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DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

5) De Agosto de 1987 a Dezembro de 1990:
Chefe de unidade da DO XIV — Pescas da Comissão
Europeia;
Responsável pela aquicultura e pela reorganização dos
serviços;
6) De 1986 a 1987:
Directora de serviços da Direcção-Geral das Pescas, em
Lisboa;
Responsável pelo planeamento estratégico do sector;
7) De 1985 a 1986:
Directora financeira do Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social;
Responsável pela gestão financeira do sistema de segurança
social;
8) De 1976 a 1978 e de 1983 a 1985:
Assistente do Instituto Superior de Economia;
Responsável pelas cadeiras de Teoria Geral das Formações
Sociais e Economia Política;
9) De 1975 a 1985 — Direcção-Geral das Pescas, em Lisboa,
onde exerceu várias funções, incluindo as de chefe de divisão;
10) De Janeiro de 1974 a Janeiro de 1975 — analista de mercado
do Fundo de Fomento de Exportação, responsável pela promoção de produtos portugueses na Suíça, Genebra.
Representação externa — designada representante da comissão
nas reuniões de alto nível em fora internacionais e com os Estados
membros da UE.
Conhecimento de línguas:
Inglês — excelente, tanto escrito como falado;
Francês — excelente, tanto escrito como falado.

N.o 202 — 20 de Outubro de 2005

n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
1 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Mariana Nogueira Portugal.
Aviso n.o 9139/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 19 de Agosto de 2005,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Nélida
da Ressurreição Moreira Borges, natural de Nossa Senhora da Graça,
República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida
em 10 de Abril de 1970, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas
inerentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
1 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Mariana Nogueira Portugal.
Aviso n.o 9140/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 19 de Agosto de 2005,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Maria
Lúcia da Veiga Monteiro, natural de Santa Catarina, República de
Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 10 de
Novembro de 1962, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas
inerentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
1 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 9141/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 20 de Setembro de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Sebastião Benedito João José, natural do Luanda, República de
Angola, de nacionalidade angolana, nascido em 29 de Março de 1965,
o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de
cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de
12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis
n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

1 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Mariana Nogueira Portugal.

Governo Civil do Distrito de Braga

Aviso n.o 9142/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 16 de Setembro de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Cherno Candé, natural do Gabú, República da Guiné-Bissau, de
nacionalidade guineense, nascido em 20 de Maio de 1963, o qual
poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido
o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.

Aviso n.o 9136/2005 (2.a série). — Por despacho de 6 de Outubro
de 2005 do governador civil do distrito de Braga:
Maria das Dores Ferreira da Silva, assistente administrativa do quadro
privativo do Governo Civil do Distrito de Braga — nomeada, precedendo concurso interno de acesso limitado, na categoria da assistente administrativa principal, considerando-se exonerada da categoria que detém a partir da data de aceitação da nomeação da
nova categoria. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
6 de Outubro de 2005. — O Secretário, José Oliveira da Silva.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.o 9137/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 19 de Agosto de 2005,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Maria
Nicolácia Rosa Dias Fernandes Pereira, natural de Cacheu, República
da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascida em 23 de
Dezembro de 1945, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas
inerentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelos
Decretos-Leis n.os 253/94, de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
1 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 9138/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 19 de Agosto de 2005,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Aldina
Évora Mendes Silva, natural de São João Baptista, República de Cabo
Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 4 de Dezembro
de 1956, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes
depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei

1 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Mariana Nogueira Portugal.
Aviso n.o 9143/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 19 de Agosto de 2005,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Glória
Gonçalves da Gama, natural de Luanda, República de Angola, de
nacionalidade angolana, nascida em 25 de Fevereiro de 1963, a qual
poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido
o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94, de
20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
1 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Mariana Nogueira Portugal.
Aviso n.o 9144/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 7 de Setembro de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Igor Evgenievich Plaksin, natural do Suvorovo, República da Ucrânia, de nacionalidade russa, nascido em 8 de Setembro de 1954, o
qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de
Agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 253/94,
de 20 de Outubro, e 37/97, de 31 de Janeiro.
1 de Outubro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Mariana Nogueira Portugal.

