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presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento denominado: Jardim da Graça, Infantário e ATL, L.da, sito na Rua do
Chafariz, 10, 2330-135 Entroncamento, freguesia de Nossa Senhora
de Fátima, concelho de Entroncamento, distrito de Santarém, propriedade de Graça Maria dos Santos Rolo, requerente Jardim da Graça,
Infantário e ATL, L.da
As actividades e a respectiva lotação máxima autorizadas são as
seguintes:

Adoptou sempre os melhores procedimentos, com rigor e sentido
de responsabilidade.
Registo o contributo decisivo para o bom relacionamento do meu
Gabinete, que sempre manteve coeso e globalmente eficaz.
Estas razões, sumariamente escritas, levam-me a conferir-lhe público louvor e o meu agradecimento.
19 de Julho de 2006. — O Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, José Moura Nunes da Cruz.
3000220086

Actividades — centro de actividades de tempos livres;
Lotação máxima — 20 crianças (em simultâneo).
25 de Outubro de 2006. — A Directora, Anabela Santos Rato.
3000219869

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde
Hospital de Nossa Senhora da Ajuda — Espinho
Contrato

Louvor
A licenciada Maria Teresa Rodrigues Roque Alexandre acumulou o
cargo de administradora do Supremo Tribunal de Justiça com o de
directora financeira.
A sua comprovada competência, dedicação e dinamismo, permitiram-lhe superar as naturais dificuldades de ambos esses cargos, designadamente no difícil sector financeiro, onde a sua experiência e saber
lhe permitiram exercer um papel fundamental no Gabinete.
Saliento as suas qualidades de trabalho, elevada competência, educação e fino trato.
Estas razões, sumariamente enunciadas, levam-me a conferir-lhe o
meu reconhecimento pessoal e público louvor.

Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 14 de Setembro de 2006:

19 de Julho de 2006. — O Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, José Moura Nunes da Cruz.
3000220087

Maria de Fátima da Cunha e Costa, enfermeira — ratificado o contrato de trabalho a termo certo, celebrado por três meses, ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
com início a 14 de Agosto de 2006.

Louvor

13 de Outubro de 2006. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Nuno Lopes.
3000218006

Contrato
Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 22 de Setembro de 2006:
Vera Cristina Ferreira Mendes Bastos, enfermeira — autorizada a
renovação do contrato de trabalho a termo certo, celebrado por três
meses, ao abrigo de n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, com início em 1 de Setembro de 2006.

O motorista António José Proença Crespo esteve ao meu serviço
durante cerca de nove anos, enquanto exerci a vice-presidência e,
posteriormente, a presidência do Supremo.
No desempenho das suas funções manifestou sempre permanente
disponibilidade, simpatia, educação, pontualidade e elevados atributos
técnicos.
Pelo exposto merece o meu público louvor.
19 de Julho de 2006. — O Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, José Moura Nunes da Cruz.
3000220088

Louvor

Ana Maria Maia de Morais e Silva, assistente de anestesiologia —
autorizada a renovação do contrato de trabalho a termo certo, celebrado por três meses, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto
do Serviço Nacional de Saúde, com início em 1 de Setembro de 2006.

A licenciada Ana Paula da Cunha Ferreira exerceu funções de adjunta do meu Gabinete, estando-lhe especialmente atribuída a área das
Relações Públicas e Protocolares.
Trata-se de uma área em que se revelou especialmente competente
e sabedora mercê da sua formação profissional, pois é licenciada em
Ciências da Comunicação e tem duas pós-graduações em Protocolo e
Organização de Eventos.
A par disso, são de realçar o seu profissionalismo, espírito criativo
e dinamismo, que aliados a um bom relacionamento, franco e leal,
cativaram a estima e consideração de todos que com ela trabalharam
nesta Casa e a admiração das personalidades que nos visitaram.
Pelo que fica dito é de elementar justiça explicitar o louvor que
merece.

16 de Outubro de 2006. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Nuno Lopes.
3000218014

19 de Julho de 2006. — O Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, José Moura Nunes da Cruz.
3000220090

16 de Outubro de 2006. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, Nuno Lopes.
3000218010

Contrato
Por deliberação do conselho de administração da Administração
Regional de Saúde do Centro de 22 de Setembro de 2006:

TRIBUNAIS
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Louvor
Durante a maior parte do meu mandato como presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o mestre em Direito Rui Miguel de Sousa Simões Fernandes Marrana exerceu o cargo de adjunto do meu Gabinete, funções que já antes exercia.
Posteriormente, nomeei-o chefe do meu Gabinete.
Quer num quer noutro cargo manifestou, a par de uma assinalável
cultura geral, sólidos conhecimentos de Direito mercê da sua superior
formação profissional, que lhe permitiram um perfeito domínio das
questões jurídicas que surgiam.
Saliento as suas qualidades de trabalho, de educação, de elevada
competência, de dedicação, de dinamismo e de bom senso.

Louvor
A adjunta Isabel Cortez Rodrigues Meirim da Silva vem exercendo
funções no Gabinete dos sucessivos presidentes do Supremo Tribunal
de Justiça há cerca de 14 anos.
A sua experiência, competência, zelo e extrema dedicação ao serviço, a par de uma permanente disponibilidade para exercer as mais
variadas tarefas, têm feito dela um pilar decisivo para o bom funcionamento do Gabinete.
Teve especialmente a seu cargo as Relações Públicas e a organização do Protocolo em todas as cerimónias que tiveram lugar no Supremo Tribunal de Justiça.
No meu primeiro mandato de vice-presidente coadjuvou-me como
secretária a par do seu cargo de adjunta do Gabinete do Presidente.
Respeitada pela sua conduta serena e responsável, é inteiramente
justo que o elevado mérito dos seus serviços seja distinguido com este
público louvor e o meu reconhecimento.
19 de Julho de 2006. — O Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, José Moura Nunes da Cruz.
3000220091

