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deve ser apontado como exemplo a seguir e a quem, com justiça,
se presta público louvor, devendo os serviços por si prestados ser
considerados relevantes e de muito mérito.
31 de Janeiro de 2006. — O Presidente da República, Jorge Sampaio.

o

Louvor n. 95/2006. — Louvo o major TOCC 062162-F, António
Jorge Santos Pereira Henriques, pelo elevado empenho, enorme dedicação e notável competência técnico-profissional que demonstrou ao
longo dos quase dois anos em que tem desempenhado as funções
de adjunto do chefe do Centro de Comunicações da Presidência da
República.
Extraordinariamente organizado, metódico, meticuloso e exigente,
qualidades que aliadas à sua incessante vontade de aprender, culminaram na forma exemplar como coordenou a implementação do
sistema de edição não linear de vídeo. Tal permitiu que, num curto
espaço de tempo, fosse criado um grupo de trabalho capaz de tirar
partido das extraordinárias capacidades do sistema, patente nos inúmeros DVD realizados ao longo do ano de 2005, designadamente
os respeitantes às visitas oficias e às presidências temáticas. Convocado
para coordenar o projecto de realização do DVD temático sobre os
meus dois mandatos, conjuntamente com a Direcção dos Serviços
de Documentação e Arquivo, uma vez mais demonstrou possuir uma
excelente capacidade de trabalho, notável dinamismo e excepcional
abnegação, evidente no extremo cuidado, rigor e aturado sentido crítico como norteou todo o projecto.
Pela extrema competência, dedicação, notável entusiasmo, eficácia
e elevada perseverança, bem como pelo excepcional espírito de missão,
é o major Pereira Henriques digno de ser apontado ao respeito e
consideração pública, devendo os serviços por si prestados ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
31 de Janeiro de 2006. — O Presidente da República, Jorge Sampaio.
Louvor n.o 96/2006. — Louvo o sargento-ajudante EXPTM
04890984, Hélder Jorge Ribeiro de Oliveira, pela elevada competência
e dedicação como ao longo dos últimos nove anos desempenhou as
funções de técnico de comunicações e áudio-visuais no Centro de
Comunicações da Presidência da República.
Militar disciplinado, educado, determinado, metódico, leal, de trato
irrepreensível e muito exigente consigo próprio, contribuiu, com estas
qualidades, para a construção da imagem de um centro de comunicações mais moderno, dinâmico e mais adaptado às transformações
tecnológicas do mundo actual.
A sua constante disponibilidade e elevada desenvoltura possibilitaram a perfeita satistação de todas as solicitações que lhe foram
postas, com a eficiência e a urgência verdadeiramente adequadas,
mormente em circunstâncias de enorme tensão, como foram o acompanhamento dos massacres em Timor-Leste, do 11 de Setembro ou
da guerra no Iraque.
Pela sua consistente dedicação ao serviço, excelentes qualidades
e virtudes militares e humanas, o sargento-ajudante Hélder Oliveira
granjeou a admiração e a amizade de todos aqueles que, em toda
a Presidência da República, consigo contactaram, pelo que é digno
de ser apontado ao respeito e consideração pública, devendo os serviços por si prestados ser considerados relevantes e de muito mérito.
31 de Janeiro de 2006. — O Presidente da República, Jorge Sampaio.
Louvor n.o 97/2006. — Louvo o sargento-chefe CE 77572, José
Maria Marrafa Cruz, pela forma muito dedicada, o empenho e as
excelentes qualidades de trabalho demonstrados nas suas funções de
técnico de comunicações e audiovisuais, ao longo dos quatro anos
em que prestou serviço no Centro de Comunicações da Presidência
da República.
Militar disciplinado, muito educado e solícito, com uma permanente
disponibilidade para o desempenho das tarefas que lhe foram atribuídas, tornou-se fundamental para a melhoria da qualidade do trabalho desenvolvido naquele órgão.
No desempenho como técnico de audiovisuais, o que exige uma
enorme e permanente concentração, demonstrou uma excelente perspicácia e uma extraordinária capacidade de discernimento, destreza
e decisão, sempre demonstrou possuir as necessárias capacidades intelectuais e humanas no acompanhamento permanente dos serviços noticiosos televisivos ou radiofónicos nacionais e estrangeiros, prejudicando muitas vezes as suas horas de descanso.
Acompanhou a reestruturação do Centro de Comunicações, nomeadamente na instalação de novos meios utilizando tecnologias de ponta,
dando mostras de uma incessante vontade de aprender e notável entusiasmo e dedicação.
Pelas suas qualidades técnico-profissionais, o sargento-chefe José
Cruz tem merecido a inteira confiança dos seus chefes e granjeou
a amizade e a estima de todos os que com ele privaram, pelo que

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Comissão para a Igualdade e para os Direitos
das Mulheres
Aviso n.o 1841/2006 (2.a série). — Para os devidos efeitos se
torna público que no prazo de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso se aceitam reclamações à lista de antiguidade dos funcionários do quadro da Comissão para a Igualdade e para os Direitos
das Mulheres referida a 31 de Dezembro de 2005 e que se encontra
afixada na sede deste serviço.
25 de Janeiro de 2006. — A Presidente, Elza Maria Henriques Deus
Pais.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Despacho conjunto n.o 175/2006. — 1 — Nos termos do disposto
na alínea i) do n.o 1 do artigo 25.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
com a redacção dada pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto, conjugado
com o disposto no n.o 3 do artigo 19.o da Lei n.o 3/2004, de 15 de
Janeiro, é exonerado, a seu pedido, o Prof. Doutor António José
Morais do cargo de presidente do conselho directivo do Instituto
de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 10 de Janeiro
de 2006.
23 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. — O Ministro da Justiça, Alberto Bernardes Costa.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Direcção-Geral de Viação
Despacho n.o 3411/2006 (2.a série). — Por despachos do director-geral de Viação e do presidente da Fundação para a Ciência e
Tecnologia de 7 e de 19 de Dezembro de 2005, respectivamente:
Maria Julieta Dionísio da Rosa Fernandes Pereira, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal da Fundação para a
Ciência e Tecnologia — transferida para a mesma categoria e carreira do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação, considerando-se exonerada do seu anterior lugar, com efeitos a 1 de
Janeiro de 2006. (Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)
17 de Janeiro de 2006. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral,
Rogério Pinheiro.
Despacho n.o 3412/2006 (2.a série). — Por despachos do Secretário Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais e do Secretário
de Estado da Administração Interna, respectivamente de 24 de Outubro e de 20 de Dezembro de 2005:
Maria de Fátima Abreu Fonseca, assistente administrativa especialista
do quadro de pessoal da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural — transferida para a mesma categoria e carreira
do quadro de pessoal da Direcção-Geral de Viação, nos termos
do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 85/85, de 1 de Abril, conjugado
com o artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro,
considerando-se exonerada do seu anterior lugar a partir da data
de aceitação. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
17 de Janeiro de 2006. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral,
em substituição, Rogério Pinheiro.

