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militar que revela maturidade e experiência, com capacidade de relacionamento e alto espírito de equipa presentes em actividades várias,
nomeadamente no âmbito do Comité de Ligação dos Organismos
Militares Sociais (CLIMS), às quais se adicionam as de secretário
das reuniões do CD.
O espírito de missão, a organização e o método, a determinação
e a preserverança atestam as suas excepcionais qualidades e virtudes
militares, pela afirmação constante de elevados dotes de carácter,
lealdade, abnegação, espírito de sacrifício e de obediência, competência profissional, e o dinamismo da sua acção permitem auferir
a sua capacidade para vir a ocupar lugares de alta responsabilidade
e militarmente notáveis.
Pelo que fica expresso, é muito grato ao Ministro de Estado, da
Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar reconhecer publicamente
as excelentes qualidades pessoais e profissionais do coronel ADMIL
António Manuel Afonso Magro, a forma exemplar e excpcionalmente
digna como vem desempenhando serviços que muito honram e prestigiam o IASFA, o Exército a que pertence e as Forças Armadas
que realmente serve. Os serviços por si prestados, trabalhando no
IASFA, devem ser classificados como extraordinários, relevantes e
distintos.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.
Louvor n.o 334/2005. — Louvo o capitão SGE (07087780) Manuel
Lourenço Carrasco Costa pela forma excepcionalmente dedicada,
competente, eficaz e leal como tem vindo a exercer as funções de
director do Centro de Apoio Social de Ponta Delgada.
Oficial dotado de elevada capacidade e vontade de bem servir,
tem vindo a desempenhar com grande zelo e aptidão todas as tarefas
que lhe estão confiadas no âmbito das suas funções, fazendo permanentemente apanágio de elevadas virtudes militares, de que se
destacam o sentido do dever, da disciplina, da integridade de carácter
e da dedicação ao serviço, aliadas a uma forte personalidade e grande
coragem moral e intelectual.
Merece especial destaque o cuidado meticuloso que tem colocado
no planeamento das actividades do Centro de Apoio Social que dirige
de forma superior, bem como a execução exemplar de todas as actividades relacionadas com o apoio social a prestar aos beneficiários
residentes na Região Autónoma dos Açores, revelando em todas as
situações não só uma acuidade e sensibilidade notáveis para antever
as necessidades específicas de cada uma delas mas também, e de
modo muito particular, a forma como tem encontrado soluções eficazes para os problemas inopinados que por vezes surgem no decorrer
das mesmas.
O capitão Carrasco Costa tem-se revelado um oficial muito aprumado, leal e com elevado espírito de sacrifício, o que, aliado a uma
sólida formação moral e militar, lhe permite criar uma imagem de
eficiência, saber e responsabilidade em todos os actos de serviço e
estabelecer uma relação de cordialidade, respeito e consideração com
todos os camaradas superiores e inferiores com quem tem de partilhar
esses mesmos actos.
Pelas elevadas qualidades e atributos evidenciados, destacando-se
no âmbito técnico-profissional pela elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, é-me muito grato
reconhecer publicamente o valor e a importância dos serviços prestados pelo capitão Carrasco Costa, contribuindo significativamente
para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério
da Defesa Nacional, mercê do trabalho desenvolvido no Instituto de
Acção Social das Forças Armadas, devendo os serviços por si prestados
ser considerados como muito importantes, relevantes 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 335/2005. — Louvo Maria Adelaide Nascimento
Almeida Burguete, enfermeira graduada do quadro do pessoal do
Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA), a exercer
funções, desde Julho de 1974, no Posto Médico n.o 4, situado nos
Olivais Sul, em Lisboa, pela forma exemplar, competente, empenhada
e extraordinariamente meritória como tem desenvolvido a sua acção
há mais de 29 anos.
Senhora de grande simplicidade, educada e de fino trato, de elevada
e correcta capacidade de relacionamento com todos e conhecedora
das regras que devem conduzir a sua acção profissional, transmitindo-as com transparência e afecto, de forma personalizada e humanizada aos doentes que procuram o Posto Médico, fazem com que
os beneficiários do IASFA se sintam num ambiente acolhedor, sempre
apoiados quer clínica quer psicologicamente. Em cada acto põe sempre
a maior compreensão para solucionar os problemas graves que por
vezes lhe são transmitidos, o que lhe granjeou um reconhecimento
geral, contribuindo para que aquele centro médico adquirisse o pres-
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tígio e a justa classificação de competência como prestador de serviços
na área da saúde com elevada quota de credibilidade como entidade
conceituada, acessível e pronta a responder com rapidez às solicitações.
Quando chegou aos serviços, estes atendiam cerca de 5 pessoas
por dia, sendo que, actualmente, a procura ultrapassa as 50. Dentro
das suas competências e como única enfermeira do Posto Médico
dos Olivais presta assistência a sete médicos que ali dão consultas
e a um protésico dentário. Efectua entrevistas aos doentes, faz a avaliação de glicemias e colesterol, mede a tensão arterial e faz electrocardiogramas, sempre que necessário, no âmbito da preparação
geral para as consultas. Acresce ainda a forma dedicada, zelosa e
afável como executa todos os cuidados gerais de enfermagem aos
beneficiários que procuram os cuidados de saúde em áreas diversas
e que recorrem aos seus préstimos. Assim, é justo referir que a enfermeira Maria Adelaide Nascimento Almeida Burguete, no âmbito técnico-profissional, vem revelando elevada competência, extraordinário
desempenho e relevantes qualidades pessoais.
Os factos descritos, num dia-a-dia, onde são permanentes a dedicação, a disponibilidade e o empenhamento numa área tão sensível
como a do apoio médico, fazem com que o seu trabalho tenha contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento
da missão do IASFA, das Forças Armadas e consequentemente da
Defesa Nacional, devendo os seus serviços ser considerados muito
importantes para a família militar, distintos, relevantes e meritórios,
razões pelas quais justifica este louvor que como Ministro de Estado,
da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar com muito agrado lhe
concedo.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.
Louvor n.o 336/2005. — Louvo a assistente administrativa principal Maria de Fátima Paiva Dias pela forma muito competente, empenhada, distinta e prestigiante como tem desempenhado as funções
de administração e gestão da Messe Residencial n.o 2 (MR2) e da
Residência Universitária Feminina no Centro de Apoio Social de
Oeiras (CAS Oeiras).
No desempenho do cargo de que é responsável, evidencia extraordinária capacidade de organização e método à qual alia criatividade,
motivação, excelente relacionamento humano, disponibilidade, capacidade de sacrifício e o saber trabalhar em equipa, qualidades sempre
em melhoria, fruto de uma boa formação técnico-profissional e preocupação em aprender mais e actualizar-se em todos os temas relacionados com sua carreira.
A imagem altamente positiva da MR2, quer no âmbito dos beneficiários nacionais quer no que ao Comité de Ligação dos Organismos
Militares Sociais (CLIMS) diz respeito, resulta de todo um trabalho
de equipa onde a chefia da Maria de Fátima sobressai naturalmente,
pela sua notável aptidão de liderança. Assim, deduz-se que, no âmbito
técnico-profissional, esta senhora revela elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão
do CAS Oeiras do Instituto de Acção Social das Forças Armadas
e, consequentemente, do Ministério da Defesa Nacional, sendo de
inteira justiça classificar os serviços prestados por Maria de Fátima
como muito importantes e distintos e dizer que do seu trabalho resulta
honra e lustre para a instituição que tão devotamente serve.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.
Louvor n.o 337/2005. — Louvo o vice-almirante António Manuel
Abrantes Lopes pela elevada competência técnica e pela dedicação
com que tem vindo a exercer as funções de inspector-geral da Defesa
Nacional.
No desempenho das importantes funções que lhe foram confiadas,
o vice-almirante Abrantes Lopes confirmou as excelentes qualidades
profissionais e humanas que vem revelando ao longo de uma longa
e prestigiada carreira militar, contribuindo com a sua acção firme
e determinada para a detecção e correcção de diversas falhas de funcionamento e para o aperfeiçoamento da administração dos meios
humanos, materiais e financeiros postos à disposição da defesa nacional e das Forças Armadas.
Com a sua visão esclarecida e profundamente conhecedora da instituição militar e da estrutura das Forças Armadas, o vice-almirante
Abrantes Lopes conseguiu dar um grande sentido de utilidade e um
continuado foco de análise às numerosas inspecções que teve a responsabilidade última de coordenar. Pela importância que poderão
vir a ter para o futuro do Sistema de Saúde Militar, são de destacar
as inspecções que, com inexcedível rigor e precisão, foram feitas a
diversas valências e serviços dos hospitais e centros de saúde dos
três ramos das Forças Armadas.

