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Aviso n.o 5016/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 3 de Janeiro de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Janaína
Assis Lage, natural de Minas Gerais, República Federativa do Brasil,
de nacionalidade brasileira, nascida em 2 de Março de 1977, 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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5017/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 3 de Janeiro de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Mussa
da Costa, natural de Canchungo, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em 25 de Março de 1955, 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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5018/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 3 de Janeiro de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Eustáquio Lombá do Amaral, natural de Santana, República Democrática
de São Tomé e Príncipe, de nacionalidade santomense, nascido em
25 de Dezembro de 1959, 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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5019/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 3 de Janeiro de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Maria
Luiza Gomes Balan, natural de Paraná, República Federativa do Brasil, de nacionalidade brasileira, nascida em 13 de Novembro de 1948,
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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5020/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 3 Janeiro de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Ricardo
Gomes Balan, natural de São Paulo, República Federativa do Brasil,
de nacionalidade brasileira, nascido em 31 de Outubro de 1975, 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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5021/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 20 de Fevereiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Birame Fortes Monteiro, natural de Nossa Senhora da Graça, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em
15 de Março de 1977, 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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5022/2006 (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 Marisa
da Conceição Garcia Araújo da Silva, natural de Bissau, República
da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascida em 2 de Maio
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de 1971, 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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5023/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 23 de Setembro de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Aliu Baldé, natural de Pirada, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em 7 de Maio de 1972, 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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5024/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 3 de Janeiro de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a João
Francisco Mango, natural de Caió, República da Guiné-Bissau, de
nacionalidade guineense, nascido em 12 de Dezembro de 1962, 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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5025/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 6 de Janeiro de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Maria
Ana da Cruz Gomes, natural de São Pedro Apóstolo, República de
Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 1 de Janeiro
de 1964, 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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5026/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 6 de Março de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Carlos
Morato Melaco, natural de Bissau, República da Guiné-Bissau, de
nacionalidade guineense, nascido em 26 de Setembro de 1961, 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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5027/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 20 de Fevereiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Erikson Vicente Monteiro Conté, natural de Bissau, República da
Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em 30 de Janeiro
de 1985, 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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5028/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 6 de Fevereiro de
2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Isabel Maria Fortes, natural de Nossa Senhora do Rosário, República
de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 28 de
Maio de 1969, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes
depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
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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.

da Madeira e da directora central de Gestão e Administração do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:

3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Patrícia dos Santos Pereira Vieira, técnica superior de 2.a classe do
quadro de pessoal do Serviço Regional de Saúde, E. P. E., da
Região Autónoma da Madeira — requisitada, com a mesma categoria, para desempenho de funções no Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2006. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

Aviso n.o 5029/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 6 de Janeiro de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Bunca
Baldé, natural de Bafatá, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade
guineense, nascido em 5 de Fevereiro de 1959, 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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5030/2006 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 6 de Janeiro de 2006,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Arlindo
Raúl Nancassa, natural de Sonaco, República da Guiné-Bissau, de
nacionalidade guineense, nascido em 12 de Abril 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.
3 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 5031/2006 (2.a série). — O Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras pretende recrutar, em regime de requisição, assistentes
administrativos e técnicos profissionais, com vínculo à administração
pública central para desempenhar funções na Delegação Regional
de Porto Santo.
Os eventuais interessados deverão formalizar, no prazo de 10 dias,
a contar da data de publicação do presente aviso, as suas candidaturas
mediante requerimento dirigido ao director-geral do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, podendo entregar pessoalmente ou enviar
pelo correio, com aviso de recepção, para a Rua do Conselheiro José
Silvestre Ribeiro, 4, 1649-007 Lisboa, juntando curriculum vitae detalhado, com indicação da experiência profissional, serviço e organismo
a que se encontra vinculado e respectiva categoria.
11 de Abril de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 9258/2006 (2.a série). — Por despachos
de 25 de Novembro de 2005 e de 9 de Março de 2006, respectivamente
do director regional da Economia do Algarve e da directora central
de Gestão e Administração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
Helena Maria Emílio Pires, técnica profissional de 1.a classe do quadro
de pessoal da Direcção Regional da Economia do Algarve — requisitada, com a mesma categoria, para desempenho de funções no
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras com efeitos a partir de 1 de
Abril de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Abril de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 9259/2006 (2.a série). — Por despacho
de 22 de Março de 2006 e de 30 de Março de 2006, respectivamente
do conselho de direcção dos Serviços Sociais do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e da directora central de Gestão
e Administração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
Helena Alexandra Ferreira Fernandes, assistente administrativa principal do quadro de pessoal dos Serviços Sociais do Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social — requisitada, com a mesma
categoria, para desempenho de funções no Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras com efeitos a partir de 1 de Abril de 2006. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Abril de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
o

a

Despacho (extracto) n. 9260/2006 (2. série). — Por despacho
de 15 de Dezembro de 2005 e de 23 de Março de 2006, respectivamente
da Secretária Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma

6 de Abril de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 9261/2006 (2.a série). — Por despachos
de 16 de Fevereiro e de 8 de Março de 2006, respectivamente, do
conselho de administração da ARS do Centro e da directora central
de Gestão e Administração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
Maria do Rosário Pacheco São Pedro Mourato, assistente administrativa do quadro de pessoal do Hospital Amato Lusitano, S. A.,
de Castelo Branco — requisitada, com a mesma categoria, para
desempenho de funções no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
com efeitos a partir de 1 de Abril de 2006. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Abril de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.
Despacho (extracto) n.o 9262/2006 (2.a série). — Por despachos
de 14 de Março e de 3 de Abril de 2006, respectivamente, do comandante-geral da GNR e da directora central de Gestão e Administração
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras:
Maria Fernanda Jesus de Almeida Dias, assistente administrativa principal do quadro de pessoal da Guarda Nacional Republicana — requisitada, com a mesma categoria, para desempenho de
funções no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com efeitos a
partir de 3 de Abril de 2006. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
6 de Abril de 2006. — O Chefe do Departamento de Gestão e
Administração de Recursos Humanos, António José dos Santos
Carvalho.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Departamento Geral de Administração
Despacho (extracto) n.o 9263/2006 (2.a série):
José Duarte Sequeira e Serpa, embaixador do quadro I do pessoal
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal diplomático, a
exercer o cargo de director-geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas — despacho conjunto do Primeiro-Ministro e
do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de 23 de Março
de 2005, cessando-o do exercício das referidas funções. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Abril de 2006. — A Directora-Adjunta, Rosa Batoréu.

Direcção-Geral dos Assuntos Comunitários
Rectificação n.o 599/2006. — Tendo sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 56, de 20 de Março de
2006, a pp. 3955 e 3956, o aviso n.o 3846/2006 (2.a série), relativo
à abertura do concurso interno de acesso misto, rectifica-se que onde
se lê:
«2 — Lugares e áreas funcionais [. . .]
Quota interna — três lugares para funcionários pertencentes ao
quadro de pessoal da DGAC habilitados com licenciatura em
Economia, em Relações Internacionais e Ciência Política, com
pós-graduações relevantes, para as áreas funcionais do mercado interno comunitário e das relações externas;»
deve ler-se:
«2 — Lugares e áreas funcionais [. . .]
Quota interna — três lugares para funcionários pertencentes ao
quadro de pessoal da DGAC habilitados com licenciatura em

