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 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Norte, I. P.

Louvor n.º 169/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo da Administração Regional de 

Saúde do Norte, IP de 11 de dezembro de 2013, presta -se reconhecimento 
público, através deste louvor ao Dr. Carlos Daniel Figueiredo Bravo Pi-
nheiro, licenciado em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Lisboa 
em 1974, que optou por ser médico de Saúde Pública em 1975.

No seu desempenho profissional evidencia -se a implementação de 
um dos primeiros Centros de Saúde de Portugal, em Arcos de Valdevez, 
no qual foi Diretor.

Impõe -se ainda salientar ter sido um dos três coordenadores, que 
na década de 80, implementou o Internato Complementar de Saúde 
Pública.

Foi igualmente pioneiro na cooperação internacional, sendo o criador 
e gestor do programa transfronteiriço galaico -português, “Autoestima”, 
que integra a rede europeia TAMPEP 8 — para a prevenção do VIH /IST 
e promoção da saúde nos trabalhadores do sexo migrantes.

Ao longo da sua atividade profissional realça -se os cargos que de-
sempenhou, com elevado espírito de missão e competência, como o de 
primeiro coordenador do Internato Médico de Saúde Pública da Zona 
Norte e da Unidade de Saúde Pública do Alto Minho, membro da Co-
missão Regional dos Internatos Médicos da Zona Norte e do Conselho 
Nacional dos Internatos Médicos, perito e colaborador do Banco Mundial 
e da Organização Mundial de Saúde, representante do Colégio de Saúde 
Pública da Ordem dos Médicos na UEMS — European Union of Medical 
Specialists, consultor da Direção -Geral da Saúde, professor convidado de 
Universidades e Institutos Politécnicos, membro da Comissão Nacional 
de Vacinação e de outros grupos de trabalho do Ministério da Saúde.

Ao cessar a sua atividade profissional no Serviço Nacional de Saúde, 
não podemos deixar de reconhecer e louvar publicamente as suas quali-
dades humanas, no relacionamento pessoal e profissional, o seu saber, 
empenho e dinamismo, e ainda a sua vontade máxima em dignificar a 

Saúde Pública, os Cuidados de Saúde Primários e a formação médica 
pós -graduada em Portugal.

Por todas estas razões é de justiça manifestarmos o nosso agradeci-
mento ao Dr. Carlos Daniel Figueiredo Bravo Pinheiro pelos serviços 
prestados no âmbito da Saúde Pública constituindo uma referência a nível 
nacional e prestigiando o País, pelo que, ao Homem e ao profissional o 
nosso reconhecimento, cientes da sua sempre contínua disponibilidade 
de bem -servir Portugal.

06/02/2014. — O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Ponciano Manuel 
Castanheira de Oliveira.
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 Administração Regional de Saúde do Centro, I. P.

Aviso n.º 2591/2014
Após homologação por deliberação de 6 de fevereiro de 2014 do 

Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., 
torna -se pública a lista de classificação final dos candidatos ao proce-
dimento concursal simplificado para preenchimento de três postos de 
trabalho na categoria de Assistente de Psiquiatria da Carreira Especial 
Médica, aberto pelo Aviso n.º 11819/2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 183, de 23 de setembro de 2013:

1.º Hélder Miguel Dias Loureiro: 19,0 valores
2.º Regina dos Santos Massano de Carvalho Carvalheiro: 18,51 valores

Do despacho da homologação cabe recurso administrativo a interpor 
no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do 
presente aviso no Diário da República, o qual deverá ser entregue nas 
instalações na Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., sitas 
na Alameda Júlio Henriques, s/n, 3001 -553 Coimbra.

10 de fevereiro de 2014. — O Presidente do Conselho Diretivo da 
ARSC, I. P., José Manuel Azenha Tereso.
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