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g) Autorizar os elementos do quadro de comando dos corpos de
bombeiros voluntários a residirem fora da área do concelho do respectivo corpo de bombeiros, nos termos previstos no artigo 30.o do
Decreto-Lei n.o 241/2007, de 21 de Junho;
h) Confirmar o provimento nas categorias de oficial bombeiro, nos
termos previstos no n.o 6 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 241/2007,
de 21 de Junho;
i) Fiscalizar o cumprimento das normas, regulamentos e procedimentos técnicos aplicáveis à actividade dos corpos de bombeiros
e dos bombeiros;
j) Integrar as comissões arbitrais em representação da ANPC, nos
termos previstos no artigo 33.o do Decreto-Lei n.o 241/2007, de 21 de
Junho;
k) Presidir ao júri dos concursos para cursos de promoção e classificação nas provas de acesso às diferentes categorias do quadro activo
e homologar as classificações;
l) Informar os processos relativos à criação e extinção dos corpos
de bombeiros voluntários, mistos e profissionais;
m) Informar os processos relativos à aprovação dos regulamentos
internos e homologação dos quadros de pessoal dos corpos de bombeiros voluntários e mistos não pertencentes ao município;
n) Informar os processos relativos à definição das áreas de actuação
dos corpos de bombeiros.
o

1 de Janeiro de 1964, 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.
27 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 19 313/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 23 de Novembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a António do Rosário Furtado Leite,
natural de Bissau, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em 13 de Maio de 1968, 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.
27 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 19 314/2007

26 de Setembro de 2007. — O Director Nacional de Bombeiros,
Amândio José de Oliveira Torres.

Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 23 de Novembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a José Carlos Gomes Sanches, natural
de Nossa Senhora da Conceição, República Portuguesa, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 29 de Junho de 1983, 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.

Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública

27 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

2 — Nos termos do artigo 137. do Código do Procedimento Administrativo, ratifico todos os actos praticados pelos comandantes operacionais distritais, no âmbito da presente subdelegação de competências, desde 1 de Setembro de 2007 e até à data de publicação
do presente despacho.
3 — O presente despacho entra em vigor na data da sua publicação.

Departamento de Recursos Humanos

Aviso n.o 19 315/2007

Por despacho do director Nacional da PSP de 14 de Junho de
2007, foi nomeado, em comissão de serviço, nos termos dos n.os 2
e 4 do artigo 62.o da Lei n.o 5/99, de 27 de Janeiro, para o cargo
de segundo-comandante da Polícia de Segurança Pública de Coimbra,
o subintendente M/129081, Alfredo Manuel Lopes Ferreira.

Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 23 de Novembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Marfune Silá, natural de Bissorã,
República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em
5 de Maio de 1966, 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.

13 de Setembro de 2007. — O Director do Departamento, Jorge
Alexandre Gonçalves Maurício.

27 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Despacho (extracto) n.o 23 301/2007

Aviso n.o 19 316/2007

Por despacho do director Nacional de 14 de Junho de 2007, é
dada por finda, nos termos do n.o 8 do artigo 62.o da Lei n.o 5/99,
de 27 de Janeiro, a comissão de serviço, no cargo de segundo-comandante da PSP de Coimbra, do comissário M/100178, Rui Filipe
Resende Melo Coelho de Moura, com efeitos à data do despacho.

Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 23 de Novembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Olavo Francisco Varela de Almeida,
natural de Nossa Senhora da Graça, República de Cabo Verde, de
nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 1 de Julho de 1960, 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.

Despacho (extracto) n.o 23 300/2007

13 de Setembro de 2007. — O Director do Departamento, Jorge
Alexandre Gonçalves Maurício.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.o 19 311/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 25 de Julho de 2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a António Luís de Deus Calado, natural
de Alto Molocué, República de Moçambique, de nacionalidade
moçambicana, nascido em 22 de Agosto 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.
26 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 19 312/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 23 de Novembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Sana Djité, natural de Mansabá,
República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em

27 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 19 317/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 23 de Novembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização a Nelson João Dias Lopes, natural de
São Sebastião da Pedreira, República Portuguesa, de nacionalidade
cabo-verdiana, nascido em 26 de Janeiro de 1983, 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.
27 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 19 318/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 23 de Novembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização a Domingas de Almeida Cardoso, natu-

