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O Chefe Orlando Pedro Coelho dos Santos é um exemplo e uma
referência de caráter e no exercício das suas funções, que nos deve
orgulhar enquanto cidadãos.
Reputo, pois, os serviços prestados pelo Chefe Orlando Pedro Coelho
dos Santos como do mais elevado mérito e dignos de público louvor,
desejando-lhe merecidos sucessos pessoais e profissionais.
28 de outubro de 2015. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von
Hafe Teixeira da Cruz.
209071428
Louvor n.º 936/2015
Ao cessar funções como Ministra da Justiça do XIX Governo Constitucional, cumpre-me o grato dever de louvar publicamente o Chefe Nelson
Manuel Guerreiro Ferreira, n.º 146773, da Unidade Especial de Polícia
do Corpo de Segurança Pessoal, pela forma, empenhada e leal, com que
desempenhou as funções de segurança pessoal no meu Gabinete.
Durante esse período, o Chefe Nelson Manuel Guerreiro Ferreira
cumpriu, com elevadíssimo sentido de responsabilidade profissional,
dedicação e extrema lealdade as funções que lhe foram atribuídas,
adotando, sempre e em todas as circunstâncias, uma conduta exemplar
e de profundo empenho pessoal e, há que registar, muito para além do
exigível, no exercício das mesmas funções.
Reputo, pois, os serviços prestados pelo Chefe Nelson Manuel Guerreiro Ferreira como de elevado mérito e dignos de público louvor.
28 de outubro de 2015. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von
Hafe Teixeira da Cruz.
209071363
Louvor n.º 937/2015
Ao cessar funções como Ministra da Justiça do XIX Governo Constitucional cumpre-me louvar publicamente o Agente Daniel Pinto Pires,
n.º 152580, da Unidade Especial de Polícia do Corpo de Segurança
Pessoal, pela forma empenhada e leal, com que desempenhou as funções
de segurança pessoal no meu Gabinete.
Durante este período, o Agente Daniel Pinto Pires cumpriu, com
elevado sentido de responsabilidade profissional, dedicação e lealdade,
as funções que lhe foram confiadas, adotando, sempre e em todas as
circunstâncias, uma conduta exemplar.
Reputo, pois, os serviços prestados pelo Agente Daniel Pinto Pires
como de elevado mérito e dignos de público louvor.
28 de outubro de 2015. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von
Hafe Teixeira da Cruz.
209071574
Louvor n.º 938/2015
Ao cessar funções como Ministra da Justiça do XIX Governo Constitucional cumpre-me louvar publicamente o Agente António Manuel
Carvalho Barbosa, n.º 151329, da Unidade Especial de Polícia do Corpo
de Segurança Pessoal, pela forma empenhada e leal, com que desempenhou as funções de segurança pessoal no meu Gabinete.
Durante este período, o Agente António Manuel Carvalho Barbosa
cumpriu, com elevado sentido de responsabilidade profissional, dedicação e lealdade, as funções que lhe foram confiadas, adotando, sempre
e em todas as circunstâncias, uma conduta exemplar.
Reputo, pois, os serviços prestados pelo Agente António Manuel Carvalho Barbosa como de elevado mérito e dignos de público louvor.
28 de outubro de 2015. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von
Hafe Teixeira da Cruz.
209071703

Louvor n.º 940/2015
Ao cessar funções como Ministra da Justiça do XIX Governo Constitucional cumpre-me louvar publicamente o Agente Bruno Manuel
Lousado Atilano, n.º 151931, da Unidade Especial de Polícia do Corpo de
Segurança Pessoal, pela forma empenhada e leal, com que desempenhou
as funções de segurança pessoal no meu Gabinete.
Durante este período, o Agente Bruno Manuel Lousado Atilano cumpriu, com elevado sentido de responsabilidade profissional, dedicação
e lealdade, as funções que lhe foram confiadas, adotando, sempre e em
todas as circunstâncias, uma conduta exemplar.
Reputo, pois, os serviços prestados pelo Agente Bruno Manuel Lousado Atilano como de elevado mérito e dignos de público louvor.
28 de outubro de 2015. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von
Hafe Teixeira da Cruz.
209071558
Louvor n.º 941/2015
Ao cessar funções como Ministra da Justiça do XIX Governo
Constitucional cumpre-me louvar publicamente o Agente Principal
Pedro Miguel Branco Rodrigues, n.º 141948, da Unidade Especial
de Polícia do Corpo de Segurança Pessoal, pela forma empenhada
e leal, com que desempenhou as funções de segurança pessoal no
meu Gabinete.
Durante este período, o Agente Principal Pedro Miguel Branco Rodrigues cumpriu, com elevado sentido de responsabilidade profissional,
dedicação e lealdade, as funções que lhe foram confiadas, adotando,
sempre e em todas as circunstâncias, uma conduta exemplar.
Reputo, pois, os serviços prestados pelo Agente Principal Pedro Miguel Branco Rodrigues como de elevado mérito e dignos de público
louvor.
28 de outubro de 2015. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von
Hafe Teixeira da Cruz.
209071622
Louvor n.º 942/2015
No momento em que cesso funções como Ministra da Justiça, agracio com louvor coletivo toda a equipa de dirigentes e trabalhadores da
Direção-Geral da Administração da Justiça pelo empenho, dedicação,
competência e profissionalismo demonstrados no exercício das suas
funções, qualidades determinantes para a concretização e sucesso dos
projetos levados a cabo neste Ministério nos últimos quatro anos.
A Direção-Geral da Administração da Justiça constitui uma equipa
coesa, empenhada e motivada, que em todos os momentos soube responder de forma célere, eficaz e competente aos desafios colocados
pelo meu Gabinete, em particular nos trabalhos da Reforma do Mapa
Judiciário, considerada fundamental e estruturante por todo o sector da
justiça e no apoio aos Tribunais, em tempos difíceis.
São estas razões mais do que suficientes, para manifestar publicamente
o meu profundo reconhecimento pessoal e institucional e prestar os
meus mais sinceros agradecimentos a toda a equipa da Direção-Geral
da Administração da Justiça, por saber prestigiar a instituição que serve,
a Justiça e o país.
Permito-me sublinhar o papel insubstituível dos Dirigentes da Direção-Geral da Administração da Justiça, em particular do Senhor Desembargador Pedro Lima Gonçalves, nas reformas efetuadas. Sublinho,
insubstituível.
28 de outubro de 2015. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von
Hafe Teixeira da Cruz.
209073494

Louvor n.º 939/2015
Ao cessar funções como Ministra da Justiça do XIX Governo Constitucional cumpre-me louvar publicamente o Agente Principal Jacinto
Manuel Ferraz Marques, n.º 138774, da Unidade Especial de Polícia do
Corpo de Segurança Pessoal, pela forma empenhada e leal, com que
desempenhou as funções de segurança pessoal no meu Gabinete.
Durante este período, o Agente Principal Jacinto Manuel Ferraz Marques cumpriu, com elevado sentido de responsabilidade profissional,
dedicação e lealdade, as funções que lhe foram confiadas, adotando,
sempre e em todas as circunstâncias, uma conduta exemplar.
Reputo, pois, os serviços prestados pelo Agente Principal Jacinto Manuel Ferraz Marques como de elevado mérito e dignos de público louvor.
28 de outubro de 2015. — A Ministra da Justiça, Paula Maria von
Hafe Teixeira da Cruz.
209071688

Direção-Geral da Administração da Justiça
Aviso n.º 13106/2015
No âmbito do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso
n.º 4561/2015, Referência PCTS 4/DSJCJI/DGF/GESTCONT/2014,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 82 de 28 de abril de
2015, com vista ao preenchimento de três postos de trabalho na carreira
de técnico superior do mapa de pessoal da Direção-Geral da Administração da Justiça, mediante a celebração de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, notificam-se os candidatos
do seguinte:
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
n.º 145-A/2011, de 6 de abril (doravante designada por Portaria), a lista
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unitária de ordenação final dos candidatos aprovados e excluídos resultante da aplicação dos métodos de seleção, foi homologada por despacho
da Subdiretora-Geral, de 28/10/2015, por delegação do Diretor-Geral
(Despacho n.º 3462/2014, de 24/02/2014, publicado na 2.ª Serie n.º 44, de
04/03), e pode ser consultada no átrio de entrada do edifício onde se encontra sediada a Direção Geral da Administração da Justiça (DGAJ), sita
no Campus de Justiça, Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E, Ed. H-1990-097
Lisboa, e na página eletrónica da DGAJ em http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/dgaj/procedimentoshttp://www.dgaj.mj.pt/sections/files/dgaj/
procedimentosconcursais/procedimento-concursal6837/2015/aviso4561-tecnico/tecnico-superiorgestao/http://www.dgaj.mj.pt/sections/files/
dgaj/procedimentos-concursais/procedimento-concursal6837/2015/aviso4561-tecnico/tecnico-superior-gestao/
2 — Assim, nos termos do disposto no n.º 4 e 5 do artigo 36.º da Portaria, consideram-se notificados os candidatos do ato de homologação
da lista unitária de ordenação final.
3 — Mais se informa que do ato de homologação pode ser interposto recurso hierárquico nos termos do n.º 3 do artigo 39.º da Portaria.
30 de outubro de 2015. — O Diretor-Geral, Pedro de Lima Gonçalves.
209073283

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Gabinete do Ministro
Louvor n.º 943/2015
Louvo o Agente Ricardo Jorge Correia Bastos de Matos, do Corpo
de Segurança Pessoal da Unidade Especial de Polícia da Polícia de
Segurança Pública, com a matrícula n.º 150773, pela elevada qualidade
e brio profissional com que exerceu as funções de segurança pessoal
no meu Gabinete.
Durante esse período, o Agente Ricardo Jorge Correia Bastos de Matos
cumpriu com especial dedicação, lealdade e de forma muito distinta as
funções que lhe foram atribuídas, honrando a confiança nele depositada.
Procurou sempre antecipar-se aos problemas e, quando, ocasionalmente,
foi obrigado a resolver situações críticas, fê-lo com natural coragem
física, rápida decisão operacional e destreza.
Demonstrou, nas mais diversas situações, espírito de sacrifício e capacidade de adaptação às circunstâncias, revelando sempre uma conduta
pessoal e profissional de elevado mérito.
É, pois, de inteira justiça, que lhe conceda este louvor.
23 de outubro de 2015. — O Ministro da Economia, António de
Magalhães Pires de Lima.
209071452
Louvor n.º 944/2015
No momento em que cesso funções como Ministro da Economia do
XIX Governo Constitucional quero expressar público louvor a Paula
Cristina da Silva Lourenço Simões Alves, pela competência profissional
que demonstrou no exercício das suas funções de coordenadora do apoio
técnico administrativo no meu Gabinete.
Refiro também a responsabilidade, o rigor, a disponibilidade e o sentido de serviço público que imprimiu no desempenho das suas funções,
bem como as suas qualidades pessoais, que muito contribuíram para o
desenvolvimento de um bom ambiente de trabalho.
É, pois, de inteira justiça, que lhe conceda este louvor.
23 de outubro de 2015. — O Ministro da Economia, António de
Magalhães Pires de Lima.
209071177
Louvor n.º 945/2015
Ao cessar as minhas funções como Ministro da Economia, louvo o
licenciado António Maria Sampaio Engrácia Ferrari de Almeida, pelo
zelo e lealdade com que desempenhou as funções de técnico especialista
no meu gabinete.
Destaco a competência, a dedicação, a resiliência e o profissionalismo
que demonstrou no exercício das suas funções de assessoria de imprensa,
bem como a sua grande capacidade de trabalho e excelente preparação
técnica e rigor na forma de comunicar.
No relacionamento com os órgãos de comunicação social, na conceção
da estratégia de comunicação das políticas deste ministério bem como
na promoção da comunicação institucional desta instituição, sempre
pautou a sua atuação com notável inteligência, urbanidade e correção,
tendo sempre presente a proteção dos interesses deste Ministério, nas
suas diversas áreas sectoriais.

Saliento ainda que as qualidades profissionais e humanas do Dr. António Maria Sampaio Engrácia Ferrari de Almeida, reconhecidas por todos
aqueles com quem trabalhou, muito contribuíram para um excelente
trabalho em equipa e o cumprimento do superior interesse público.
De tudo isto é, pois, de inteira justiça dar público testemunho através
do presente louvor, como penhor da minha consideração, e do meu
reconhecimento pela importância do trabalho realizado ao serviço do
interesse público.
23 de outubro de 2015. — O Ministro da Economia, António de
Magalhães Pires de Lima.
209071258
Louvor n.º 946/2015
No momento em que cesso funções como Ministro da Economia do
XIX Governo Constitucional quero expressar público louvor a Desidéria
Maria Gonçalves Martins, Manuel Joaquim Rocha, Maria Martinha Fernandes Paixão Campaste, Gracinda Barbosa Pequeneza Gomes Marques
e Maria Atília Carvalho Horta da Silva, trabalhadores da Secretaria-Geral
do Ministério da Economia, pela forma competente e dedicada como
apoiaram os vários Gabinetes dos membros do Governo do Ministério
da Economia, tendo sempre demonstrado elevado rigor e competência
profissional, total disponibilidade e sentido de serviço público.
É, pois, de inteira justiça, que lhes conceda este louvor.
23 de outubro de 2015. — O Ministro da Economia, António de
Magalhães Pires de Lima.
209071185
Louvor n.º 947/2015
Louvo o Agente Principal Jorge Manuel Pereira da Silva Groginha,
do Corpo de Segurança Pessoal da Unidade Especial de Polícia da Polícia de Segurança Pública, com a matrícula n.º 140110, pela elevada
qualidade e brio profissional com que exerceu as funções de segurança
pessoal no meu Gabinete.
Durante esse período, o Agente Principal Jorge Manuel Pereira da
Silva Groginha cumpriu com especial dedicação, lealdade e de forma
muito distinta as funções que lhe foram atribuídas, honrando a confiança
nele depositada. Procurou sempre antecipar-se aos problemas e, quando,
ocasionalmente, foi obrigado a resolver situações críticas, fê-lo com
natural coragem física, rápida decisão operacional e destreza.
Demonstrou, nas mais diversas situações, espírito de sacrifício e capacidade de adaptação às circunstâncias, revelando sempre uma conduta
pessoal e profissional de elevado mérito.
É, pois, de inteira justiça, que lhe conceda este louvor.
23 de outubro de 2015. — O Ministro da Economia, António de
Magalhães Pires de Lima.
209071833
Louvor n.º 948/2015
No momento em que cesso funções como Ministro da Economia do
XIX Governo Constitucional quero expressar reconhecimento e público
louvor a Luís Faria de Bastos, pela competência evidenciada na forma
como desempenhou as funções de motorista no meu Gabinete. Destaco
o profissionalismo, zelo e lealdade que sempre demonstrou em todo o
tempo.
No desempenho das suas funções de motorista mostrou-se sempre
inexcedível na permanente e cuidada gestão dos meios que lhe estavam
distribuídos, mantendo-os sempre em excelente estado de operacionalidade.
É, pois, de inteira justiça, que lhe conceda este louvor.
23 de outubro de 2015. — O Ministro da Economia, António de
Magalhães Pires de Lima.
209071793
Louvor n.º 949/2015
No momento em que cesso funções como Ministro da Economia do
XIX Governo Constitucional quero expressar público louvor a Ana Maria
Duarte da Silva Guerreiro Faustino, pela forma competente e dedicada
com que desempenhou funções no apoio técnico e administrativo, tendo
sempre demonstrado elevado rigor e competência profissional, total
disponibilidade e sentido de serviço público, contribuindo para o bom
andamento do meu Gabinete.
É, pois, de inteira justiça, que lhe conceda este louvor.
23 de outubro de 2015. — O Ministro da Economia, António de
Magalhães Pires de Lima.
209071533

