Moreira, em 
virtude do exercício das suas funções no Setor do Plano 
Diretor Municipal, Projetos Especiais e Energia. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado Marco Alexandre Silvério Moreira 
sempre demonstrou. O seu importante contributo 
permitiu alcançar muitos dos objetivos estratégicos 
delineados para o ordenamento do nosso território, 
nomeadamente na elaboração e aprovação do 1º Plano 
Diretor Municipal do concelho de Odivelas. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
mais um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do Setor do Plano Diretor Municipal, 
Projetos Especiais e Energia, e igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À colaboradora Ana Susana Oliveira dos Santos, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Adjunta 
do Gabinete da Presidência. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que a minha 
colaboradora Ana Susana Oliveira dos Santos sempre 
demonstrou no exercício de um cargo de grande 
relevância. A sua competência técnica, capacidade política, 
rigor e determinação permitiram alcançar muitos dos 
objetivos estratégicos delineados.  
 
Toda esta manifestação de qualidade profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do meu Gabinete de Apoio Pessoal, pelo 
que aqui exprimo o meu público louvor por toda a sua 
qualificada colaboração. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 

LOUVOR 

 
À Mestre Alice Mabília dos Santos Silva, em virtude do 
exercício das suas funções enquanto Diretora do anterior 
Departamento Municipal de Habitação e Saúde. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que a Mestre Alice 
Mabília dos Santos Silva sempre demonstrou no exercício 
de um cargo de grande relevância. A sua competência 
técnica, rigor e determinação permitiram alcançar muito 
dos objetivos estratégicos delineados pela autarquia. 
 
Toda esta manifestação de excelência profissional fez dela 
um elemento essencial para a dinâmica, 
empreendedorismo e concretização de projetos relevantes 
na área da habitação social, como a conclusão do PER I, 
PER II, PROHABITA e Habitação Jovem a Custos 
Controlados, características determinantes igualmente para 
o trabalho desenvolvido com todas as entidades 
associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Maria de Fátima da Cruz Simões Estevão, 
em virtude do exercício das suas funções enquanto 
Coordenadora do Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que a licenciada Maria 
de Fátima da Cruz Simões Estevão sempre demonstrou 
no exercício de um cargo de grande relevância. A sua 
competência técnica, rigor e determinação permitiram 
alcançar muitos dos objetivos estratégicos delineados pela 
autarquia. 
 
Toda esta manifestação de aptidão e qualidade 
profissional fez dela um elemento essencial para a 
modernização e nova imagem da Câmara Municipal de 
Odivelas, bem como para o bom e regular funcionamento 
do Gabinete de Comunicação e Modernização 
Administrativa, fatores determinantes igualmente para o 
trabalho desenvolvido com todas as entidades associadas a 
estas áreas, pelo que aqui exprimo o meu público louvor 
por toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 
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LOUVOR 

 
Ao licenciado Rui Gonçalves Simões Pereira do 
Nascimento, em virtude do exercício das suas funções 
enquanto Coordenador do Gabinete de Auditoria Interna 
e posteriormente como Diretor do Departamento de 
Gestão Educativa, Juventude, Cultura e Ambiente. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado Rui Gonçalves Simões Pereira do 
Nascimento sempre demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento das referidas unidades orgânicas, fator 
determinante igualmente para o trabalho desenvolvido 
com todas as entidades associadas a esta área, pelo que 
aqui exprimo o meu público louvor por toda a sua 
colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Helga Patrícia Fino da Silva Beirão 
Paulo, em virtude do exercício das suas funções enquanto 
Chefe da anterior Divisão de Aprovisionamento. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Helga Patrícia Fino da Silva Beirão Paulo 
sempre demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Divisão de Aprovisionamento, 
fator determinante igualmente para o trabalho 
desenvolvido com todas as entidades associadas a esta 
área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Rui Manuel Duarte Vieira, em virtude do 
exercício das suas funções enquanto Diretor do anterior 
Departamento de Gestão Financeira e de 
Aprovisionamento. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e brio profissional que o licenciado Rui 
Manuel Duarte Vieira sempre demonstrou no exercício de 
um cargo de grande relevância. A sua competência 
técnica, rigor e determinação permitiram alcançar muitos 
dos objetivos estratégicos delineados. Teve um papel 
determinante e visionário no plano de recuperação 
financeira da autarquia, na restruturação orgânica, 
centralização dos serviços e na construção de modelos e 
procedimentos transparentes ao nível da boa gestão 
financeira. 
 
Toda esta manifestação de excelência profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do então Departamento de Gestão 
Financeira e de Aprovisionamento, fator determinante 
igualmente para o trabalho desenvolvido com todas as 
entidades associadas a esta área, pelo que aqui exprimo o 
meu público louvor por toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Nuno Alexandre António Neves, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto 
Coordenador da anterior Equipa de Reconversão Urbana 
de Áreas Críticas. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado Nuno Alexandre António Neves sempre 
demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento da então Equipa de Reconversão Urbana 
de Áreas Críticas, fator determinante igualmente para o 
trabalho desenvolvido com todas as entidades associadas a 
esta área, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 
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LOUVOR 

 
À licenciada Eduarda Frederica Correia de Barros, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto 
Conselheira Municipal para a Igualdade. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Eduarda Frederica Correia de Barros 
sempre demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de qualidade profissional fez dela 
um elemento essencial no trabalho desenvolvido pela 
autarquia em prol da inclusão social, bem como na 
importante promoção da igualdade de género e de 
oportunidades para todos, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada e 
entrega à causa da Igualdade. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado João Miguel de Melo Santos Taborda 
Serrano, em virtude do exercício das suas funções 
enquanto Diretor do Departamento Jurídico e de Gestão 
Financeira e Patrimonial. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela dedicação e aptidão profissional que o licenciado 
João Miguel de Melo Santos Taborda Serrano sempre 
demonstrou, fatores essenciais para o bom e regular 
funcionamento do Departamento Jurídico e de Gestão 
Financeira e Patrimonial. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao assistente operacional Luís Miguel Frias Fernandes, 
em virtude do exercício de funções na Secção de Apoio 
aos Órgãos Municipais. 
 
Ao cessar as minhas funções enquanto Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, quero expressar público 
louvor pela competência, empenho e diligência 

evidenciada pelo funcionário Luís Miguel Frias Fernandes 
no desempenho das suas tarefas na referida unidade 
orgânica. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao colaborador João Luís Azeitona Lopes, em virtude 
do exercício das suas funções de assessoria para a 
comunicação no meu Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o meu colaborador João Luís Azeitona Lopes sempre 
demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do Gabinete da Presidência, fator 
determinante igualmente para o trabalho desenvolvido 
com os órgãos de comunicação social e outras entidades, 
pelo que aqui exprimo o meu público louvor por toda a 
sua colaboração prestada, dedicação pública e elevado 
sentido de responsabilidade, pro-atividade e dimensão 
humana. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao colaborador Carlos Manuel Pereira Lérias, em 
virtude do exercício das suas funções enquanto Adjunto 
do Gabinete da Presidência. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o meu colaborador Carlos Manuel Pereira Lérias 
sempre demonstrou. 
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do meu Gabinete de Apoio Pessoal, fator 
determinante igualmente para o trabalho desenvolvido 
com todas as unidades orgânicas e entidades exteriores, 
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pelo que aqui exprimo o meu público louvor por toda a 
sua colaboração prestada e elevada dimensão humana. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado José Esteves Ferreira, em virtude do 
exercício das suas anteriores funções enquanto Chefe do 
meu Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela enorme dedicação e brio profissional que o licenciado 
José Esteves Ferreira sempre demonstrou no exercício de 
um cargo com tamanha relevância. A sua competência 
técnica de excelência, capacidade de trabalho, análise 
crítica, visão estratégica, rigor e determinação permitiram 
alcançar muitos dos objetivos delineados, visando o 
desenvolvimento estrutural e sustentado do concelho de 
Odivelas. 
 
É igualmente de realçar a sua inegável capacidade 
organizativa e prática de resolver assuntos com maior 
complexidade, utilizando o seu vasto conhecimento da 
estrutura orgânica e do funcionamento interno de toda a 
Câmara Municipal de Odivelas, no sentido de contribuir 
ativamente para a eficiência e qualidade do serviço público 
prestado aos munícipes odivelenses. 
 
Toda esta manifestação enorme de profissionalismo, 
estabilidade diária e capacidade diplomática fez dele um 
elemento preponderante na gestão equilibrada do 
Gabinete da Presidência, fator igualmente significativo 
para o trabalho desenvolvido com todas as entidades 
externas, pelo que aqui exprimo o meu público louvor por 
toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Fernanda Maria Pombo Fragoso, em 
virtude do exercício das suas anteriores funções enquanto 
Chefe do meu Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 

pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Fernanda Maria Pombo Fragoso sempre 
demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dela 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do então Gabinete da Presidência, fator 
determinante igualmente para o trabalho desenvolvido 
com todas as entidades, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Irene Borges Pereira Duarte, em virtude 
do exercício das suas funções de assessoria no meu 
Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência jurídica de excelência, dedicação e ética 
profissional que a licenciada Irene Borges Pereira Duarte 
sempre demonstrou no exercício de um cargo de grande 
relevância. A sua competência técnica, rigor e 
determinação permitiram alcançar muitos dos objetivos 
estratégicos delineados, nomeadamente através do seu 
papel preponderante na constituição e condução dos 
processos a apresentar em sede de Reunião de Câmara 
Municipal, além da análise exemplar e ímpar dos 
documentos judiciais e processos contenciosos mais 
complexos com que o Município se deparou durante este 
período. 
 
Toda esta manifestação de qualidade e idoneidade 
profissional fez dela um elemento essencial para o bom e 
regular funcionamento do Gabinete da Presidência, sendo 
ainda de destacar a sua enorme dimensão humana, deveras 
relevante para conduzir com sapiência os processos mais 
delicados relacionados com a área de recursos humanos e 
no âmbito das relações jurídico-laborais. É de realçar 
igualmente a sua competente capacidade na elaboração de 
pareceres jurídicos de grande qualidade, preparação de 
peças de contraditório em sindicâncias, que têm permitido 
ao Município de Odivelas melhorar substancial e 
gradualmente a eficiência dos seus procedimentos 
administrativos, pelo que aqui exprimo o meu público 
louvor por toda a sua colaboração prestada, a qual deixa 
marca indelével no Município de Odivelas. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 
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LOUVOR 

 
Ao licenciado Gonçalo Filipe Ribas Ribeiro da Costa, 
em virtude do exercício das suas funções de assessoria no 
meu Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência jurídica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado Gonçalo Filipe Ribas Ribeiro da Costa 
sempre demonstrou no exercício de um cargo de grande 
relevância. A sua competência técnica, rigor e 
determinação permitiram alcançar muitos dos objetivos 
estratégicos delineados, nomeadamente através do seu 
papel preponderante nas ações judiciais que envolveram a 
Câmara Municipal de Odivelas, que resultaram em claros 
benefícios financeiros e de credibilidade para a autarquia. 
 
Toda esta manifestação de qualidade, ética e idoneidade 
profissional fez dele um elemento essencial para um 
funcionamento jurídico e acompanhamento de excelência 
do Gabinete da Presidência, sendo ainda de destacar a sua 
importante criação, intervenção e envolvimento no 
programa “Eu, Cidadão!”, um projeto de formação cívica 
promovido pela autarquia junto dos estabelecimento de 
ensino e outras entidades concelhias. É de realçar 
igualmente a sua competente capacidade na elaboração de 
pareceres jurídicos de qualidade em áreas relacionadas 
com o Direito Administrativo, Urbanismo, Planeamento 
Estratégico, bem como no apoio em peças de 
contraditório junto do Tribunal de Contas e demais 
entidades tutelares que sempre culminaram com desfecho 
positivo para a autarquia. 
 
Tal conduta tem permitido ao Município de Odivelas 
melhorar substancial e gradualmente a eficiência dos seus 
procedimentos administrativos, pelo que aqui exprimo o 
meu público louvor por toda a sua colaboração prestada e 
elevada craveira intelectual e humana. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 
 

LOUVOR 

 
Ao licenciado Adolfo Manuel Santos Silva, em virtude 
do exercício das suas funções de assessoria no meu 
Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência técnica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado Adolfo Manuel Santos Silva sempre 
demonstrou.  

 
Toda esta manifestação de aptidão profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do Gabinete da Presidência, fator 
determinante igualmente para o trabalho desenvolvido 
com todas as entidades, pelo que aqui exprimo o meu 
público louvor por toda a sua colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
À licenciada Carla Cristina Quintas Rico Ferreira 
Rosinhas, em virtude do exercício das suas funções de 
assessoria no meu Gabinete de Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência jurídica, dedicação e brio profissional 
que a licenciada Carla Cristina Quintas Rico Ferreira 
Rosinhas sempre demonstrou no exercício de um cargo 
de grande relevância. A sua competência técnica, rigor e 
determinação permitiram alcançar muitos dos objetivos 
estratégicos delineados, nomeadamente através do seu 
papel preponderante na análise jurídica exemplar dos 
muitos processos complexos na área do ordenamento 
territorial e urbanístico, avaliando e organizando inclusive 
com mestria os processos a apresentar em sede de 
Reunião de Câmara Municipal nesta referida área. 
 
Toda esta manifestação de qualidade e idoneidade 
profissional fez dela um elemento essencial para o bom e 
regular funcionamento do Gabinete da Presidência. 
Destaca-se ainda a sua enorme sensibilidade técnica, 
deveras relevante para a condução de muitas outras 
matérias de âmbito judicial que envolveram a autarquia, as 
quais permitiram melhorar substancial e gradualmente a 
eficiência dos procedimentos administrativos, pelo que 
aqui exprimo o meu público louvor por toda a sua 
colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 
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LOUVOR 

 
Ao licenciado Abílio Garcia dos Santos, em virtude do 
exercício das suas funções de assessoria no meu Gabinete 
de Apoio Pessoal. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor 
pela competência jurídica, dedicação e brio profissional 
que o licenciado Abílio Garcia dos Santos sempre 
demonstrou.  
 
Toda esta manifestação de qualidade profissional fez dele 
um elemento essencial para o bom e regular 
funcionamento do Gabinete da Presidência, 
designadamente no apoio ao Conselho das 
Condecorações Municipais, no acompanhamento das 
respostas ao exigente cumprimento do Estatuto do 
Direito de Oposição, atendimento humano e competente 
aos munícipes, no relacionamento com todas as unidades 
orgânicas, bem como na elaboração de textos, análises 
jurídicas e artigos que foram sendo suscitados. Estes 
foram fatores igualmente determinantes para o trabalho 
desenvolvido com as demais entidades externas, pelo que 
aqui exprimo o meu público louvor por toda a sua 
colaboração prestada. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 
 

LOUVOR 

 
Ao Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores 
do Município de Odivelas (CCDTMO), em virtude de 
todo o meritório trabalho desenvolvido nas mais diversas 
modalidades desportivas mas também através da sua 
aposta forte na promoção da cultura, sempre com o 
intuito de proporcionar a todos os funcionários, 
colaboradores e até aos seus familiares, momentos de 
lazer, descontração e confraternização em horário pós-
laboral. 
 
Ao cessar as minhas funções de Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, quero expressar público louvor a 
todos os elementos que pertencem e já pertenceram à 
Direção do CCDTMO, desde a sua formação, pela energia 
e dedicação que sempre aplicaram no exercício destas 
funções beneméritas e de enorme relevância para o bem-
estar dos trabalhadores da autarquia. 

 
Quinta da Memória, Paços do Concelho, 

22 de outubro de 2015. 
 

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
Susana Amador 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


