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demonstrou no exercício das suas funções, desempenhando-as com
disciplina, segurança, disponibilidade e afabilidade meritórias.

Louvor n.o 854/2005. — Louvo o motorista José Gadelha Almeida
pelo zelo, pela dedicação e pela competência com que desempenhou
as funções de motorista afecto ao meu Gabinete.

11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Mário Patinha Antão.

10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.

Louvor n.o 847/2005. — Ao cessar funções como Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Saúde do XVI Governo Constitucional, presto público louvor a Manuel Balsinhas Feijão, auxiliar deste
Gabinete, pelo empenho e dedicação que demonstrou no exercício
das suas funções, desempenhando com brio, disponibilidade e afabilidade todas as tarefas que lhe foram atribuídas.

Louvor n.o 855/2005. — Louvo o motorista Manuel Amâncio dos
Santos pelo zelo, pela dedicação e pela competência com que desempenhou as funções de motorista afecto ao meu Gabinete.

11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Mário Patinha Antão.

Louvor n.o 856/2005. — Ao cessar as funções de assessoria técnica
no meu Gabinete, aproveito a oportunidade para manifestar o meu
público louvor ao Dr. Rui Gentil Portugal e Vasconcelos Fernandes,
pelo espírito de serviço, lealdade, dedicação, companheirismo e total
disponibilidade a todos os títulos exemplares com que desempenhou
as suas funções.
A colaboração sempre pronta e incondicional e a superior competência que sempre revelou, tornam-no credor deste meu agradecimento.

Louvor n.o 848/2005. — Ao cessar funções como Secretário de
Estado Adjunto do Ministro da Saúde do XVI Governo Constitucional, presto público louvor a Alzira Conceição Borges Rodrigues,
auxiliar deste Gabinete, pelo empenho e dedicação que demonstrou
no exercício das suas funções, desempenhando com brio, disponibilidade e afabilidade todas as tarefas que lhe foram atribuídas.
11 de Março de 2005. — O Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Mário Patinha Antão.

Gabinete da Secretária de Estado da Saúde
Louvor n.o 849/2005. — Ao cessar as minhas funções como Secretária de Estado da Saúde, aproveito a oportunidade para manifestar
o meu público louvor à chefe do meu Gabinete Dr.a Rita Vieira
Lisboa de Abreu de Lima Malheiro Reymão pelo espírito de serviço,
lealdade, dedicação, companheirismo e total disponibilidade a todos
os títulos exemplares com que desempenhou as sus funções.
A colaboração sempre pronta e incondicional e a superior competência que sempre revelou, tornam-na credora deste meu agradecimento.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.
Louvor n.o 850/2005. — Louvo Sónia Mariza Ragageles Valente
pela disponibilidade, dedicação e empenhamento demonstrados no
desempenho das funções de minha secretária pessoal.
A colaboração sempre pronta e incondicional e a superior competência que sempre revelou tornam-na credora deste meu agradecimento.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.
Louvor n.o 851/2005. — Louvo Rita Esquível Correia Guedes
Infante da Câmara pela disponibilidade, dedicação e empenhamento
demonstrados no desempenho de funções na área administrativa no
meu Gabinete.
A colaboração sempre pronta e incondicional e a superior competência que sempre revelou tornam-na credora deste meu agradecimento.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.
Louvor n.o 852/2005. — Louvo a auxiliar administrativa Maria
Madalena João Costa Carvalho pelo zelo, pela dedicação e pela competência com que desempenhou as funções de auxiliar administrativa
afecta ao meu Gabinete.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.
o

Louvor n. 853/2005. — Louvo o auxiliar administrativo Augusto
Batista Regadas pelo zelo, pela dedicação e pela competência com
que desempenhou as funções de auxiliar administrativo afecto ao meu
Gabinete.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.

10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.

10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.
Louvor n.o 857/2005. — Ao cessar funções como meu adjunto,
aproveito a oportunidade para manifestar o meu público louvor ao
Dr. Pedro Emanuel Barbosa de Almeida Felizes, pelo espírito de
serviço, lealdade, dedicação, companheirismo e total disponibilidade
a todos os títulos exemplares com que desempenhou as suas funções.
A colaboração sempre pronta e incondicional e a superior competência que sempre revelou, tornam-no credor deste meu agradecimento.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.
Louvor n.o 858/2005. — Ao cessar as funções de assessoria técnica
no meu Gabinete, aproveito a oportunidade para manifestar o meu
público louvor ao Dr. Heitor Manuel de Jesus Venda Ribeira Costa,
pelo espírito de serviço, lealdade, dedicação, companheirismo e total
disponibilidade a todos os títulos exemplares com que desempenhou
as suas funções.
A colaboração sempre pronta e incondicional e a superior competência que sempre revelou tornam-no credor deste meu agradecimento.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.
Louvor n.o 859/2005. — Ao cessar as funções de assessoria técnica
no meu Gabinete, aproveito a oportunidade para manifestar o meu
público louvor ao Dr. Álvaro Freitas Gomes Durão, pelo espírito
de serviço, lealdade, dedicação, companheirismo e total disponibilidade a todos os títulos exemplares com que desempenhou as suas
funções.
A colaboração sempre pronta e incondicional e a superior competência que sempre revelou tornam-no credor deste meu agradecimento.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.
Louvor n.o 860/2005. — Ao cessar as funções de assessoria técnica
no meu Gabinete, aproveito a oportunidade para manifestar o meu
público louvor ao Prof. Doutor Joaquim Paulo Gomes Moreira pelo
espírito de serviço, lealdade, dedicação, companheirismo e total disponibilidade a todos os títulos exemplares com que desempenhou
as suas funções.
A colaboração sempre pronta e incondicional e a superior competência que sempre revelou, tornam-no credor deste meu agradecimento.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.
Louvor n.o 861/2005. — Ao cessar as funções de assessoria técnica
no meu Gabinete, aproveito a oportunidade para manifestar o meu
público louvor ao Dr. Francisco Manuel Miranda Temudo Barata
pelo espírito de serviço, lealdade, dedicação, companheirismo e total
disponibilidade a todos os títulos exemplares com que desempenhou
as suas funções.
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A colaboração sempre pronta e incondicional e a superior competência que sempre revelou, tornam-no credor deste meu agradecimento.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.
Louvor n.o 862/2005. — Ao cessar as funções de assessoria técnica
no meu Gabinete, aproveito a oportunidade para manifestar o meu
público louvor à Dr.a Maria Helena de Almeida e Brito Lamas Brou
pelo espírito de serviço, lealdade, dedicação, companheirismo e total
disponibilidade a todos os títulos exemplares com que desempenhou
as suas funções.
A colaboração sempre pronta e incondicional e a superior competência que sempre revelou, tornam-na credora deste meu agradecimento.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.
Louvor n.o 863/2005. — Ao cessar as funções de assessoria técnica
no meu Gabinete, aproveito a oportunidade para manifestar o meu
público louvor à Dr.a Ivone Carla de Matos e Dias Ferreira, pelo
espírito de serviço, lealdade, dedicação, companheirismo e total disponibilidade a todos os títulos exemplares com que desempenhou
as suas funções.
A colaboração sempre pronta e incondicional e a superior competência que sempre revelou tornam-na credora deste meu agradecimento.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.
Louvor n.o 864/2005. — Louvo Maria Isabel Rodrigues Gaivoto
da Silva Pinto Pujol pela disponibilidade, dedicação e empenhamento
demonstrados no desempenho das funções de minha secretária
pessoal.
A colaboração sempre pronta e incondicional e a superior competência que sempre revelou tornam-na credora deste meu agradecimento.
10 de Março de 2005. — A Secretária de Estado da Saúde, Regina
Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos.

Departamento de Modernização e Recursos da Saúde
Aviso n.o 3441/2005 (2.a série). — Concurso de habilitação ao
grau de consultor da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso
n.o 13 593/2002 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 297, de 24 de Dezembro de 2002. — Em cumprimento do disposto
no n.o 17 do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau
de Consultor e de Provimento nas Categorias de Assistente e de Chefe
de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, aprovado pela Portaria
n.o 177/97, de 11 de Março, faz-se público que por meu despacho
de 2 de Março de 2005, foi nomeado o júri a seguir indicado da
área profissional de oncologia médica:
Presidente — Dr. Aires Henriques Fernandes, chefe de serviço
de oncologia médica do IPOFG — Centro Regional de Oncologia de Lisboa, S. A., Lisboa.
Vogais efectivos:
Dr. José Luís Castelo Passos Coelho, assistente graduado
de oncologia médica do IPOFG — Centro Regional de
Oncologia de Lisboa, S. A., Lisboa (substituto legal do
presidente).
Dr. Ricardo Jorge Martins da Luz, assistente graduado de
oncologia médica do Hospital de Santa Maria, Lisboa.
Dr.a Maria Margarida Cunha Damasceno, assistente graduada de oncologia médica do Hospital de São João,
Porto.
Dr.a Maria Regina Neves Silva Guerreiro Leitão da Silva,
chefe de serviço de oncologia médica do IPOFG — Centro Regional de Oncologia de Coimbra, S. A., Coimbra.
Vogais suplentes:
Dr. José Manuel Machado Lopes, chefe de serviço de oncologia médica do IPOFG — Centro Regional de Oncologia
do Porto, S. A., Porto.
Dr. Carlos Alberto Torres de Carvalho, chefe de serviço
de oncologia médica do Hospital Amadora-Sintra, Sociedade Gestora, S. A., Amadora.
3 de Março de 2005. — O Director-Geral, Pedro de Portugal.
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Aviso n.o 3442/2005 (2.a série). — Concurso de habilitação ao
grau de consultor da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso
n.o 13 593/2002 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 297, de 24 de Dezembro de 2002. — Em cumprimento do disposto
no n.o 17 do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau
de Consultor e de Provimento nas Categorias de Assistente e de Chefe
de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, aprovado pela Portaria
n.o 177/97, de 11 de Março, faz-se público que, por meu despacho
de 2 de Março de 2005, foi nomeado o júri a seguir indicado da
área profissional de neurologia pediátrica:
Presidente — Dr. Pedro Vassalo Santos Cabral, chefe de serviço
de neurologia pediátrica do Hospital de Egas Moniz, S. A.,
Lisboa.
Vogais efectivos:
Dr.a Clara Barcelos Morais Barbot, chefe de serviço de neurologia pediátrica do Hospital Central e Especializado
de Crianças Maria Pia, Porto (substituto legal do presidente).
Dr.a Eulália Marques Calado Araújo Prates, assistente graduada de neurologia pediátrica do Hospital de D. Estefânia, Lisboa.
Dr.a Isabel Maria Fineza da Cruz, assistente graduada de
neurologia pediátrica do Hospital Pediátrico de Coimbra,
Coimbra.
Dr. José Pedro Mendes Pereira Vieira, assistente graduado
de neurologia pediátrica do Hospital de D. Estefânia,
Lisboa.
Vogais suplentes:
Dr.a Célia Rosa de Morais Barbosa, assistente graduada
de neurologia pediátrica da Unidade Local de Saúde de
Matosinhos, S. A., Hospital de Pedro Hispano.
Dr. Olavo Bragança Gonçalves, assistente graduado de neurologia pediátrica do Hospital Pediátrico de Coimbra,
Coimbra.
3 de Março de 2005. — O Director-Geral, Pedro de Portugal.
Aviso n.o 3443/2005 (2.a série). — Concurso de habilitação ao
grau de consultor da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso
n.o 13 593/2002 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 297, de 24 de Dezembro de 2002. — Em cumprimento do disposto
no n.o 17 do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau
de Consultor e de Provimento nas Categorias de Assistente e de Chefe
de Serviço da Carreira Médica Hospitalar, aprovado pela Portaria
n.o 177/97, de 11 de Março, faz-se público que, por meu despacho
de 2 de Março de 2005, foi nomeado o júri a seguir indicado da
área profissional de neurorradiologia:
Presidente — Dr. João José de Carvalho Lopes dos Reis, chefe
de serviço de neurorradiologia do Centro Hospitalar de Lisboa — Zona Central (Hospital de São José), Lisboa.
Vogais efectivos:
Dr. Augusto Romeu Cruz da Silva, chefe de serviço de neurorradiologia do Hospital Geral de Santo António, S. A.,
Porto (substituto legal do presidente).
Dr. Alfredo Vicente Brito Peres Stocker, chefe de serviço
de neurorradiologia do Hospital Geral de Santo António, S. A., Porto.
Dr.a Dina Paula Ribeiro Santos Marnoto, assistente graduada de neurorradiologia dos Hospitais da Universidade
de Coimbra, Coimbra.
Dr. Rui Manuel Sousa Beja Manaças, assistente graduado
de neurorradiologia do Centro Hospitalar de Lisboa — Zona Central (Hospital de Santo António dos
Capuchos), Lisboa.
Vogais suplentes:
Dr. Paulo Eduardo Filipe Gomes Saraiva, assistente graduado de neurorradiologia do Hospital Garcia de Orta,
S. A., Almada, Pragal.
Dr.a Antonieta Galdino Dias, assistente graduada de neurorradiologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra,
Coimbra.
3 de Março de 2005. — O Director-Geral, Pedro de Portugal.
Aviso n.o 3444/2005 (2.a série). — Concurso de habilitação ao
grau de consultor da carreira médica hospitalar, aberto pelo aviso
n.o 13 593/2002 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 297, de 24 de Dezembro de 2002. — Em cumprimento do disposto
no n.o 17 do Regulamento dos Concursos de Habilitação ao Grau

