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Louvor n.o 892/2005. — Ao cessar as funções de Ministro de
Estado e da Presidência do XVI Governo Constitucional, louvo Maria
Geraldina Vaz Pereira de Souza pela forma competente e dedicada
como exerceu as suas funções.
2 de Março de 2005. — O Ministro de Estado e da Presidência,
Nuno Albuquerque Morais Sarmento.
Louvor n.o 893/2005. — Ao cessar as funções de Ministro de
Estado e da Presidência do XVI Governo Constitucional, louvo Felismina Nobre Correia Valverde pela forma competente e dedicada como
exerceu as suas funções.
2 de Março de 2005. — O Ministro de Estado e da Presidência,
Nuno Albuquerque Morais Sarmento.

Gabinete da Secretária de Estado
da Presidência do Conselho de Ministros
Louvor n.o 894/2005. — Ao cessar funções como Secretária de
Estado da Presidência do Conselho de Ministros, louvo as altíssimas
qualidades profissionais e pessoais evidenciadas pela licenciada Adília
Maria Cardoso Lisboa no desempenho das funções de chefe de gabinete. À sua competência, à sua dedicação, ao seu rigor e ao seu
espírito de serviço devo, acima de tudo e de todos, a confiança absoluta
no trabalho feito. Ao seu carácter devo o privilégio de ter mantido
uma consciência sempre tranquila. É-me pois imperativo reconhecer
que tive a felicidade de contar com a sua colaboração, devendo-lhe
público e sentido agradecimento.
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Louvor n.o 899/2005. — Ao cessar o exercício das minhas funções
como Secretário de Estado para os Assuntos do Mar do XVI Governo
Constitucional, é meu dever louvar publicamente o licenciado Nuno
Serra de Sanches Osório, que exerceu funções de chefe do meu
Gabinete.
Fê-lo com inexcedíveis dedicação e competência, a par de uma
escrupulosa lealdade, grande sentido de responsabilidade e rigor e
enorme capacidade de trabalho e competência técnica, suscitando
o reforço das relações pessoais e o empenho de todos quantos integraram ou colaboraram com o meu Gabinete, em termos que muito
facilitaram a acção da Secretaria de Estado para os Assuntos do Mar,
pelo que não posso deixar de aqui o deixar expresso, conferindo-lhe
público louvor.
25 de Fevereiro de 2005. — O Secretário de Estado para os Assuntos
do Mar, Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz.
Louvor n.o 900/2005. — No momento em que cesso as funções
de Secretário de Estado para os Assuntos do Mar, louvo Mónica
Alexandra Rodrigues Baptista pela forma responsável, eficaz, dedicada
e profissional com que cumpriu as funções de apoio técnico administrativo ao meu Gabinete.
A par das enormes qualidades profissionais que evidenciou também
demonstrou um extraordinário espírito de lealdade e total disponibilidade para as funções que lhe foram atribuídas, o que a tornam
credora do público louvor que lhe confiro neste momento.
25 de Fevereiro de 2005. — O Secretário de Estado para os Assuntos
do Mar, Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz.

Louvor n.o 895/2005. — Ao cessar funções como Secretária de
Estado da Presidência do Conselho de Ministros louvo a forma competente e empenhada como a licenciada Maria Antónia Pereira Leite
Freitas Moura Anes desempenhou as funções de adjunta do meu
Gabinete.

Louvor n.o 901/2005. — No momento em que cesso as funções
de Secretário de Estado para os Assuntos do Mar, louvo a minha
secretária pessoal Cristina Maria Fiúza da Rocha Diniz pela forma
responsável, eficaz, dedicada e profissional com que cumpriu a sua
missão.
A par das enormes qualidades profissionais que evidenciou também
demonstrou um extraordinário espírito de lealdade e total disponibilidade para as funções que lhe foram atribuídas, o que a tornam
credora do público louvor que lhe confiro neste momento.

11 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, Sofia de Sequeira Galvão.

25 de Fevereiro de 2005. — O Secretário de Estado para os Assuntos
do Mar, Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz.

Louvor n.o 896/2005. — Ao cessar funções como Secretária de
Estado da Presidência do Conselho de Ministros louvo a competência,
a dedicação, o zelo e o empenho demonstrados, de forma inexcedível,
por Carla Cristina Letras Baptista na execução das suas tarefas. O
procedimento normativo do Governo beneficiou das suas lealdade
e disponibilidade, pelo que disso me apraz dar público testemunho.

Louvor n.o 902/2005. — No momento em que cesso as funções
de Secretário de Estado para os Assuntos do Mar, louvo a minha
secretária pessoal Helena Maria Stock da Cunha Santiago Pinto pela
forma responsável, eficaz, dedicada e profissional com que cumpriu
a sua missão.
A par das enormes qualidades profissionais que evidenciou também
demonstrou um extraordinário espírito de lealdade e total disponibilidade para as funções que lhe foram atribuídas, o que a torna
credora do público louvor que lhe confiro neste momento.

11 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, Sofia de Sequeira Galvão.

11 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, Sofia de Sequeira Galvão.
Louvor n.o 897/2005. — Ao cessar funções como Secretária de
Estado da Presidência do Conselho de Ministros, dou público louvor
da competência, da lealdade, da dedicação, do sentido de responsabilidade, da disponibilidade e do espírito de serviço evidenciados
por Horácio Alves Machado no desempenho das funções de meu
motorista.
Trata-se de um profissional de excepcional qualidade que, como
tal, quero e devo distinguir.
11 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros, Sofia de Sequeira Galvão.

Gabinete do Secretário de Estado
para os Assuntos do Mar
Louvor n.o 898/2005. — No momento em que cesso as funções
de Secretário de Estado para os Assuntos do Mar, louvo a licenciada
Catarina Isabel Alves Mendes Silva Medeiros pelas qualidades profissionais e pessoais demonstradas enquanto adjunta do meu Gabinete.
A excepcional dedicação e lealdade, a permanente disponibilidade,
o grande sentido de responsabilidade e rigor, a enorme capacidade
de trabalho e competência técnica são qualidades que a tornam credora do público louvor que lhe confiro neste momento.
25 de Fevereiro de 2005. — O Secretário de Estado para os Assuntos
do Mar, Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz.

25 de Fevereiro de 2005. — O Secretário de Estado para os Assuntos
do Mar, Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz.
Louvor n.o 903/2005. — No momento em que cesso as funções
de Secretário de Estado para os Assuntos do Mar, louvo o motorista
António Soares Ferreira pela forma dedicada, leal e responsável como
desempenhou as funções que lhe foram confiadas no âmbito do meu
Gabinete.
Funcionário dotado de elevado profissionalismo, lealdade e total
disponibilidade, prestou um precioso serviço a este Gabinete, demonstrando grande espírito de sacrifício, de missão e bem servir.
Pelos serviços prestados no exercício das suas funções, o funcionário
acima mencionado é digno do maior apreço e consideração, sendo
de inteira justiça dar público testemunho através do presente louvor.
25 de Fevereiro de 2005. — O Secretário de Estado para os Assuntos
do Mar, Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz.
Louvor n.o 904/2005. — No momento em que cesso as funções
de Secretário de Estado para os Assuntos do Mar, louvo o motorista
Carlos Casimiro da Silva pela forma dedicada, leal e responsável como
desempenhou as funções que lhe foram confiadas no âmbito do meu
Gabinete.
Funcionário dotado de elevado profissionalismo, lealdade e total
disponibilidade, prestou um precioso serviço a este Gabinete, demonstrando grande espírito de sacrifício, de missão e bem servir.
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Pelos serviços prestados no exercício das suas funções, o funcionário
acima mencionado é digno do maior apreço e consideração, sendo
de inteira justiça dar público testemunho através do presente louvor.
25 de Fevereiro de 2005. — O Secretário de Estado para os Assuntos
do Mar, Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz.
o

Louvor n. 905/2005. — No momento em que cesso as funções
de Secretário de Estado para os Assuntos do Mar, louvo o licenciado
Miguel José Leite Neves Roque Martins pelas qualidades profissionais
e pessoais demonstradas enquanto adjunto do meu Gabinete.
A excepcional dedicação e lealdade, a permanente disponibilidade,
o grande sentido de responsabilidade e rigor, a enorme capacidade
de trabalho e a competência técnica são qualidades que o tornam
credor do público louvor que lhe confiro neste momento.
25 de Fevereiro de 2005. — O Secretário de Estado para os Assuntos
do Mar, Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz.
Louvor n.o 906/2005. — No momento em que cesso funções de
Secretário de Estado para os Assuntos do Mar, louvo o licenciado
Pedro Barreto Soares David pelas qualidades profissionais e pessoais
demonstradas enquanto adjunto do meu Gabinete.
A excepcional dedicação e lealdade, a permanente disponibilidade,
o grande sentido de responsabilidade e rigor, a enorme capacidade
de trabalho e a competência técnica são qualidades que o tornam
credor do público louvor que lhe confiro neste momento.
25 de Fevereiro de 2005. — O Secretário de Estado para os Assuntos
do Mar, Nuno Maria Pinto de Magalhães Fernandes Thomaz.

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro
Louvor n.o 907/2005. — Louvo o motorista Francisco Pereira da
Várzea pela forma profissional, responsável e dedicada como desempenhou as funções de motorista do meu chefe de gabinete. No cumprimento das suas funções, Francisco Pereira da Várzea revelou grande
profissionalismo e total colaboração, respondendo pronta e eficazmente às solicitações que lhe foram dirigidas. Revelando, para além
da sua conduta profissional, um invulgar conjunto de qualidades pessoais, a sua afabilidade, o seu bom relacionamento e o seu profissionalismo creditam-no como um excelente motorista. Demonstrou
ser merecedor da maior confiança. Por tudo quanto anteriormente
foi referido, é de inteira justiça dar um reconhecimento público através
do presente louvor a Francisco Pereira da Várzea.
11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, Feliciano José Barreiras Duarte.
Louvor n.o 908/2005. — Louvo a secretária Maria Manuela Henriques Duarte Silva pelas excelentes aptidões profissionais e pela
grande dedicação e lealdade demonstrada no desempenho das funções
de minha secretária pessoal. Demonstrando grande desembaraço e
eficiência no desempenho das tarefas que lhe foram atribuídas, Maria
Manuela Henriques Duarte Silva evidenciou possuir invulgares qualidades, de que relevo o elevado espírito de missão e de bem servir,
a lealdade, a responsabilidade e o rigor profissional. Revelando uma
conduta pautada por uma postura de grande colaboração, permanente
disponibilidade, dedicação, zelo e discrição, a sua acção estendeu-se
para além do apoio de secretariado num desempenho sempre exemplar. Pelas qualidades evidenciadas e pelos serviços prestados no exercício das suas funções, a secretária Maria Manuela Henriques Duarte
Silva é credora de um louvor público, com que entendo distingui-la.
11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, Feliciano José Barreiras Duarte.
Louvor n.o 909/2005. — Louvo o motorista Arnaldo dos Santos
Velosa pela forma muito competente, profissional, responsável e muito
dedicada como desempenhou as funções de meu motorista pessoal.
No desempenho das suas exigentes funções, Arnaldo dos Santos
Velosa revelou grande profissionalismo, lealdade e elevado espírito
de missão e de bem servir, que, aliados a uma sólida formação técnica
e a uma particular apetência para a segurança e rigor, o creditam
como um excelente motorista. Revelando grande integridade de carácter, discrição, zelo, elevado sentido do dever e permanente disponibilidade, demonstrou ser merecedor da maior confiança a granjeou
a estima de todos com quem trabalhou. Por tudo quanto anteriormente
foi referido, é de inteira justiça dar público testemunho através do
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presente louvor do meu apreço pela superior conduta e pelos serviços
prestados pelo motorista Arnaldo dos Santos Velosa.
11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, Feliciano José Barreiras Duarte.
Louvor n.o 910/2005. — Louvo o Dr. Nuno José Mendes Teixeira
Correia, que exerceu as funções de meu chefe de Gabinete desde
o dia 8 de Abril de 2002 até ao dia 11 de Março de 2005, pela
forma como exerceu as suas funções — exemplar, elevada, competente
e dedicada —, sempre em nome dos superiores interesses de Portugal
e dos Portugueses.
O Dr. Nuno Correia confirmou, no exercício destas funções, qualidades pessoais e de serviço público de elevada qualidade, sendo
credor de parte dos objectivos e dos resultados positivos atingidos
pelas áreas de responsabilidade de que fui responsável nos XV e
XVI Governos Constitucionais.
Pessoa com qualidades pesssoais e humanas distintas, pautou sempre de forma permanente as suas funções, comigo e com todas as
pessoas com quem se relacionou, de forma afável, competente e diligente. Por tudo quanto anteriormente foi referido, é de inteira justiça
dar público testemunho através do presente louvor do meu apreço
pela superior conduta e pelos serviços prestados pelo meu chefe de
Gabinete Dr. Nuno Correia.
11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, Feliciano José Barreiras Duarte.
Louvor n.o 911/2005. — Louvo a secretária Marina Rodrigues
Franco Neves pelas excelentes aptidões profissionais, grande dedicação e lealdade demonstrada no desempenho das funções de secretária do meu chefe de gabinete. Demonstrando grande desembaraço
e eficiência no desempenho das tarefas que lhe foram atribuídas,
Marina Rodrigues Franco Neves evidenciou possuir invulgares qualidades, de que relevo o elevado espírito de missão e de bem servir,
a lealdade, a responsabilidade e o rigor profissional. Revelando uma
conduta pautada por uma postura de grande colaboração, permanente
disponibilidade, dedicação, zelo e discrição, a sua acção estendeu-se
para além do apoio de secretariado, num desempenho sempre exemplar. Pelas qualidades evidenciadas e pelos serviços prestados no exercício das suas funções, a secretária Marina Rodrigues Franco Neves
é credora de um louvor público, com que entendo distingui-la.
11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, Feliciano José Barreiras Duarte.
Louvor n.o 912/2005. — Louvo o motorista Manuel Francisco
Miranda pela forma profissional como desempenhou as funções de
motorista do meu Gabinete, demonstrando ser merecedor da maior
confiança. Por tudo quanto anteriormente foi referido, é de inteira
justiça dar um reconhecimento público através do presente louvor
a Manuel Francisco Miranda.
11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, Feliciano José Barreiras Duarte.
Louvor n.o 913/2005. — Louvo a auxiliar administrativa Beatriz
Maria da Silva Santos pela forma profissional, responsável e muito
dedicada como desempenhou as suas funções ao serviço de apoio
ao meu Gabinete. Revelando grande integridade de carácter, discrição,
zelo, elevado sentido do dever e permanente disponibilidade, demonstrou ser merecedora da maior confiança e granjeou a estima de todos
com quem trabalhou. Por tudo quanto anteriormente foi referido,
é de inteira justiça dar público testemunho através do presente louvor
do meu apreço pela conduta e pelos serviços prestados por Beatriz
Maria da Silva Santos.
11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, Feliciano José Barreiras Duarte.
Louvor n.o 914/2005. — Louvo a auxiliar administrativa Maria
Isilda Costa Santos Almeida pela forma profissional, responsável e
dedicada como desempenhou as suas funções ao serviço de apoio
ao meu Gabinete. Por tudo quanto anteriormente foi referido, é de
inteira justiça dar público testemunho através do presente louvor do
meu apreço pela conduta e pelos serviços prestados por Maria Isilda
Costa Santos Almeida.
11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, Feliciano José Barreiras Duarte.
Louvor n.o 915/2005. — Louvo o adjunto João Paulo de Jesus
Faustino pela forma como desempenhou as suas funções ao serviço
do meu Gabinete. Revelando discrição, demonstrou confiança e estima

