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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Pelo que foi expresso, é pois da mais elementar justiça dar público
testemunho do meu apreço pelos elevados serviços prestados pelo
Dr. Tiago Seabra Silva Pereira como meu assessor financeiro, reiterando as suas excelentes qualidades pessoais e profissionais.
8 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.
Louvor n.o 328/2005. — Louvo Helena Maria dos Santos Aires,
assistente administrativa especialista do quadro do pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, pela competência, dedicação e zelo demonstrados no cumprimento das suas tarefas no apoio
administrativo ao meu Gabinete.
Trata-se com efeitos de uma pessoa dotada de qualidades pessoais
e profissionais extraordinárias, aliando uma dedicação e um empenho
fora do comum a uma simpatia e competência inexcedíveis.
A sua postura de permanente disponibilidade foi o garante do bom
funcionamento do Gabinete e o apoio inquestionável a todos quanto
dele fazem parte.
Não seria justo deixar de realçar as suas características pessoais
que de forma invulgar se sobrepõe, criando um excelente relacionamento e uma simpatia nas relações de trabalho, mesmo em situações
de elevada tensão, fruto das exigentes condições de trabalho mesmo
fora das horas normais de expediente.
No âmbito das diversificadas tarefas de apoio administrativo,
Helena Aires demonstrou sempre estar à altura das exigentes funções
que lhe foram cometidas, quer em termos de competência profissional
quer de qualidades humanas, mantendo sempre um elevado espírito
de bem servir e um trabalho de elevada qualidade.
Trata-se com efeito de uma funcionária de grande valor profissional
e com um conjunto de qualidades humanas de que me apraz dar
público testemunho.
8 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.
Louvor n.o 329/2005. — Louvo Graça Maria Olinda dos Santos
Amorim, técnica de informática do quadro do pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, pela competência, dedicação e zelo demonstrados num cumprimento das suas tarefas no
apoio administrativo ao meu Gabinete.
No âmbito das diversificadas tarefas de apoio informático, Graça
Amorim demonstrou estar à altura das exigentes funções que lhe
foram cometidas, quer em termos de competência profissional, quer
de qualidades humanas, o que lhe permitiu suportar a elevada carga
de trabalho, por vezes em condições de elevada tensão e com um
horário de trabalho alargado a que muitas vezes foi solicitada, mantendo sempre um elevado espírito de bem servir e um trabalho de
qualidade.
Responsável pelos sistemas informáticos e ligação à rede do
Governo, área por natureza muito sensível, e comum a todos os utilizadores deste Gabinete, soube sempre, de forma eficiente, solucionar
os problemas técnicos mais delicados e apresentar as soluções correctas e de forma pronta.
Trata-se com efeito de uma funcionária de grande valor profissional
e com um conjunto de qualidades humanas de que me apraz dar
público testemunho.
8 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.
Louvor n.o 330/2005. — Louvo o major-general (001025-B) Fernando Louzeiro Pires pela forma honrosa, competente, dedicada e
eficiente como desempenhou as funções de vogal do conselho de
direcção do Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA).
Apraz realçar, no exercício daquelas, as suas sensibilidade e capacidade nas áreas da administração e da acção social, procurando racionalizar procedimentos e apresentando propostas válidas para a concretização de acções que o conselho de direcção pretendia levar a
cabo visando um melhor futuro para os beneficiários do IASFA.
Militar dotado de notável personalidade, possuidor de grande experiência profissional, demonstrou como vogal do conselho de direcção
as suas já reconhecidas qualidades pessoais, evidentes espíritos de
missão e de bem-servir, apurados sentidos do dever e da disciplina
e extraordinário humanismo, a que sempre aliou conselhos oportunos
para bem dos beneficiários do IASFA, concretizados em decisões
concretas do conselho de direcção. É de referir, complementarmente,
as suas frontalidade e honestidade intelectual nos mais variados assuntos, revelando possuir conhecimentos e experiência invulgares, aliados
a uma cultura geral tão notável quanto vasta.
No seu relacionamento com o Estado-Maior da Força Aérea, com
os seus subordinados directos, com todos os que servem o IASFA
e com os membros do conselho de direcção, o major-general Louzeiro
Pires cultivou a cooperação, a cordialidade, a camaradagem e o bom
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trato, dentro da firmeza de posições e do nível de exigência inerentes
ao binómino serviço/trabalho e à condição de vogal do conselho de
direcção.
Relevam-se, no exercício das suas funções, a lealdade e o respeito
pelas opções e decisões do conselho de direcção, a forma irrepreensível
das suas cooperação e disponibilidade para servir o IASFA.
Ilustre oficial general, com qualidades e virtudes militares vividas
e demonstradas ao longo de toda a carreira, senhor de uma evidente
dimensão ética, o major-general Louzeiro Pires revelou elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais,
contribuindo inequívoca e significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional
trabalhando no IASFA, fazendo jus a este público louvor, pois do
exercício das suas funções resultaram honra para as Forças Armadas
e prestígio para a Força Aérea, a que pertence, devendo os serviços
por si prestados ser classificados de distintos, importantes e de muito
mérito.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.
Louvor n.o 331/2005. — Louvo o coronel médico (00955375)
Esmeraldo Correia da Silva Alfarroba pela forma dedicada, competente, eficiente e eficaz como vem desempenhando as funções que
lhe foram cometidas quer no Serviço de Apoio Médico (SAMED)
do Centro de Apoio Social de Oeiras (CAS Oeiras) quer no Instituto
de Acção Social das Forças Armadas (IASFA) como assessor do conselho de direcção para a área da saúde.
Oficial distinto, culto, dotado de uma forte personalidade e notória
formação humana, vem demonstrando, no desempenho das suas funções, reconhecidas qualidades intelectuais, espírito de missão e de
bem servir, de ponderação e perseverança, procurando em cada dia
as soluções mais ajustadas, salientando-se a integridade de carácter
e o bom senso, as suas frontalidade e sensibilidade para resolver
as questões com que diariamente se depara. Profissionalmente esclarecido e experimentado, os seus bom senso, ponderação e sentido
de disciplina têm permitido obter resultados altamente proveitosos
na rentabilização dos Serviços de Apoio Médico de que os beneficiários
do IASFA usufruem, tanto no Centro de Recuperação como no Centro
Médico do SAMED.
É de relevar ainda, mercê do culto que lhe merece à área da solidariedade social, a forma carinhosa, atenciosa e devotada para com
os elementos internados no Centro de Recuperação, de que são testemunho as inúmeras referências e cartas que famílias e amigos fazem
chegar ao CAS Oeiras e ao conselho de direcção do IASFA.
Por todo este conjunto de atributos e qualidades, pela sua preocupação na aplicação dos princípios da justiça social, racionalização
e flexibilização dos meios que lhe são postos à disposição, é-me profundamente grato reconhecer publicamente o valor e a importância
dos serviços prestados pelo coronel Alfarroba, que, no âmbito técnico-profissional, revela elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional, trabalhando no IASFA, classificando os
serviços por si prestados como distintos, importantes e de elevado
mérito.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.
Louvor n.o 332/2005. — Louvo o Dr. Fernando César Aires Mesquita pela competência, dedicação e zelo demonstrados no período
de negociação de contrapartidas decorrente dos programas de modernização e reequipamento das Forças Armadas.
Durante este período foi notável e inestimável o empenho e espírito
entusiasta com que pautou o seu trabalho no decorrer das importantes
reuniões em que participou e nos processos de negociação que liderou
e conduziu a bom termo.
Pelo que foi expresso, é pois da mais elementar justiça dar público
testemunho do meu apreço pelos elevados serviços prestados pelo
Dr. Fernando César Aires Mesquita, reiterando as suas excelentes
qualidades pessoais e profissionais.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.
Louvor n.o 333/2005. — Louvo o coronel de administração militar
(06437173) António Manuel Afonso Magro pela forma digna, competente, dedicada, meritória e prestigiante como vem desempenhando
as funções de assessor do conselho de direcção (CD) do Instituto
de Acção Social das Forças Armadas (IASFA) e as de chefe do gabinete do seu presidente.
Tendo sido chamado a liderar a coordenação do apoio directo ao
gabinete do presidente do conselho de direcção do IASFA, é um

