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24800 GMAR EN-MEC Tito Fernandes Vieira
24500 GMAR EN-AEL Tiago Rodrigues Quitério
22301 GMAR EN-MEC José Carlos de Carvalho Xavier
21201 GMAR EN-MEC Ana Lilia Fialho Pires
(no quadro), que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção
a que se referem respectivamente os artigos 56.º e 227.º do mencionado
Estatuto, a contar de 01 de Outubro de 2007, data a partir da qual lhes
conta a respectiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do
novo posto de acordo com a alínea a) do número 1 do artigo 175.º e para
efeitos do número 2 do artigo 68.º ambos do mesmo Estatuto, ficando
colocados no 1.º escalão do novo posto.
Estes oficiais, uma vez promovidos, e tal como vão ordenados, deverão ser colocados na lista de antiguidades do seu posto e classe, à
esquerda do 21200 segundo-tenente da classe de Engenheiros Navais
Paulo Alexandre Rosado Gaspar.
12 de Novembro de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.

tendo direito a 5 pontos de diferencial ao abrigo da conjugação dos n.os 2,
3 e 4 do mesmo artigo.
17 de Outubro de 2007. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, Victor Manuel Lourenço Morato, TGEN/
PILAV.
Despacho n.º 27847/2007
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em
seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos
termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 262.º do Estatuto
dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99,
de 25JUN, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03,
de 30AGO, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.º, na alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º e no
n.º 3 do artigo 279.º do mesmo Estatuto:
Quadro de Sargentos MMA
Sargento-ajudante:
1SAR MMA Q 066461-J Manuel de Almeida Ferreira Baltar DMA

FORÇA AÉREA

Comando de Pessoal da Força Aérea
Despacho n.º 27845/2007
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em
seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos
termos do n.º 4 do artigo 165.º, do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do
artigo 262.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25JUN, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03, de 30AGO, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, na alínea b)
do n.º 1 do artigo 263.º e no n.º 3 do artigo 279.º do mesmo Estatuto:
Quadro de Sargentos MELECA
Sargento-ajudante:
1SAR MELECA Q 059667-B Joaquim Raúl Arroja Filipe —
COFA.
Ao abrigo do n.º 5 do artigo 165.º do EMFAR, ocupa transitoriamente
a vaga de SCH MELECA deixada em aberto pela passagem à situação de
adido em comissão normal do SCH MELECA 020295-J Vítor Manuel
Pereira do Nascimento, verificada em 01FEV07.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 01FEV07.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18AGO,
tendo direito a 5 pontos de diferencial ao abrigo da conjugação dos n.os 2,
3 e 4 do mesmo artigo.
17 de Outubro de 2007. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, Victor Manuel Lourenço Morato, TGEN/
PILAV.
Despacho n.º 27846/2007
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em
seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos
termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 262.º do Estatuto
dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99,
de 25JUN, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03,
de 30AGO, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.º, na alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º e no
n.º 3 do artigo 279.º do mesmo Estatuto:
Quadro de Sargentos MMA
Sargento-ajudante:
1SAR MMA Q 062342-D Pedro Alexandre Ferreira Henriques
NAEWCFC
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela promoção ao posto imediato do SAJ MMA 041958-D Fernando Maria
Silvestre, verificada em 08AGO07.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 08AGO07.
Fica colocado na respectiva lista de antiguidades à esquerda do SAJ
MMA 066461-J Manuel De Almeida Ferreira Baltar.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18AGO,

Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela promoção ao posto imediato do SAJ MMA 037610-J José António de Oliveira
Azenha Filipe, verificada em 08AGO07.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 08AGO07.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18AGO,
tendo direito a 5 pontos de diferencial ao abrigo da conjugação dos n.os 2,
3 e 4 do mesmo artigo.
17 de Outubro de 2007. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, Victor Manuel Lourenço Morato, TGEN/
PILAV.
Despacho n.º 27848/2007
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o sargento em
seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado, nos
termos do nº 1 do artigo 183º e da alínea c) do artigo 262º do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 236/99, de
25JUN, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/03,
de 30AGO, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56º, na alínea b) do nº 1 do artigo 263º e no n.º 3
do artigoº 279º do mesmo Estatuto:
Quadro de Sargentos MMA
Sargento-ajudante:
1SAR MMA Q 066461-J Manuel de Almeida Ferreira Baltar,
DMA.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela promoção ao posto imediato do SAJ MMA 037610-J José António de Oliveira
Azenha Filipe, verificada em 08AGO07.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 08AGO07.
É integrado no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do nº 1 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 328/99, de 18AGO,
tendo direito a 5 pontos de diferencial ao abrigo da conjugação dos
n.os 2, 3 e 4 do mesmo artigo.
17 de Outubro de 2007. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, Victor Manuel Lourenço Morato, TGEN/
PILAV.
Despacho n.º 27849/2007
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que os sargentos em
seguida mencionados sejam promovidos ao posto que lhes vai indicado,
nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea c) do artigo 262.º do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 236/99, de 25JUN, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 197-A/03, de 30AGO, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.º, na alínea b) do n.º 1 do
artigo 263.º e no n.º 3 do artigo 279.º do mesmo Estatuto:
Quadro de sargentos OPRDET:
Sargento-ajudante:
1SAR OPRDET ADCN 066735-J, Jorge Manuel Massano Lopes,
CAOC8.
1SAR OPRDET Q 070915-J, Carlos Manuel Gomes Baptista,
BA 11.
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O primeiro militar mantém-se na situação de adido em comissão
normal, ao abrigo do artigo 191.º do EMFAR, e o segundo preenche
a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de reserva do SAJ OPRDET 029543-E Francisco José Marques,
verificada em 01AGO07.
Contam a antiguidade e os efeitos administrativos desde 01AGO07.
São integrados no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto,
nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18AGO,
tendo direito a 5 pontos de diferencial ao abrigo da conjugação dos n.os 2,
3 e 4 do mesmo artigo.
17 de Outubro de 2007. — Por delegação do Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, o Comandante, Victor Manuel Lourenço Morato,
TGEN/PILAV.

Aviso n.º 24312/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna
de 18 de Dezembro de 2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa,
por naturalização a Salimo Fará Mendes, natural de Cacheu, República da
Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido a 15/07/1968, 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 pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de
Outubro e pelo Decreto-Lei n.º 37/97 de 31 de Janeiro.
13 de Novembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.º 24313/2007

Despacho n.º 27850/2007

Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 18 de Dezembro de 2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização a Aladje Turé, natural de Farim, República da
Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido a 13/08/1963, 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 pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de
Outubro e pelo Decreto-Lei n.º 37/97 de 31 de Janeiro.

Atribuição do Prémio Defesa Nacional e Ambiente 2006

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

MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Considerando o Despacho conjunto de 1 de Julho de 1993, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 163, de 14 de Julho, que
criou o Prémio Defesa Nacional e Ambiente, e o Despacho conjunto
n.º 1024/2000, de 9 de Outubro, publicado no Diário da República, 2
Série, n.º 242, de 19 de Outubro, que actualizou a regulamentação das
condições de candidatura e a atribuição do referido prémio.
Após reunião do júri nomeado e da proposta apresentada, aprovada
por unanimidade, delibera-se a atribuição do “Prémio Defesa Nacional e Ambiente” — 2006 à candidatura apresentada pela Direcção de
Infra-Estruturas da Força Aérea, “Sistema de Gestão das Estações de
Tratamento de Águas Residuais da Força Aérea”, nos termos do ponto
4.4. do citado Despacho conjunto n.º 1024/2000, dado que constituem
um contributo exemplar para a integração das preocupações ambientais
na actividade militar.
5 de Outubro de 2007. — O Ministro da Defesa Nacional, Henrique
Nuno Pires Severiano Teixeira. — O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Francisco Carlos
da Graça Nunes Correia.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.º 24310/2007

Aviso n.º 24314/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 18 de Dezembro de 2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização a Elinor Campana, natural de Pili, República
das Filipinas, de nacionalidade filipina, nascida a 17/10/1952, 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 pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de
Outubro e pelo Decreto-Lei n.º 37/97 de 31 de Janeiro.
13 de Novembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.º 24315/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 18 de Dezembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização a Heloisa Verónica Tavares, natural de
São Sebastião da Pedreira, República Portuguesa, de nacionalidade
cabo-verdiana, nascida a 23/12/1985, 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 pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de Outubro e pelo Decreto-Lei
n.º 37/97 de 31 de Janeiro.
14 de Novembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.º 24316/2007

Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 18 de Dezembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização a Jacinta Pinto Vaz Moreira, natural de
São Nicolau Tolentino, República de Cabo Verde, de nacionalidade
cabo-verdiana, nascida a 08/03/1967, 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 pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de Outubro e pelo Decreto-Lei
n.º 37/97 de 31 de Janeiro.

Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 20 de Dezembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização a Saádia Mariana de Jesus Moreira Ferreira, natural de Bissau, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade
guineense, nascida a 12/07/1972, a qual poderá gozar os direitos e
prerrogativas inerentes, depois de cumprido o disposto no artigo 34º do
Decreto-Lei n.º 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de Outubro e pelo Decreto-Lei
n.º 37/97 de 31 de Janeiro.

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

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

Aviso n.º 24311/2007

Aviso n.º 24317/2007

Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 18 de Dezembro de 2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização a Amadu Baldé, natural de Sonaco, República da
Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido a 01/01/1969, 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 pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de
Outubro e pelo Decreto-Lei n.º 37/97 de 31 de Janeiro.

Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna de 18 de Abril de 2006, foi concedida a nacionalidade portuguesa,
por naturalização a Maria Madalena Freire Araújo, natural de Santiago
Maior, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana,
nascida a 19 de Dezembro de 1966, a qual poderá gozar os direitos e
prerrogativas inerentes, depois de cumprido o disposto no artigo 34º do
Decreto-Lei n.º 322/82, de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de Outubro e pelo Decreto-Lei
nº 37/97 de 31 de Janeiro.

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

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

