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Compreendendo perfeitamente que a finalidade da actividade inspectiva é melhorar a eficiência com que são gastos os recursos públicos
e aumentar a qualidade do serviço que as Forças Armadas prestam
ao País, o vice-almirante Abrantes Lopes colocou no exercício das
funções de inspector-geral da Defesa Nacional a sua vasta experiência
técnico-profissional e as suas qualidades pessoais, evidenciando uma
dedicação à causa pública que deve ser realçada e enaltecida.
Pelo que aqui fica dito, é-me muito grato, como Ministro de Estado,
da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, louvar o vice-almirante
António Manuel Abrantes Lopes pela forma exemplar como soube
contribuir para os objectivos da defesa nacional, prestando, no exercício de uma alta missão de serviço público, serviços relevantes e
distintíssimos à instituição militar.

extraordinário desempenho. Sendo detentor de excelentes qualidades
pessoais e de lealdade, coragem moral e inteireza de carácter, que
a sua facilidade de relacionamento potencia, situou-se sempre na primeira linha de contributos para a acção inspectiva desenvolvida pela
Inspecção-Geral da Defesa Nacional.
Pelas razões aduzidas, considero o coronel Adão Pereira um excelente oficial, devendo os seus serviços, que muito contribuíram para
a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da
Defesa Nacional, ser classificados de relevantes, extraordinários e de
muito 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 340/2005. — Louvo o coronel da Força Aérea TPAA
(020576-B) José António de Jesus Gonçalves do Canto pela forma
competente, digna, responsável e prestigiante como ao longo de cerca
de três anos desempenhou as funções de que foi incumbido no Instituto
de Acção Social das Forças Armadas (IASFA).
Inicialmente como assessor de relações públicas e posteriormente
como chefe da Divisão de Equipamentos Sociais (DIVEQ), desenvolveu notável trabalho de apoio ao conselho de direcção. Igual nível
de desempenho transportou para as acções de ligação e coordenação
nos acordos e projectos de lazer que desenvolveu, tanto ao nível
interno como externo, que têm resultado num inegável incremento
da qualidade e da quantidade das ofertas em condições mais vantajosas
para os beneficiários do IASFA, que utilizam estes apoios para o
gozo de férias e ou de lazer. Importante tem sido a sua colaboração
na preparação, programação e participação em reuniões internacionais
no âmbito do Comité de Ligação dos Organismos Sociais Militares,
acções que, no âmbito técnico-profissional, lhe atestam elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais
e que têm contribuído para colocar a imagem do IASFA ao mais
alto nível.
A sua conduta, pautada por critérios de exigência, zelo pelo serviço
e espírito de lealdade, justifica a distinção do coronel Gonçalves do
Canto com o presente louvor e considerar os seus serviços como
tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do IASFA e, consequentemente, a do Ministério
da Defesa Nacional.

Louvor n.o 338/2005. — Louvo o coronel AM, NIM 09119565,
José Carlos da Assunção Teixeira pela forma altamente distinta, competente, determinada e prestigiante como desempenhou, durante
cerca de oito anos, as funções que lhe foram atribuídas no âmbito
da Inspecção-Geral da Defesa Nacional.
Tendo iniciado funções na fase embrionária da Inspecção-Geral,
graças à sua dedicação, espírito de missão e elevada capacidade técnico-profissional, facilmente se integrou nas actividades inspectivas,
colaborou activamente e de forma empenhada na realização de inspecções e na elaboração e revisão das instruções técnicas da Inspecção
da Administração dos Meios Financeiros.
Posteriormente, como chefe do GEPAT e mais tarde da DSEPAT,
e apesar da carência de meios com que se viu confrontado, organizou
e estruturou de raiz o apoio técnico à actividade inspectiva, desenvolveu diversos estudos relacionados com a actividade da Inspecção-Geral e implementou os instrumentos de gestão e de informação
adequados ao cumprimento das competências atribuídas à Inspecção-Geral, sendo de enaltecer a sua acção como dinamizador da utilização generalizada das novas tecnologias da informação, numa
demonstração clara das suas qualidades de trabalho, capacidade intelectual, persistência e dedicação permanentes ao serviço, mesmo com
evidente prejuízo da sua vida pessoal.
Paralelamente, participou em diversos grupos de trabalho no âmbito
do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno, tendo
as suas propostas e estudos sido preponderantes para a concretização
dos trabalhos realizados e motivo dos mais rasgados elogios na sequência dos que lhe foram sendo feitos ao longo da sua carreira militar.
Pelo extraordinário desempenho, excelentes qualidades de perseverança, elevada competência e dedicação, integridade de carácter,
coragem moral e lealdade demonstrados durante a sua permanência
na Inspecção-Geral da Defesa Nacional, considero o coronel Assunção
Teixeira um digno oficial, devendo os seus serviços, dos quais resultam
lustre e honra para a IGDN e para o MDN, ser qualificados de relevantes, extraordinários e de muito 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 339/2005. — Louvo o coronel ENG MAT NIM
03445763, José Manuel Adão Pereira, que, após mais de 40 anos,
termina, a seu pedido, a actividade ao serviços das Forças Armadas,
dos quais os últimos 6 anos dedicados à Inspecção-Geral da Defesa
Nacional.
A sua folha de serviços revela, ao longo da sua carreira, qualidades
invulgares que caracterizaram as suas acções, que o levaram ao desempenho de cargos técnica e humanamente muito exigentes, conforme
o atestam os diversos louvores que lhe foram atribuídos.
Logo no início da sua carreira, como cadete da Academia Militar
(AM), demonstrou ser possuidor de características especiais, tendo
sido distinguido com o prémio honorífico de aptidão intelectual no
ano lectivo de 1970-1971, corroborado com um louvor do general
comandante da AM, o que antevia uma carreira recheada de dedicação
e brilho.
Após ter iniciado funções na Inspecção-Geral da Defesa Nacional
como inspector-adjunto da Inspecção de Administração dos Meios
Materiais, o coronel Adão Pereira rapidamente demonstrou elevada
capacidade para o desenvolvimento de actividades inspectivas, tendo
integrado as equipas que realizaram acções daquela área no ano de
1998.
Nomeado inspector-director em 1 de Janeiro de 1999, inicou nessa
data um período de quatro anos e meio de exercício de chefias inspectivas, tendo dirigido inspecções de meios materiais e de análises
ao sistema logístico, e ainda inspecções de meios humanos no período
em que esta área se encontrou desprovida de director.
Em todas estas funções, o coronel Adão Pereira mostrou possuir
elevada competência, a qual, aliada à grande dedicação e perseverança
de que deu provas no seu exercício, lhe permitiu alcançar níveis de

11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.

11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.
Louvor n.o 341/2005. — Louvo o capitão-de-mar-e-guerra SEF
na reserva 125963 Germano de Brito Mesquita, pela forma eficiente,
digna e altamente prestigiante com que tem desempenhado as funções
de director do Centro de Apoio Social (CAS) de Lisboa.
Animado de um elevado espírito de missão e sentido do cumprimento do dever, o capitão-de-mar-e-guerra Mesquita tem exercido
com inexcedível brilho as responsabilidades inerentes ao seu cargo
no CAS de Lisboa, nomeadamente na promoção, preparação e acompanhamento de múltiplos eventos sociais em prol dos beneficiários
que ainda na recepção de visitas de altas individualidades e na coordenação de actividades com diversas entidades externas.
Para além da execução das tarefas inerentes ao seu cargo, onde
demonstrou possuir grande capacidade de concentração, espírito
metódico e apurado sentido de responsabilidade, o comandante Mesquita contribuiu decisivamente para o desenvolvimento, implementação e sucesso de vários projectos sob a sua responsabilidade, sendo
oportuno ainda realçar a sua capacidade de gestão dos recursos atribuídos ao CAS de Lisboa, mostrando em todas as circunstâncias uma
notável frontalidade, lealdade, correcção e firmeza de carácter que
têm caracterizado sempre a sua forma de estar e de servir.
Pelo conjunto de qualidades e atributos evidenciados, destacando-se
no âmbito técnico-profissional pela elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, é muito grato
reconhecer publicamente o valor e a importância dos serviços prestados pelo capitão-de-mar-e-guerra Mesquita, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do
Ministério da Defesa Nacional, mercê do trabalho desenvolvido no
IASFA.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.
Louvor n.o 342/2005. — Louvo o coronel de administração militar
(18094974) João Carlos Gonçalves Fortes pela forma eficiente, digna
e altamente prestigiante como tem desempenhado as funções que
lhe foram atribuídas na Divisão de Assuntos Sociais do Instituto de
Acção Social das Forças Armadas (IASFA).
Oficial possuidor de elevada e irrepreensível postura ética, de assinalável capacidade de trabalho e excelentes atributos técnico-profissionais associados a uma grande disponibilidade, tem-se revelado

