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PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente
Despacho n.º 6480/2011

Nos termos do artigo 2.º, n.º 3, do Decreto -Lei n.º 51/92, de 11 de 
Abril, nomeio presidente da comissão organizadora das comemorações 
do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, para 
o ano de 2011, o Prof. Doutor António Miguel de Morais Barreto.

12 de Abril de 2011. — O Presidente da República, Aníbal Cavaco 
Silva.

204576528 

 Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas

Alvará (extracto) n.º 5/2011
Por Alvará de 21 de Dezembro 2004;

Ordem do Mérito

Medalha

Alfredo Pereira

Por Alvará de 8 de Junho de 2010;

Ordem Militar de Sant’Iago da Espada

Grande -Oficial

Eunice do Carmo Muñoz

Por Alvará de 14 de Fevereiro de 2011;

Ordem do Mérito

Grã -Cruz

Embaixador Jorge Ayres Roza de Oliveira

Por Alvará de 21 de Março de 2011;

Ordem do Mérito

Grã -Cruz

Embaixador Nuno Filipe Alves Salvador e Brito

Por Alvará de 22 de Março de 2011;

Ordem Militar de Sant’Iago da Espada

Membro -Honorário

Universidade do Porto

Por Alvará de 23 de Março de 2011;

Ordem do Mérito

Grã -Cruz

Embaixador João António da Costa Mira Gomes

11 de Abril de 2011. — O Secretário -Geral das Ordens, Arnaldo 
Pereira Coutinho.

204579436 

 GABINETE DO REPRESENTANTE DA REPÚBLICA 
PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Louvor n.º 275/2011
Maria João Marques dos Santos prestou apoio administrativo e de 

secretariado ao Representante da República para a Região Autónoma da 
Madeira, entre os dias 30 de Março de 2006 e 11 de Abril de 2011.

Para além das suas notáveis qualidades pessoais e inexcedível dedica-
ção, demonstrou durante os cinco anos em que exerceu estas funções, ser 
possuidora de elevadas capacidades, superando com brio, prontidão, dili-
gência, discrição e lealdade, todas as tarefas que lhe foram cometidas.

Sendo portadora de um profundo e rigoroso sentido do dever e de um 
elevado grau de exigência na prestação do serviço público, entendo ser 
de toda a justiça conceder a Maria João Marques dos Santos o presente 
louvor, o que faço por imperativo de justiça e com a mais grata satisfação.

11 de Abril de 2011. — O Representante da República para a Região 
Autónoma da Madeira, Antero Alves Monteiro Diniz.

204576269 

 Louvor n.º 276/2011
A Licenciada Natália Alves Meirinhos, exerceu as funções de Adjunta 

do meu Gabinete entre os dias 30 de Março de 2006 e 11 de Abril de 
2011.

Para além de ser portadora de assinalável formação cultural e jurídica, 
actuou permanentemente com elevado sentido de dedicação institucional, 
ao longo dos cinco anos em que prestou apoio técnico ao Gabinete, 
revelando no cumprimento de todas as tarefas que lhe foram atribuídas 
alta competência, inteira lealdade, zelo e devotamento no exercício das 
respectivas funções.

Sendo portadora de um profundo e rigoroso sentido do dever e de um ele-
vado grau de exigência na prestação do serviço público, entendo ser de toda 
a justiça conceder à Licenciada Natália Alves Meirinhos o presente louvor, 
o que faço por imperativo de justiça e com a mais grata satisfação.

11 de Abril de 2011. — O Representante da República para a Região 
Autónoma da Madeira, Antero Alves Monteiro Diniz.

204575978 

 Louvor n.º 277/2011
Maria do Carmo Camacho de Sousa, exerceu as funções de Secre-

tária Pessoal do Representante da República para a Região Autónoma 
da Madeira, entre os dias 30 de Março de 2006 e 11 de Abril de 2011.

Para além das suas notáveis qualidades pessoais e inexcedível dedi-
cação, demonstrou durante os cinco anos em que exerceu estas funções, 
ser possuidora de elevadas capacidades, superando com brio, prontidão, 
diligência, discrição e lealdade, todas as tarefas que lhe foram cometidas.

Sendo portadora de um profundo e rigoroso sentido do dever e de um ele-
vado grau de exigência na prestação do serviço público, entendo ser de toda 
a justiça conceder a Maria do Carmo Camacho de Sousa o presente louvor, 
o que faço por imperativo de justiça e com a mais grata satisfação.

11 de Abril de 2011. — O Representante da República para a Região 
Autónoma da Madeira, Antero Alves Monteiro Diniz.

204576155 

 Louvor n.º 278/2011
A licenciada Maria Gabriela Páris Fernandes exerceu as funções de 

adjunta do meu Gabinete entre os dias 30 de Março de 2006 e 11 de 
Abril de 2011.

Para além de ser portadora de assinalável formação cultural e jurídica, 
actuou permanentemente com elevado sentido de dedicação institucional, ao 
longo dos cinco anos em que prestou apoio técnico ao Gabinete, revelando no 
cumprimento de todas as tarefas que lhe foram atribuídas alta competência, 
inteira lealdade, zelo e devotamento no exercício das respectivas funções.

Sendo portadora de um profundo e rigoroso sentido do dever e de um 
elevado grau de exigência na prestação do serviço público, entendo ser 
de toda a justiça conceder à licenciada Maria Gabriela Páris Fernandes 
o presente louvor, o que faço por imperativo de justiça e com a mais 
grata satisfação.

11 de Abril de 2011. — O Representante da República para a Região 
Autónoma da Madeira, Antero Alves Monteiro Diniz.

204578561 




