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pela integridade de carácter, bom senso e sensibilidade que lhe permitiram apresentar as soluções mais convenientes para resolver os
problemas da área social com que diariamente se tem deparado. De
entre as tarefas que lhe foram destinadas, apraz registar a sua colaboração na reorganização da Divisão de Assuntos Sociais com a consequente reforma e modernização do funcionamento dos serviços,
na preparação e implementação de diversas instruções permanentes
e no esforço sistemático de aplicação dos princípios de justiça social
e de racionalização dos meios disponíveis para melhorar a qualidade
do apoio social complementar que tem sido prestado aos beneficiários
deste Instituto.
É de realçar ainda a forma persistente, leal e abnegada com que
tem exercido as acções de coordenação técnica dos centros de apoio
social deste Instituto, materializadas na atribuição de subsídios, na
concessão de comparticipações escolares e na execução do programa
de visitas domiciliárias para avaliação sócio-económica em ordem ao
acompanhamento social dos beneficiários, demonstrando em todas
as situações elevado espírito de obediência e de sacrifício, aptidão
para bem servir, apurado sentido do dever e espírito de iniciativa,
constituindo-se num colaborador de grande valor para o IASFA.
Pelo conjunto de 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 coronel de administração militar João Fortes, 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 343/2005. — Louvo o coronel de infantaria na reserva
(02143863) José Augusto da Costa Abreu Dias pela forma excepcionalmente dedicada, competente, eficaz e leal como tem vindo a
exercer as funções de director do Centro de Apoio Social de Braga.
As virtudes militares que cultiva no mais alto grau, 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 tornaram-no digno de um elemento da
maior confiança, por parte do conselho de direcção, para a execução
das diversas tarefas no âmbito do apoio social complementar que
o Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA) presta aos
seus beneficiários na região mais a norte do País.
No exercício das suas funções, merecem ser realçados os vários
estudos que elaborou sobre assuntos de elevada importância e sensibilidade, nos quais sobressaem a sua vasta cultura militar, inteligência, poder de análise e de síntese e a sua preocupação permanente
em atingir os objectivos que melhor sirvam aos interesses do IASFA
e dos seus beneficiários.
Oficial dotado de grandes capacidades imaginativa e de iniciativa,
demonstrou sempre uma permanente disponibilidade e aptidão para
o desempenho de outras tarefas que foi chamado a desempenhar,
destacando-se a organização e acompanhamento de passeios e de
visitas de natureza cultural e recreativa em prol dos beneficiários,
mormente a visita a Santiago de Compostela que organizou com inexcedível zelo e capacidade.
Pelo conjunto de 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 coronel Abreu Dias, 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 344/2005. — Louvo o tenente-coronel de artilharia
(17313982) Edmundo José Henriques Melo do Cruzeiro pela forma
competente, digna, responsável e prestigiante como ao longo de cerca
de três anos e meio desempenhou as funções de director do Centro
de Apoio Social de Évora (CAS Évora), do Instituto de Acção Social
das Forças Armadas (IASFA).
Tendo sido nomeado, no ano de 2000, para dirigir um recém-criado,
mas importante, equipamento social do IASFA, que tem por objectivo
apoiar um número estimado de 20 000 beneficiários, entre idosos,
viúvas dos portugueses que um dia decidiram servir o seu País e
a sua pátria escolhendo a carreira das armas e beneficiários em geral,
residentes na vasta área de influência que inclui 54 concelhos dos
distritos de Évora, Portalegre, Beja e Faro, incrementou uma dinâmica
nova, organizando actividades para os beneficiários, com passeios no
território nacional e espanhol e implementando um sistema de visitas
domiciliárias, com vista à elaboração dos competentes relatórios

N.o 58 — 23 de Março de 2005

sociais, sempre que eram solicitados com vista a aferir da necessidade
de propor benefícios ou subsídios a conceder. Para estas acções, por
falta de pessoal técnico especializado, recorreu ao pessoal militar,
entretanto ali colocado, as quais têm contribuído para que o IASFA
tenha chegado com o seu apoio a quem mais dele necessita, revelando
a sua muito boa capacidade de organização, obtendo sempre eficácia
com uma muito hábil, parcimoniosa e judiciosa utilização dos meios.
As qualidades e virtudes militares de elevados dotes de carácter,
lealdade e abnegação são uma constante com que sempre pautou
a sua conduta, as quais aliou à capacidade consolidada de liderar
e coordenar uma equipa de trabalho, que, embora reduzida, não regateou esforços para que o apoio social fosse prestado, em todas as
valências disponibilizadas pelo CAS Évora.
Possuidor de notável determinação, de forte personalidade e de
um apurado sentido crítico e de justiça, é-me muito grato distinguir
este oficial de artilharia, que enquanto serviu as Forças Armadas,
trabalhando no IASFA, revelou, no âmbito técnico-profissional, elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades
pessoais, que contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.
Louvor n.o 345/2005. — Louvo os cabos CCT NII 302279, Leontino José Alves dos Santos Grilo, e CCT NII 434490, José Eduardo
Santos Pinheiro, pela competência, dedicação e zelo demonstrados
no cumprimento das tarefas que lhe estão cometidas no Centro de
Mensagens do Ministério da Defesa Nacional na dependência do meu
Gabinete.
11 de Março de 2005. — O Ministro de Estado, da Defesa Nacional
e dos Assuntos do Mar, Paulo Sacadura Cabral Portas.
Louvor n.o 346/2005. — Louvo o major QTS (02261673) José
António Pires porque durante os cerca de 13 anos em que vem chefiando o Centro de Repouso do Porto Santo (CEREPOSA), uma
instalação muito importante do Instituto de Acção Social das Forças
Armadas (IASFA), com características ímpares no universo dos espaços e dos serviços à disposição dos beneficiários, tem desempenhado
as suas funções de forma distinta e meritória, competente e dedicada,
eficiente e eficaz, ponderada e nobre.
A acção deste oficial revela de uma forma consistente as suas excelentes qualidades de carácter e a sua sensibilidade para as questões
sociais e humanistas, nomeadamente na área do apoio aos beneficiários do IASFA e aos beneficiários das nações amigas que usufruem
das facilidades concedidas pelo Comité de Ligação dos Organismos
Militares Sociais (CLIMS). No relacionamento com as entidades
locais, oficiais e privadas, em acções afins à missão tem granjeado
notáveis prestígio e simpatia que foram, são e serão importantes para
o bom funcionamento do CEREPOSA e bom nome do IASFA.
O trabalho do major Pires, como responsável máximo deste importante equipamento social, tem sido notoriamente distinto no âmbito
técnico-profissional, revelando elevada competência, extraordinário
desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do
IASFA, concretizando um exemplo de bem servir honrando o ramo
a que pertence, o Exército, e merecendo que os serviços por si prestados às Forças Armadas de Portugal sejam considerados como 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 347/2005. — Louvo o sargento-chefe de Transmissões
do Exército NIM 12237380, Joaquim José Ferreirinha Caetano pela
forma exemplar e extrema dedicação com que ao longo de mais de
dois anos tem prestado serviço no sub-registo do Ministério da Defesa
Nacional.
Na função de controlador-arquivista, especificamente responsável
pelo sistema de segurança electrónica da informação, tem demonstrado de forma consistente ser possuidor de sólidos conhecimentos
técnico-profissionais, elevada prontidão e espírito de obediência, evidenciando nas várias tarefas que lhe têm sido atribuídas muito zelo,
método e enorme perseverança mostrando-se sempre digno de ocupar
cargos de maior responsabilidade.
De realçar também o seu elevado profissionalismo aliado a qualidades de abnegação e de sacrifício exemplares, com um nível de
eficiência e aptidão para bem servir nas diversas circunstâncias.
Militar dotado de excepcionais qualidades profissionais e virtudes
militares, praticando em elevado grau a virtude da lealdade, e possuidor de inegáveis dotes de carácter o SCH Caetano tem norteado
sempre a sua conduta por uma total disponibilidade para o serviço,

