N.o 190 — 3 de Outubro de 2005

DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

Pessoal da PSP, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 511/99, de 24 de
Novembro, com efeitos reportados a 7 de Março de 2005, ficando
posicionados no escalão 1, índice 170, da tabela salarial em vigor
para a PSP, os agentes abaixo designados:
Matric.

Nome

Comando

145744
145805

António José Sousa Esperança . . . . . . . . . . . . . .
Paulo Fernando Anjos Rosendo . . . . . . . . . . . . .

Lisboa.
CSP.

14 211

Aviso n.o 8510/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 19 de Agosto de 2005,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Paulo
Lopes Soares da Gama, natural de Bissau, República da Guiné-Bissau,
de nacionalidade guineense, nascido a 15 de Janeiro de 1956, 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.
14 de Setembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

16 de Setembro de 2005. — O Director, João Carlos de Jesus Filipe
Ribeiro.

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Governo Civil do Distrito de Bragança
Louvor n.o 1373/2005. — Após 38 anos de serviço, Maria Antónia
Perdigão Figueiredo, assistente administrativa especialista do quadro
privativo do Governo Civil do Distrito de Bragança, foi aposentada,
a seu pedido, e o governador civil do distrito não pode deixar de
agradecer o seu contributo e a sua colaboração, sempre leal, competente e honesta, que a tornam digna de público louvor.
12 de Setembro de 2005. — O Governador Civil, Jorge Manuel
Nogueiro Gomes.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.o 8506/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 19 de Agosto de 2005,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Ussumane Jamanca, natural de Bafatá, República da Guiné-Bissau, de
nacionalidade guineense, nascido a 5 de Agosto de 1961, 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.
14 de Setembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 8507/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 19 de Agosto de 2005,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Hamilton Novais das Neves, natural de Água Grande, República Democrática de São Tomé e Príncipe, de nacionalidade são-tomense, nascido
a 3 de Abril de 1975, 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.
14 de Setembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 8508/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 19 de Agosto de 2005,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Anfititri Fernandes de Sousa Mendes, natural de Conceição, República
Democrática de São Tomé e Príncipe, de nacionalidade são-tomense,
nascida a 24 de Julho de 1974, 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.
14 de Setembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 8509/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado Adjunto e da Administração Interna de 19 de Agosto de 2005,
foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Maria
Eugenia Henda Lopes, natural de Catabola, República de Angola,
de nacionalidade angolana, nascida a 20 de Julho 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.
14 de Setembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.

Gabinete do Ministro
Despacho n.o 20 796/2005 (2.a série). — Nos termos do artigo 18.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, do n.o 7 do artigo 17.o
e do n.o 4 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 48/94, de 24 de Fevereiro,
da alínea a) do artigo 22.o e do mapa anexo a que se refere o n.o 1
do artigo 23.o do Decreto-Lei n.o 49/94, de 24 de Fevereiro, determino
que a conselheira de embaixada do quadro I do Ministério dos Negócios Estrangeiros — pessoal diplomático — Rosa Maria Bettencourt
Amarante de Ataíde Batóreu Salvador e Brito seja nomeada directora-adjunta do Departamento Geral de Administração, com efeitos
a partir de 24 de Agosto de 2005, indo ocupar a vaga resultante
da cessação de funções do conselheiro de embaixada Júlio José de
Oliveira Carranca Vilela, por ter sido nomeado cônsul-geral de Portugal em Genebra, conforme publicação no Diário da República,
2.a série, n.o 123, de 29 de Junho de 2005.
A funcionária é nomeada para o exercício do referido cargo por
possuir reconhecida aptidão e experiência profissional adequada, conforme curriculum vitae em anexo.
8 de Agosto de 2005. — O Ministro de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Diogo Pinto de Freitas do Amaral.
Curriculum vitae
Rosa Maria Bettencourt Amarante de Ataíde Batoréu Salvador
e Brito nasceu em 4 de Agosto de 1959, em Lisboa; licenciada em
Direito pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa; adjunta do Gabinete do Ministro da Justiça de Julho
de 1983 a Março de 1984; aprovada no concurso de admissão aos
lugares de adido de embaixada, aberto em 18 de Março de 1983;
adida de embaixada, na Secretaria de Estado, em 12 de Março de
1984; terceira-secretária de embaixada, em 26 de Outubro de 1986;
segunda-secretária de embaixada, em 15 de Abril de 1987; na Embaixada em Copenhaga, em comissão de serviço, em 8 de Julho do mesmo
ano; colocada definitivamente, em 5 de Agosto do mesmo ano; cônsul-geral-adjunto no Consulado-Geral em Nova Iorque, em 16 de
Junho de 1989; destacada, em comissão de serviço, na Representação
Permanente de Portugal junto da Organização das Nações Unidas,
em Nova Iorque, de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 1992; na Secretaria
de Estado, em 20 de Setembro de 1993; chefe da Divisão do Médio
Oriente e Magrebe, de 1 de Novembro de 1993 a 24 de Fevereiro
de 1994; chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos no Departamento Geral de Administração, em 1 de Março de 1994; conselheira
de embaixada, em 6 de Setembro de 1995; chefe de divisão da Direcção
de Serviços da América do Sul e Central, da Direcção-Geral das
Relações Bilaterais, em 9 de Novembro de 1995; directora dos Serviços
do Médio Oriente e Magrebe, em 16 de Setembro de 1996; na Embaixada em Washington, em 28 de Abril de 1997, destacada, na mesma
data, para a Representação Permanente de Portugal junto da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque; na Secretaria de Estado,
em 8 de Julho de 2002; directora de Serviços da Ásia e Oceânia,
em 7 de Outubro de 2002.

Departamento Geral de Administração
Rectificação n.o 1650/2005. — Para os devidos efeitos se rectifica
o aviso n.o 7564/2005, inserido no Diário da República, 2.a série, n.o 163,
de 25 de Agosto de 2005, a p. 12 303, pelo que onde se lê «Marco
Paulo Ferreira de Melo, assistente administrativo especialista do quadro I do pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, pessoal
administrativo, colocado na Secretaria de Estado — despacho do
Secretário-Geral de 1 de Agosto de 2005 colocando-o na Embaixada
de Portugal em Díli.» deve ler-se «Marco Paulo Ferreira de Melo,

