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guesa, por naturalização, a Cícero Pompeu Coelho da Piedade, natural 
de Bissau, República da Guiné -Bissau, de nacionalidade guineense, 
nascido a 17/10/1974, 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.

8 de Agosto de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Departamento 
de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 22096/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração In-

terna de 7 de Julho de 2008, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por 
naturalização, a Manuel João Santiago, natural de São Vicente, República 
de Cabo Verde, de nacionalidade cabo -verdiana, nascido a 11/07/1960, 
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 pelo Decreto -Lei n.º 253/94, de 
20 de Outubro e pelo Decreto -Lei n.º 37/97 de 31 de Janeiro.

8 de Agosto de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Departa-
mento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 22097/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração In-

terna de 7 de Julho de 2008, foi concedida a nacionalidade portuguesa, 
por naturalização, a Silvino Lopes Tavares, natural de Santa Catarina, 
de nacionalidade cabo -verdiana, nascido a 03/03/1964, o qual poderá 
gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido o dis-
posto 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.

8 de Agosto de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Departa-
mento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 22098/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração 

Interna de 11 de Junho de 2008, foi concedida a nacionalidade portu-
guesa, por naturalização, a Ermelinda Semedo Tavares, natural de Santa 
Catarina, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo -verdiana, 
nascida a 30/04/1967, 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.

9 de Agosto de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Departa-
mento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 22099/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração In-

terna de 11 de Junho de 2008, foi concedida a nacionalidade portuguesa, 
por naturalização, a Eve -Marie Chapela, natural de Saint -Chamond, 
República Francesa, de nacionalidade francesa, nascida a 22/05/1979, 
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.

9 de Agosto de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Departa-
mento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Despacho (extracto) n.º 21618/2008
Por despacho de 05.08.2008 do Director Nacional do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras
Isabel Augusta Santa Maria Rocha, Assistente Administrativa Especia-

lista, afecta à Secretaria Geral do Ministério da Agricultura, Desenvol-
vimento Rural e Pescas, em situação de mobilidade especial — provida 
automaticamente, na mesma categoria, em lugar a criar e a extinguir 
quando vagar do quadro de pessoal do Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei n.º 53/2006, 
de 07.12,com efeitos a 1 de Agosto de 2008.

8 de Agosto de 2008. — O Chefe do Departamento de Gestão e Admi-
nistração de Recursos Humanos, António José dos Santos Carvalho. 

 Despacho (extracto) n.º 21619/2008
Por despacho de 05.08.2008 do Director Nacional do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras
Ana Paula Filipe Amorim Alves Rosa, Técnica Profissional Es-

pecialista Principal, afecta à Secretaria Geral do Ministério da Agri-

cultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, em situação de mobilidade 
especial — provida automaticamente, na mesma categoria, em lugar a 
criar e a extinguir quando vagar do quadro de pessoal do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º 
da Lei n.º 53/2006, de 07.12,com efeitos a 1 de Julho de 2008.

8 de Agosto de 2008. — O Chefe do Departamento de Gestão e Admi-
nistração de Recursos Humanos, António José dos Santos Carvalho. 

 Rectificação n.º 1866/2008
Por ter sido publicado com inexactidão o Aviso n.º 15321/2008 Di-

ário da República, 2.ª série, n.º 96 de 19 de Maio de 2008), relativo à 
concessão da nacionalidade portuguesa, por naturalização, rectifica-se 
que onde se lê «Maria Eduarda Vaz Vieira» deve ler-se «Maria Eduarda 
Vaz da Veiga».

9 de Agosto de 2008. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departa-
mento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Rectificação n.º 1867/2008
Por ter sido publicado com inexactidão o Aviso n.º 18 863/2007 Diário 

da República, 2.ª série, n.º 191 de 3 de Outubro de 2007), relativo à 
concessão da nacionalidade portuguesa, por naturalização, rectifica-se 
que onde se lê «nascido em 9 de Junho de 1958» deve ler-se «nascido 
em 9 de Fevereiro de 1958».

9 de Agosto de 2008. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departa-
mento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Centro de Estudos Judiciários

Aviso n.º 22100/2008
Estão republicadas, desde o dia 14 de Agosto de 2008, no sítio da 

internet do CEJ e afixadas na sede do Centro de Estudos Judiciários, as 
listas de graduação reformadas dos candidatos aprovados, por via de 
admissão, e a lista dos candidatos habilitados ao concurso de ingresso 
no XXVII curso de formação inicial de magistrados, em virtude de erro 
na aplicação do critério da idade referido no n.º 2, do artigo. 27.º, da Lei 
n.º 2/2008, de 14 de Janeiro. Os prazos relativos a todos os procedimentos 
subsequentes à publicitação das referidas listas contam -se a partir da 
data da publicação no Diário da República do presente aviso.

14 de Agosto de 2008. — A Directora, Anabela Miranda Rodrigues. 

 Directoria Nacional da Polícia Judiciária

Despacho (extracto) n.º 21620/2008
Por despacho de 29 de Julho de 2008, do Director Nacional da Polícia 

Judiciária, foi prorrogada a licença sem vencimento por mais um ano à 
especialista superior Licenciada Natividade Maria Figueiredo da Silva, 
do quadro da Polícia Judiciária, com efeitos a partir de 25 de Julho de 
2008, conforme o disposto no artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, 
de 31 de Março.

(Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas)
8 de Agosto de 2008. — Pelo Director do Departamento de Recursos 

Humanos, António Barbosa. 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

Despacho n.º 21621/2008
O Decreto Regulamentar n.º 21/99, de 20 de Setembro, criou a Pai-

sagem Protegida de Corno do Bico como área protegida de âmbito 
regional.

De acordo com o n.º 1 do artigo 6.º do referido decreto regulamentar, 
a comissão directiva é o órgão executivo da Paisagem Protegida, sendo 
composta por um presidente e dois vogais, cujo respectivo mandato é 
válido por 3 anos, de acordo com o n.º 6 do artigo 6.º do mesmo decreto.




