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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete do Presidente
Louvor n.o 1457/2005. — Louvo o cabo fuzileiro, NII 26473, Alexandrino Assunção Simões, que agora termina sua carreira militar,
pela forma exemplar como desempenhou ao longo destes últimos
10 anos as funções de condutor-auto na Casa Militar da Presidência
da República.
Importa relevar a elevada disponibilidade profissional e pessoal
que este militar sempre demonstrou, a sua lealdade e o seu espírito
de missão, fundamentais ao cargo que desempenhou.
A dedicação e o sentido de bem servir fazem com que seja de
inteira justiça reconhecer os trabalhos desenvolvidos pelo cabo fuzileiro Assunção Simões como extraordinários e muito importantes,
devendo ser apontado como um exemplo a seguir, o que muito me
apraz registar com este público louvor.
18 de Novembro de 2005. — O Presidente da República, Jorge
Sampaio.
Louvor n.o 1458/2005. — Louvo o sargento-chefe EXPTM,
NIM 05993081, Jaime de Sousa Vieira, pela forma competente e
extraordinariamente dedicada como tem desempenhado as funções
de operador de telecomunicações no Centro de Comunicações da
Presidência da República, desde 1993.
Militar de excepcional craveira técnico-profissional, de excelente
capacidade de relacionamento, praticando de forma exemplar as virtudes da lealdade e espírito de equipa, sempre se evidenciou pela
sua irrepreensível conduta e pela afirmação constante de elevadas
qualidades de integridade de carácter, de tenacidade, de abnegação,
de sobriedade e de disciplina.
A missão de operador, na área de áudio-visuais, exige elevada capacidade de entusiasmo e extraordinário dinamismo, muitas vezes em
situações de enorme pressão, nomeadamente em acontecimentos de
que são exemplo o 11 de Setembro ou a guerra no Iraque. A permanente atenção, forte perspicácia e aturado sentido crítico são características fundamentais que o sargento-chefe Jaime Vieira demonstrou
possuir, em alto grau, ao longo dos 12 anos de serviço no Centro
de Comunicações da Presidência da República.
Pela constante disponibilidade, esmerada educação e total dedicação ao serviço, o sargento-chefe Jaime Vieira granjeou a admiração
e a amizade de todos aqueles que, em toda a Presidência da República,
consigo contactam, pelo que é digno de ser apontado ao respeito
e consideração pública, devendo os serviços por si prestados ser considerados extraordinários e muito importantes.
24 de Novembro de 2005. — O Presidente da República, Jorge
Sampaio.
Louvor n.o 1459/2005. — Louvo o sargento-ajudante MELECA,
NIP 040519-B, Paulo Manuel Branco de Oliveira, pela forma eficiente
como tem desempenhado as funções de técnico no Centro de Comunicações da Presidência da República, desde Fevereiro de 1999.
As tarefas, nas diversas áreas técnicas que foi chamado a desempenhar, vão desde a manutenção da rede telefónica, reparação de
televisões, vídeos, telemóveis e equipamentos de fax, passando pela
complexa área das montagens de som, que rapidamente apreendeu
mercê da sua enorme vontade, rigorosa metodologia e forte empenho.
Constantemente solicitado para o desempenho de diferentes tarefas,
mesmo em situações difíceis e de enorme tensão, executa-as de forma
superior, demonstrando grande capacidade de trabalho, dedicação
sem limites e extraordinária abnegação, sacrificando o seu tempo de
descanso e terminando muitos dos seus dias de trabalho pela noite
dentro.
O sargento-ajudante Paulo Oliveira possui uma disciplina extrema,
um fino trato e uma educação exemplar no relacionamento com todos,
quer trabalhem na Presidência da República quer no exterior do Palácio de Belém, nomeadamente com os inúmeros jornalistas que, diariamente, consigo se relacionam.
Pela sua atitude exemplar de contínua disponibilidade, de espírito
de missão e sacrifício, é o sargento-ajudante Paulo Oliveira digno
de ser apontado ao respeito e consideração pública, devendo os serviços por si prestados ser considerados relevantes e de muito mérito.
24 de Novembro de 2005. — O Presidente da República, Jorge
Sampaio.
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Louvor n.o 1460/2005. — Louvo o sargento-ajudante SAS NIP
039828-E, Rui Gil Marques Mendes, pela forma extraordinariamente
competente e dedicada como tem desempenhado, desde 1996, as funções de secretariado no Centro de Comunicações da Presidência da
República.
Militar dotado de excepcional capacidade de trabalho, muitíssimo
organizado e altamente empenhado, consegue disponibilidade para
ajudar todos quantos, à sua volta, manifestam essa necessidade, mesmo
que para isso tenha de sacrificar as suas horas de descanso, revelando
um altruísmo difícil de igualar.
Praticando em elevado grau a virtude da lealdade, evidenciou, em
todos os momentos, notáveis dotes de carácter e espírito de sacrifício
revelados na qualidade dos trabalhos que executou, nomeadamente
a reorganização da Secretaria, através da automatização das bases
de dados, o que proporcionou uma excelente rentabilização dos meios
informáticos a par de ganhos significativos em tempo, pondo em prática os seus vastos conhecimentos em metodologia de trabalho.
Mercê do seu forte dinamismo, irrepreensível educação e excelente
capacidade de relacionamento, foi-lhe atribuída, também, a tarefa
de gerir o parque de telemóveis da Presidência da República, abrangendo a distribuição pelos utentes, a manutenção e o contacto com
as operadoras, o que tem realizado com grande eficiência, apesar
dos inúmeros problemas com que diariamente se confronta.
Pela elevada competência técnico-profissional demonstrada, e pelas
relevantes qualidades pessoais evidenciadas, é o sargento-ajudante
Rui Mendes digno de ser publicamente distinguido, devendo os serviços por si prestados ser considerados extraordinários e muito
importantes.
24 de Novembro de 2005. — O Presidente da República, Jorge
Sampaio.
Louvor n.o 1461/2005. — Louvo o sargento-mor CE NII 154968,
António Gonçalves Simões, que agora termina a sua carreira militar,
pela forma eficiente e digna como desempenhou, durante cerca de
seis anos, as funções de responsável do Sub-Registo da Presidência
da República, controlando e arquivando toda a documentação classificada, tanto nacional como proveniente de qualquer das organizações internacionais de que Portugal faz parte.
Militar extremamente organizado, muito leal, disciplinado e cumpridor das suas obrigações, sempre revelou permanente disponibilidade e grande competência profissional na execução de todas as
tarefas de que foi incumbido.
Pela sua dedicação, sentido de bem servir e relevantes virtudes
militares, o sargento-mor Gonçalves Simões granjeou a admiração
de todos aqueles que na Presidência da República consigo contactaram, resultando prestígio para a instituição militar, pelo que é digno
de ser apontado ao respeito e consideração pública, devendo os serviços por si prestados ser considerados extraordinários e distintos.
25 de Novembro de 2005. — O Presidente da República, Jorge
Sampaio.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria-Geral
Despacho n.o 25 491/2005 (2.a série). — Por meu despacho de
22 de Novembro de 2005:
Aldo Ivo Alves Ferreira, assistente administrativo principal do quadro
único do Ministério da Administração Interna — nomeado, por
reclassificação profissional, na categoria de técnico superior de
2.a classe, em lugar vago do quadro de pessoal da Secretaria-Geral
do MAI, nos termos dos artigos 6.o e 7.o do Decreto-Lei n.o 497/99,
de 19 de Novembro. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)
23 de Novembro de 2005. — A Secretária-Geral, Nelza Vargas
Florêncio.

Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Aviso n.o 11 283/2005 (2.a série). — Por despacho de 9 de
Novembro de 2005 do comandante-geral [isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas] e nos termos do n.o 1 da alínea b) do
artigo 266.o do Estatuto do Militar da Guarda Nacional Republicana,

