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Rectificação n.o 673/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 2012/2006 (Diário da República, 2.a série, n.o 34,
de 16 de Fevereiro de 2006), relativo à concessão da nacionalidade
portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «13 de Fevereiro» deve ler-se «3 de Fevereiro».
12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

cessão do estatuto de igualdade de direitos e deveres previsto no
Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, e nos termos do artigo 15.o
da Resolução da Assembleia da República n.o 83/2000, de 14 de
Dezembro, conjugado com o n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei
n.o 154/2003, de 15 de Julho, rectifica-se que onde se lê:
«Data
de
nascimento

Rectificação n.o 674/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 932/2006 (Diário da República, 2.a série, n.o 19,
de 26 de Janeiro de 2006), relativo à concessão da nacionalidade
portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «Bissau»
deve ler-se «Cacheu».

Guilmar de Rezende Gonçalves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Gilmar de Rezende Gonçalves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rectificação n.o 675/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 941/2006 (Diário da República, 2.a série, n.o 19,
de 26 de Janeiro de 2006), relativo à concessão da nacionalidade
portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «Pita» deve
ler-se «Kourakoto Daramagnaky».
12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Rectificação n.o 676/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 1844/2006 (Diário da República, 2.a série, n.o 32,
de 14 de Fevereiro de 2006), relativo à concessão da nacionalidade
portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «11 de
Agosto» deve ler-se «8 de Novembro».
12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Rectificação n.o 677/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão no aviso n.o 1713/2006 (Diário da República, 2.a série, n.o 31,
de 13 de Fevereiro de 2006), relativo à concessão da nacionalidade
portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «Tombali»
deve ler-se «Cacheu».
12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Rectificação n.o 678/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 2192/2006 (Diário da República, 2.a série, n.o 36,
de 20 de Fevereiro de 2006), relativo à concessão da nacionalidade
portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «1964» deve
ler-se «1967».
12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Rectificação n.o 679/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 1597/2006 (Diário da República, 2.a série, n.o 30,
de 10 de Fevereiro de 2006), relativo à concessão da nacionalidade
portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «5 de Março»
deve ler-se «20 de Março».
12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
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7-2-72»

deve ler-se:
«Data
de
nascimento

7-2-72»

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

MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
E DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Despacho conjunto n.o 382/2006. — A Lei n.o 34/98, de 18 de
Julho, regulamentada pelo Decreto-Lei n.o 161/2001, de 22 de Maio,
alterado pelo Decreto-Lei n.o 170/2004, de 16 de Julho, veio estabelecer um regime excepcional de apoio aos ex-prisioneiros de guerra,
nomeadamente a atribuição de uma pensão.
Assim, nos termos do disposto no n.o 1 do artigo 14.o do Decreto-Lei
n.o 161/2001, de 22 de Maio, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.o 170/2004, de 16 de Julho, e concluída que está a
instrução dos processos pelo Ministério da Administração Interna
(Polícia de Segurança Pública), determina-se a concessão aos ex-prisioneiros de guerra constantes da lista anexa ao presente despacho,
do qual faz parte integrante, da pensão a que se refere o artigo 4.o
do referido decreto-lei.
O presente despacho produz efeitos desde 1 de Janeiro de 2004.
13 de Abril de 2006. — Pelo Ministro de Estado e da Administração
Interna, José Manuel Santos de Magalhães, Secretário de Estado
Adjunto e da Administração Interna. — O Ministro de Estado e das
Finanças, Fernando Teixeira dos Santos.
ANEXO
Albino Joaquim Teixeira da Costa.
António José do Rosário.
António dos Santos Ciprião.
Artur Pedro Pinheiro.
Edmundo Marciano de Perpétuo Socorro Fernandes.
Florentino Ferreira da Silva.
Gregório Freitas Basílio.
Guilhermino Dias.
José Gonçalves.
José Mendes.
Luís Augusto.
Óscar Teixeira Mendes.

Rectificação n.o 680/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 834/2006 (Diário da República, 2.a série, n.o 18,
de 25 de Janeiro de 2006), relativo à concessão da nacionalidade
portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «30 de
Junho» deve ler-se «6 de Junho».

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

12 de Abril de 2006. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Rectificação n.o 681/2006. — Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.o 2389/2006 (Diário da República, 2.a série, n.o 39,
de 23 de Fevereiro de 2006), relativo à concessão da nacionalidade
portuguesa, por naturalização, rectifica-se que onde se lê «3 de Dezembro» deve ler-se «31 de Dezembro».

Despacho n.o 10 018/2006 (2.a série). — É delegada no Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. António Braga,
ao abrigo do artigo 19.o, n.o 6, da Lei Orgânica do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 48/94, de 24
de Fevereiro, com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.o do
Decreto-Lei n.o 45/2006, de 24 de Fevereiro, a competência para a
prática e assinatura dos actos mencionados nas alíneas e) e f) do
n.o 4 do referido artigo 19.o

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

21 de Março de 2006. — O Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.

Rectificação n.o 682/2006. — Por ter saído inexacta a publicação
no Diário da República, 2.a série, n.o 73, de 12 de Abril de 2006,
da lista n.o 13/06 [despacho n.o 8364/2006 (2.a série)], relativa à con-

Despacho n.o 10 019/2006 (2.a série). — É delegada no Subsecretário de Estado Adjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Doutor Bernardo Ivo Cruz, ao abrigo do artigo 19.o, n.o 6, da Lei

Gabinete do Ministro
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Orgânica do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aprovada pela
Decreto-Lei n.o 48/94, de 24 de Fevereiro, com a redacção que lhe
foi dada pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 45/2006, de 24 de Fevereiro,
a competência para a prática e assinatura dos actos mencionados
na alíena d) do n.o 4 do referido artigo 19.o
21 de Março de 2006. — O Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.
Louvor n.o 465/2006. — Louvo o embaixador António Monteiro
pela forma excepcionalmente competente e eficaz, geradora de excelentes resultados práticos, como desempenhou as funções de alto
representante das Nações Unidas para as eleições na Costa do Marfim,
entre Agosto de 2005 e Março de 2006.
Foi especialmente relevante o clima de apaziguamento que soube
criar entre as várias partes em conflito, transformando uma situação
que se encaminhava a passos largos para a guerra civil numa situação
em que, em paz e liberdade, todos os partidos e movimentos políticos
aceitaram colaborar com a comissão eleitoral independente para permitir a realização, a curto prazo, de eleições livres, justas e transparentes, abertas a todos — o que tudo fez numa nova atmosfera
de confiança que soube criar e que abriu caminho a intensas e prolongadas negociações entre todos os interessados.
Deste modo, o embaixador António Monteiro, além de contribuir
decisivamente para a paz e a democracia na Costa do Marfim, prestigiou sobremaneira a Organização das Nações Unidas e honrou, uma
vez mais, o nome de Portugal.
17 de Março de 2006. — O Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.

Departamento Geral de Administração
Despacho (extracto) n.o 10 020/2006 (2.a série):
Guilherme Jorge Rodrigues Zeverino, técnico superior principal do
quadro de pessoal do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento — despacho do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de 18 de Janeiro de 2006 determinando
a sua nomeação, em comissão de serviço, para o lugar de adido
para a cooperação na Embaixada de Portugal em Bissau. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Abril de 2006. — A Directora-Adjunta, Rosa Batóreu.
Despacho (extracto) n.o 10 021/2006 (2.a série):
José Marcelino da Silva Pereira, adido para a cooperação na Embaixada de Portugal em Bissau — despacho do Ministro de Estado
e dos Negócios Estrangeiros determinando que seja dado sem efeito
o termo do contrato administrativo de provimento e a consequente
cessação das funções, transferindo-o com a mesma categoria para
a Embaixada de Portugal em Díli. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
12 de Abril de 2006. — A Directora-Adjunta, Rosa Batóreu.

Direcção-Geral dos Assuntos Consulares
e Comunidades Portuguesas
Rectificação n.o 683/2006. — Por ter saído com inexactidão o
despacho n.o 5356/2006 (2.a série), publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 49, de 9 de Março de 2006, rectifica-se que onde se
lê «Cônsul Honorário de Portugal em Londres, Canadá» deve ler-se
«Cônsul Honorário de Portugal em London, Canadá».
29 de Março de 2006. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral,
Fernando Simões Bento.

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
Aviso n.o 5354/2006 (2.a série). — Procedimento concursal para
provimento do cargo de chefe de divisão de Planeamento e Programação,
do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD). —
1 — Nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 21.o da Lei n.o 2/2004,
de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 51/2005,
de 30 de Agosto, faz-se público que, conforme despacho do vogal
do conselho directivo exarado em 27 de Janeiro de 2006, ao abrigo
da delegação de competências proferida pelo despacho n.o 26 156/2005
(2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 242, de
20 de Dezembro de 2005, vai ser publicitada na bolsa de emprego
público (BEP), a abertura de procedimento concursal para provimento
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do cargo de chefe de divisão de Planeamento e Programação, previsto
na alínea a) do n.o 1 do artigo 14.o dos Estatutos deste Instituto,
aprovados pelo Decreto-Lei n.o 5/2003, de 13 de Janeiro, em conjugação com a subalínea i) da alínea a) do n.o 1 do artigo 1.o e
as alíneas a) a f) do n.o 1 do artigo 2.o do despacho n.o 22 251/2004
(2.a série), do então Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros
e da Cooperação, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 256,
de 30 de Outubro de 2004.
2 — A indicação dos respectivos requisitos formais de provimento
do perfil exigido, dos métodos de selecção e da composição do júri
constarão da publicitação na BEP, que se efectuará até ao 4.o dia
útil após a data da publicação do presente aviso.
21 de Abril de 2006. — A Presidente, Ruth Albuquerque.
Despacho n.o 10 022/2006 (2.a série). — Por despacho de 23
de Março de 2006 do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros
e da Cooperação:
António Pedro dos Santos Oliveira, técnico superior de 2.a classe
de nomeação definitiva do quadro de pessoal do ex-Instituto da
Cooperação Portuguesa — autorizado o regresso ao serviço, com
efeitos a 8 de Novembro de 2005, por ter sido dada por finda
a licença para o exercicío de funções com carácter precário em
organismo internacional, ao abrigo dos artigos 89.o, 90.o e 92.o do
Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, com a redacção introduzida
pela Lei n.o 117/99, de 11 de Agosto, situação em que se encontrava
desde 7 de Novembro de 2004.
29 de Março de 2006. — A Directora de Serviços de Administração,
por subdelegação de poderes, Cristina Pinto.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Pública
Despacho (extracto) n.o 10 023/2006 (2.a série). — Por despacho de 21 de Abril de 2006 do Secretário de Estado da Administração Pública, foi dada por finda, a seu pedido, e produzindo
efeitos no dia 30 de Abril, a comissão de serviço como vice-presidente
do Instituto Nacional de Administração (INA) do Prof. Doutor
Manuel João Correia do Nascimento Pereira, sendo realçada a elevada
competência, empenhamento e espírito de bem servir com que desempenhou as suas funções.
21 de Abril de 2006. — O Chefe do Gabinete, Fernando Manuel
Cardoso Vaz de Medeiros.

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus
e Relações Internacionais
Despacho (extracto) n.o 10 024/2006 (2.a série). — Por despacho de 10 de Abril de 2006 da subdirectora-geral de Assuntos Europeus e Relações Internacionais, no uso de competência delegada:
Maria Alexandra Martins Fidalgo, técnica superior de 2.a classe do
quadro de pessoal da Direcção-Geral de Assuntos Europeus e Relações Internacionais — nomeada, na sequência de concurso, técnica
superior de 1.a classe do mesmo quadro. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
O encargo resultante da presente nomeação foi confirmado pela
Direcção-Geral do Orçamento.
10 de Abril de 2006. — A Subdirectora-Geral, Lina de Fátima Freitas
Neto.

Direcção-Geral dos Impostos
Aviso (extracto) n.o 5355/2006 (2.a série). — Por despachos do
director regional-adjunto de Educação do Centro, e da subdirectora-geral dos Impostos, por delegação de competências do director-geral de 27 de Março de 2006 e de 28 de Setembro de 2005,
respectivamente:
Ana Paula Calado de Sousa Serrador, assistente administrativa do
quadro de pessoal da Direcção Regional do Centro, a exercer funções na Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo, em Leiria — transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal da Direc-

