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Despacho n.o 21 923/2007

Por despacho de 16 de Agosto de 2007 do MGEN DARH, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante para preenchimento de uma
vaga de qualquer dos quadros especiais, nos termos do artigo 183.o
e da alínea c) do artigo 262.o do EMFAR, por satisfazer às 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 2 do artigo 274.o do referido
Estatuto, o militar 1SAR INF 04228389, Leonardo Manuel Transmontano Cardoso.
Conta a antiguidade desde 18 de Junho de 2007, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), atribuída ao QE/INF, aprovado pelo despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
30 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 21 924/2007
Por despacho de 16 de Agosto de 2007 do MGEN DARH, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante, para preenchimento de
uma vaga de qualquer dos quadros especiais, nos termos do artigo 183.o
e da alínea c) do artigo 262.o do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.o, 263.o,
n.o 1, alínea b), e 274.o, n.o 2, do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR CAV 12847086, Jorge Afonso da Costa Lercas.
Conta a antiguidade desde 5 de Junho de 2007, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), retribuída ao QE/CAV, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
30 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 21 925/2007
Por despacho de 16 de Agosto de 2007 do MGEN DARH, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante, para preenchimento de
uma vaga de qualquer dos quadros especiais, nos termos do artigo 183.o
e da alínea c) do artigo 262.o do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.o, 263.o,
n.o 1, alínea b), e 274.o, n.o 2, do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR ENG 15112486, Mário Oliveira Gomes Ribeiro.
Conta a antiguidade desde 6 de Maio de 2007, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), retribuída ao QE/ENG, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
30 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 21 926/2007
Por despacho de 16 de Agosto de 2007 do MGEN DARH, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante, para preenchimento de
uma vaga de qualquer dos quadros especiais, nos termos do artigo 183.o
e da alínea c) do artigo 262.o do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.o, 263.o,
n.o 1, alínea b), e 274.o, n.o 2, do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR MUS 17679986, Daniel Ferreira Lima.
Conta a antiguidade desde 4 de Junho de 2007, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.

É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), retribuída ao QE/MUS, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
30 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 21 927/2007
Por despacho de 16 de Agosto de 2007 do MGEN DARH, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante, para preenchimento de
uma vaga de qualquer dos quadros especiais, nos termos do artigo 183.o
e da alínea c) do artigo 262.o do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.o, 263.o,
n.o 1, alínea b), e 274.o, n.o 2, do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR TM 09838588, Eurico de Jesus Rebelo.
Conta a antiguidade desde 6 de Junho de 2007, data a partir da
qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), retribuída ao QE/TM, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
30 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 21 928/2007
Por despacho de 16 de Agosto de 2007 do MGEN DARH, foi
promovido ao posto de sargento-ajudante, para preenchimento de
uma vaga de qualquer dos quadros especiais, nos termos do artigo 183.o
e da alínea c) do artigo 262.o do EMFAR, por satisfazer as condições
gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.o, 263.o,
n.o 1, alínea b), e 274.o, n.o 2, do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:
1SAR ART 04095288, José Francisco Nunes Diogo.
Conta a antiguidade desde 18 de Junho de 2007, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-ajudante.
É promovido para o quadro, ocupando uma vaga de qualquer dos
quadros especiais (QQESP), retribuída ao QE/ART, aprovado pelo
despacho n.o 143/CEME/02, de 30 de Julho, pelo que encerra a vaga.
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE, nos termos
do n.o 1 do artigo 183.o do EMFAR.
30 de Agosto de 2007. — O Chefe da Repartição, José Manuel P.
Esperança da Silva, COR INF.
Despacho n.o 21 929/2007
Encarrega-me o MGEN/DARH de comunicar que, por meu despacho de 5 de Setembro de 2007, proferido no uso de poderes subdelegados pelo MGEN/DARH, após subdelegação recebida do TGEN
AGE, por delegação recebida do GEN CEME, são promovidos ao
posto de 1.o cabo, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 305.o
do EMFAR, contando a antiguidade desde a data que a cada um
se indica, a partir da qual têm direito às remunerações do novo posto,
por satisfazerem as condições previstas no artigo 56.o e a condição
referida na alínea a) do n.o 1 do artigo 60.o do EMFAR, aprovado
por aquele diploma, os militares, em regime de contrato, a seguir
identificados:
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 10059400 — José Filipe Ferreira
Coelho — antiguidade desde 17 de Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 12395505 — António Manuel
dos Santos Mergulhão — antiguidade desde 17 de Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 19172105 — Abel da Cunha
Baia — antiguidade desde 17 de Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 06755305 — Luís Filipe Pedro
Taborda — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 19646203 — Jacinto António Serralha Martins — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 06036103 — Henrique Manso
da Rocha — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 09871005 — Ivo Miguel Mendes
da Silva — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 01402204 — Fredo Henrique Silva
Rocha — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
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2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 11522699 — Gilberto Carvalho
de Oliveira — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 15588605 — Sérgio Filipe Bastos
Milheiros — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 00396203 — Ricardo Jorge Maurício Marques — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 05287404 — Rui Manuel Gomes
de Carvalho — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 15424701 — Rui Miguel Martins
dos Santos — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 18220404 — Paulo Fernando
Queirós Andrade — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 12091802 — Pedro Jorge Silva
Rafael — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 03464504 — Pedro Miguel Olo
Ribeiro — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 17847804 — Nuno Miguel Oliveira Pinto — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 17233005 — Micael Fernando
Rodrigues Rosa — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 03259005 — Victor José Queiroz
Machado — antiguidade desde 17 Julho de 2007.
2.o cabo RC 061 — OP ESP NIM 17711604 — Vítor Manuel Silva
Barros — antiguidade desde 17 Julho de 2007.

nascida em 25 de Março de 1986, 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.

5 de Setembro de 2007. — O Chefe da Repartição, José Manuel
P. Esperança da Silva, COR INF.

Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 27 de Outubro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Issá Baldé, natural de Pitche, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em 11
de Maio 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.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Governo Civil do Distrito do Porto
Despacho n.o 21 930/2007
Nos termos e para os efeitos do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 15.o
do Decreto-Lei n.o 252/92, de 19 de Novembro, com a redacção que
lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.o 213/2002, de 2 de Agosto, e
pela portaria n.o 948/2001, de 3 de Agosto, exonero a licenciada Márcia
Olívia de Carvalho Guimarães do cargo de secretária do meu gabinete
de apoio pessoal, com efeitos a partir de 31 de Agosto de 2007.
5 de Setembro de 2007. — A Governadora Civil, Isabel Oneto.
Despacho n.o 21 931/2007
1 — Nos termos do n.o 2 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 252/92,
de 19 de Novembro, conjugado com o artigo 2.o do Decreto-Lei
n.o 316/95, de 28 de Novembro, delego a partir de 10 de Setembro
e pelo período de 10 dias úteis as minhas competências no chefe
de gabinete Dr. João Paulo Moreira Correia.
2 — De acordo com a delegação de competências publicada através
do despacho n.o 13 731/2007 no Diário da República, 2.a série, n.o 124,
de 29 de Junho de 2007, do Ministro de Estado e da Administração
Interna, subdelego no mesmo as competências que me foram delegadas.
5 de Setembro de 2007. — A Governadora Civil, Isabel Oneto.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.o 17 786/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 27 de Outubro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Ana de Pina Nascimento, natural
de Praia, República de Cabo Verde, de nacionalidade guineense, nascida em 25 de Março de 1968, 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.
6 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 17 787/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 27 de Outubro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Soaila Amalia Fernandes, natural
de Bissau, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense,

6 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 17 788/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 27 de Outubro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Helena da Veiga Mascarenhas da
Silva, natural de Nossa Senhora da Graça, República de Cabo Verde,
de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 11 de Setembro de 1975,
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.
6 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 17 789/2007

6 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 17 790/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 27 de Outubro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Elsa Maria Lopes Monteiro Gomes,
natural de São João Baptista, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 6 de Fevereiro de 1966, 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.
7 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 17 791/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 27 de Outubro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Severina da Conceição Cruz, natural
de Caixão Grande, República Democrática de São Tomé e Príncipe,
de nacionalidade santomense, nascida em 23 de Outubro de 1935,
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.
7 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 17 792/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 27 de Outubro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Inês Fonseca Semedo, natural de
Santo Amaro, República Democrática de São Tomé e Príncipe, de
nacionalidade santomense, nascida em 3 de Agosto de 1968, 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.
7 de Setembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 17 793/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 27 de Outubro de 2006, foi concedida a nacionalidade

