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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.º 4027/2008
No uso da competência delegada pelo Despacho n.º 20606/2007, de 

10 de Agosto de 2007, publicado na 2.ª série do Diário da República 
n.º 173, de 7 de Setembro de 2007, nomeio a comissão de avaliação 
dos administradores hospitalares prevista no artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 101/80, de 8 de Maio, com a seguinte composição:

Prof. Dr. Rui Manuel Gouveia Lopes dos Reis
Dr.ª Maria Ermelinda Paulo Rodrigues da Silva Carrachás
Dr. José Manuel Gonçalves André
23 de Janeiro de 2008. — O Secretário de Estado da Saúde, Francisco 

Ventura Ramos. 

 Louvor n.º 46/2008
Ao cessar as minhas funções como Secretário de Estado da Saúde, ma-

nifesto público louvor à licenciada Ana Maria de Andrade Tavares pelo 
empenho, competência, lealdade e disponibilidade com que desempe-
nhou as funções de chefe do meu Gabinete. As suas qualidades pessoais e 
profissionais em muito contribuíram para o bom funcionamento do meu 
Gabinete, pelo que muito me apraz tornar público este louvor.

29 de Janeiro de 2008. — O Secretário de Estado da Saúde, Francisco 
Ventura Ramos. 

 Louvor n.º 47/2008
Ao cessar as minhas funções como Secretário de Estado da Saúde, 

louvo publicamente, pela forma leal, empenhada, competente e dedi-
cada com que desempenharam as funções que lhes foram confiadas no 
meu Gabinete, nas quais demonstraram um elevado conhecimento e 
enorme experiência, a licenciada Aida Maria Antunes Matias Gonçal-
ves, a licenciada Ana Paula de Jesus Harfouche, a licenciada Celeste 
Lopes Gonçalves, a licenciada Eva Sofia Moço Falcão, a licenciada 
Maria Joaquina Rodrigues Sobral de Matos, o licenciado António 
da Silva Dias Alves, o licenciado João Luís da Graça Marques, o 
licenciado Rui Henrique Lente Crujeira e o licenciado Artur Galvão 
Teles Carrondo Tomé.

29 de Janeiro de 2008. — O Secretário de Estado da Saúde, Francisco 
Ventura Ramos. 

 Louvor n.º 48/2008
Ao cessar as minhas funções como Secretário de Estado da Saúde, 

louvo publicamente, pela forma leal, empenhada, competente e dedi-
cada com que desempenharam as funções de secretariado pessoal que 
lhes foram confiadas no meu Gabinete, Marianela Lopes Braz, Lubélia 
Maria Zegre dos Santos Marques Salgueiro e Maria Lucinda Rodrigues 
Samúdio Azevedo.

29 de Janeiro de 2008. — O Secretário de Estado da Saúde, Francisco 
Ventura Ramos. 

 Louvor n.º 49/2008
Ao cessar as minhas funções como Secretário de Estado da Saúde, 

louvo publicamente, pela forma leal, empenhada, competente e de-
dicada com que desempenharam as funções aos seguintes funcio-
nários: Maria Madalena João da Costa Carvalho, Maria Fernanda 
da Costa Guedes Carlos, José Carlos Teixeira Carvalho e António 
Costa Martins.

29 de Janeiro de 2008. — O Secretário de Estado da Saúde, Francisco 
Ventura Ramos. 

 Gabinete da Secretária de Estado Adjunta
e da Saúde

Louvor n.º 50/2008
No momento em que cesso funções, é -me grato conferir público louvor 

ao Dr. Rui Manuel da Silva Rodrigues Guerra pela forma exemplar como 
desempenhou as funções de chefe do meu Gabinete.

Dotado de raras qualidades de trabalho, inteligência e competência 
profissional, possuindo um sólido conhecimento e experiência das es-

truturas do Ministério da Saúde, o Dr. Rui Guerra prestou -me sempre 
uma colaboração dedicada e qualificada.

A lealdade, o rigor e a sensibilidade com que desempenhou as suas 
funções, qualidades consentâneas com modo como vivenciou a defesa 
dos valores nucleares do serviço público e a sua permanente dispo-
nibilidade no exercício das suas funções são marcas da forma como 
sempre actuou.

Por tudo isto, é o Dr. Rui Guerra merecedor de público reconheci-
mento, o que por esta forma gostosamente faço.

30 de Janeiro de 2008. — A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, 
Carmen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli. 

 Louvor n.º 51/2008
Louvo o motorista António Duarte Costa pelo zelo, dedicação e 

competência com que desempenhou as funções de motorista do meu 
Gabinete.

30 de Janeiro de 2008. — A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, 
Carmen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli. 

 Louvor n.º 52/2008
Louvo Maria Helena Vidal Ferreira pela disponibilidade, dedicação, 

competência e empenhamento demonstrados no desempenho das funções 
de minha secretária pessoal.

30 de Janeiro de 2008. — A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, 
Carmen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli. 

 Louvor n.º 53/2008
Louvo a Dra. Ana Leonor Pestana de Nápoles Sarmento Urbano Pires 

pelas qualidades humanas e profissionais demonstradas no exercício 
das funções de assessora do meu Gabinete. A Dra. Leonor Sarmento 
mostrou ser uma técnica de elevada competência e capacidade, es-
crupulosa e disponível, ao que aliou um excelente espírito de equipa 
e grande capacidade de relacionamento; mostrou ainda possuir uma 
sólida noção do interesse público e sentido de serviço, que a tornam 
credora de público louvor.

30 de Janeiro de 2008. — A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, 
Carmen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli. 

 Louvor n.º 54/2008
Louvo o motorista José Soares Pinto pelo zelo, dedicação e com-

petência com que desempenhou as funções de motorista do meu 
Gabinete.

30 de Janeiro de 2008. — A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, 
Carmen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli. 

 Louvor n.º 55/2008
Louvo a Dra. Ana Paula Garcia Borges pelas elevadas qualidades 

pessoais e profissionais que demonstrou enquanto adjunta do meu Ga-
binete. A Dra. Paula Borges revelou sólidos conhecimentos da realidade 
hospitalar, que colocou ao serviço dos projectos em que esteve envol-
vida, evidenciando disponibilidade, capacidade de trabalho e excelente 
capacidade de relacionamento que muito contribuiu para a realização 
dos trabalhos do Gabinete.

30 de Janeiro de 2008. — A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, 
Carmen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli. 

 Louvor n.º 56/2008
Louvo a Dra. Natércia Maria Franco de Barros Miranda pelas ele-

vadas qualidades pessoais e profissionais que demonstrou enquanto 
assessora do meu Gabinete. A Dra. Natércia Miranda, no exercício das 
suas funções, aliou aos seus sólidos conhecimentos na área da saúde, 
um elevado grau de profissionalismo, uma grande dedicação à causa 
pública e um espírito crítico e criativo, que muito contribuíram para a 
realização dos trabalhos do Gabinete.

30 de Janeiro de 2008. — A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, 
Carmen Madalena da Costa Gomes e Cunha Pignatelli. 

 Louvor n.º 57/2008
Louvo a Dra. Joana Maria Cabrita Jerónimo Orvalho da Silva pelas 

qualidades humanas e profissionais demonstradas no exercício das 
funções de assessora do meu Gabinete. A Dra. Joana Orvalho mostrou 




