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Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à
esquerda do 21379, capitão-de-mar-e-guerra da classe de marinha
Paulo José de Almeida Borges Gaspar.
3 de Julho de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Armada, Fernando José Ribeiro de Melo Gomes, almirante.
EXÉRCITO

Comando de Logística
Despacho n.o 17 136/2007
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99,
de 8 de Junho, e no artigo 36.o do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro,
conjugado com o n.o 1, alíneas b) e k), e o n.o 4 do despacho
n.o 4317/2007, de 31 de Janeiro, do general CEME, publicado no
Diário da República, 2.a série, n.o 49, de 9 de Março de 2007, subdelego
no director de Finanças, MGEN João António Esteves da Silva, a
competência para:
a) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços,
até ao limite de E 24 939,90;
b) Determinar a transferência dos meios financeiros necessários
ao pagamento de remunerações e pensões no Exército.
2 — Este despacho produz efeitos desde 12 de Janeiro de 2007,
ficando por este meio ratificados todos os actos entretanto praticados.

FORÇA AÉREA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea
Portaria n.o 668/2007
Manda o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea que o oficial
em seguida mencionado seja promovido ao posto que lhe vai indicado,
nos termos do n.o 1 do artigo 183.o e da alínea b) do artigo 216.o
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 236/99, de 25 de Junho, com as alterações introduzidas
pelo Decreto-Lei n.o 197-A/2003, de 30 de Agosto, por satisfazer as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 56.o,
na alínea d) do n.o 1 do artigo 217.o e no n.o 5 do artigo 255.o do
mesmo Estatuto:
Quadro de oficiais TABST:
Tenente-coronel:
MAJ TABST Q 040453-F, João Manuel Narciso Alagoa — BA 11.
Preenche a vaga em aberto no respectivo quadro especial pela passagem à situação de adido em comissão normal do TCOR TABST
018029-H, Armindo Ferreira Gomes, verificada em 11 de Junho de
2007.
Conta a antiguidade e os efeitos administrativos desde 11 de Junho
de 2007.
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
18 de Agosto.
11 de Junho de 2007. — O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
Luís Evangelista Esteves de Araújo, general.

12 de Março de 2007. — O Quartel-Mestre-General, Valdemar José
Moura da Fonte, TGEN.

Comando do Pessoal
Direcção de Administração de Recursos Humanos
Rectificação n.o 1202/2007
Por ter saído com inexactidão a portaria n.o 1595/2006, publicada
no Diário da República, 2.a série, n.o 190, de 2 de Outubro de 2006,
a p. 20 725, rectifica-se que onde se lê «31 de Dezembro de 2005»
deve ler-se «1 de Outubro de 2005».
12 de Julho de 2007. — O Chefe da Repartição, João Carlos Mota
Correia Ambrósio, COR INF.
Repartição de Pessoal Civil
Rectificação n.o 1203/2007
Por ter sido publicado indevidamente o despacho (extracto)
n.o 12 310/2007 no Diário da República, 2.a série, n.o 117, de 20 de
Junho de 2007, referente à transição de Maria Teresa Branco de
Matos Almeida, professora do ensino básico e secundário do quadro
de pessoal do Ministério da Educação para o quadro de pessoal civil
do Exército, deve o mesmo ser anulado por já ter sido publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 116, de 19 de Junho de 2007,
com o despacho (extracto) n.o 12 144/2007.
28 de Junho de 2007. — O Chefe da Repartição, José da Silva Pereira
Lima, COR INF.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Secretaria-Geral
Despacho n.o 17 137/2007
Por despacho do Ministro da Administração Interna de 5 de Julho
de 2007, é concedida a medalha de prata de serviços distintos ao
comissário M/100218, Nuno Caetano Lopes Barros Poiares, da Polícia
de Segurança Pública, nos termos do Decreto-Lei n.o 177/82, de 12 de
Maio.
9 de Julho de 2007. — A Secretária-Geral, Nelza Vargas Florêncio.
Despacho n.o 17 138/2007
Por despacho do Ministro da Administração Interna de 5 de Julho
de 2007, é concedida a medalha de prata de serviços distintos ao
subintendente M/100097, João Carlos Jesus Filipe Ribeiro, da Polícia
de Segurança Pública, nos termos do Decreto-Lei n.o 177/82, de 12 de
Maio.
9 de Julho de 2007. — A Secretária-Geral, Nelza Vargas Florêncio.
Despacho n.o 17 139/2007
Por despacho do Ministro da Administração Interna de 5 de Julho
de 2007, é concedida a medalha de mérito de segurança pública de
a
1. classe ao subintendente M/126749, João José Neves Luciano, do
Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública,
nos termos do Decreto-Lei n.o 177/82, de 12 de Maio.
9 de Julho de 2007. — A Secretária-Geral, Nelza Vargas Florêncio.

Repartição de Pessoal Militar
Portaria n.o 667/2007
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército promover ao posto
de alferes, desde 30 de Maio de 2007, nos termos da alínea a) do
n.o 1 do artigo 305.o do EMFAR, contando a antiguidade e efeitos
administrativos desde a mesma data, o aspirante a oficial ASP RC
NIM 18620999, David Mateus Barroso — ETP.
4 de Julho de 2007. — Por subdelegação do Major-General DARH,
após subdelegação do Tenente-General AGE, por delegação do General CEME, o Chefe da Repartição, José Manuel P. Esperança da Silva,
COR INF.

Autoridade Nacional de Protecção Civil
Despacho (extracto) n.o 17 140/2007
Com a publicação do Decreto-Lei n.o 75/2007, de 29 de Março,
foi criada a Autoridade Nacional de Protecção Civil, revogando assim
o Decreto-Lei n.o 49/2003, de 25 de Março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 97/2005, de 16 de Junho, e 21/2006, de 2 de Fevereiro,
com excepção do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 9.o, nos n.os 5
e 6 do artigo 29.o e nos artigos 42.o, 43.o e 49.o-A, urgindo nomear
os respectivos 2.os comandantes operacionais distritais de operações
de socorro, por forma que se não verifiquem quaisquer paralisações
ao normal e desejável funcionamento dos serviços.
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Assim, ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 42.o do Decreto-Lei n.o 49/2003, de 25 de Março, na redacção que lhe foi dada
pelos Decretos-Leis n.os 97/2005, de 16 de Junho, e 21/2006, de 2
de Fevereiro, conjugado com o disposto na Lei n.o 2/2004, de 15
de Janeiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.o 51/2005, de
30 de Agosto, e sob proposta do comandante operacional nacional,
nomeio, em comissão de serviço, pelo período de três anos, para
desempenhar as funções de 2.o comandante operacional distrital do
Comando Distrital de Operações de Socorro de Portalegre o licenciado
Rui Manuel Ginja Conchinha.
O nomeado tem o perfil pretendido para prosseguir as atribuições
e objectivos do serviço e é dotado da necessária competência e aptidão
para o exercício das funções, conforme resulta da síntese curricular
publicada em anexo.
O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura.

Módulo de organização de postos de comando da Escola Nacional
de Bombeiros.

24 de Abril de 2007. — O Presidente, Arnaldo José Ribeiro da Cruz.
Síntese curricular
Dados pessoais:
Rui Manuel Ginja Conchinha;
Nascido em 26 de Novembro de 1965.
Formação académica:
Curso geral de Enfermagem, concluído em Junho de 1991, com
a média de 15 valores, e posterior equivalência a bacharelato, licenciatura em Enfermagem, com a média de 15 valores, pela Escola
Superior de Enfermagem de Portalegre, concluída em 2002;
Pós-graduação em Estratégias e Intervenções em Situações de Crise
e Emergência, com nota curricular final de 18,40 valores, a aguardar
nota de trabalho final.
Habilitações complementares:
Formação pedagógica de formadores num total de cento e doze
horas, com classificação final de Bom, concluída em Março de 2000;
Formador certificado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, em Janeiro de 2001. Reciclagem da formação pedagógica
de formadores com total de sessenta horas, nota final de 5 valores
na escala de 0 a 5, em Março de 2006;
Curso de enfermeiro tripulante de VMER do INEM e condução
defensiva no mesmo contexto. Curso de suporte avançado de vida.
Experiência profissional:
Enfermeiro no Hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre,
desde Junho de 1991, com categoria de graduado desde Dezembro
de 1999, trabalhando na área dos cuidados intensivos;
Bombeiro voluntário desde 1979 nos Bombeiros Voluntários de
Castelo de Vide, no cargo de comandante desde 1997;
Delegado distrital de formação da Escola Nacional de Bombeiros
de 2002 a 2006;
Formador da Escola Nacional de Bombeiros para a área do socorrismo desde 1995;
2.o comandante operacional distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro de Portalegre desde 15 de Março de 2006;
Formação e actividades na área da protecção e socorro, destacando-se, entre outras:
Curso básico para comandos da Escola Nacional de Bombeiros;
Curso de combate a incêndios industriais na refinaria de Sines;
Curso de gestão de recursos humanos da Escola Nacional de
Bombeiros;
Curso de liderança e chefia da Escola Nacional de Bombeiros;
Curso de segurança contra incêndios da Escola Nacional de
Bombeiros;
Curso de salvamento e desencarceramento da Escola Nacional de
Bombeiros;
Curso de prevenção e salvamento em acidentes com aeronaves da
ANA;
Curso de sistema nacional de protecção e socorro da Escola Nacional de Bombeiros;
Curso de coordenadores distritais de formação da Escola Nacional
de Bombeiros;
Curso de quadros de comando da Escola Nacional de Bombeiros;
Curso de combate a incêndios urbanos e industriais na SEGANOSA, Espanha;
Curso de comportamento do fogo florestal e segurança das populações, ADAI;
Curso de sensibilização e intervenção ambiental da Escola Nacional
de Bombeiros;
Módulo de aplicação de conceitos tácticos da Escola Nacional de
Bombeiros;
Módulo de técnicas de apoio à decisão de estado-maior da Escola
Nacional de Bombeiros;

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.o 14 056/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 26 de Setembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Amarildo José Teixeira, natural de
Bissau, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em 8 de Setembro 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.
10 de Julho de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 14 057/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 26 de Setembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Maria de Fátima dos Santos, natural
de Porto Novo, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 26 de Dezembro de 1951, 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.
10 de Julho de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 14 058/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 26 de Setembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a António da Silva, natural de Bolama,
República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido em
21 de Maio 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.
10 de Julho de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 14 059/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 18 de Setembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Adelina do Nascimento de Sousa
Guimarães, natural de Santo Amaro, República Democrática de
São Tomé e Príncipe, de nacionalidade santomense, nascida em 21 de
Outubro de 1960, 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.
10 de Julho de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 14 060/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 26 de Setembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Raní Maria Morais dos Santos, natural de São João Baptista, República de Cabo Verde, de nacionalidade
cabo-verdiana, nascida em 31 de Maio de 1984, 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.
10 de Julho de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 14 061/2007
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna de 26 de Setembro de 2006, foi concedida a nacionalidade
portuguesa, por naturalização, a Bartolomeu António Gomes Lopes,
natural de Malanje, República de Angola, de nacionalidade angolana,
nascido em 19 de Abril de 1969, o qual poderá gozar os direitos

