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Despacho n.o 6640/2005 (2.a série). — Por despacho do subdirector-geral de Viação de 10 de Março de 2005, no uso das competências delegadas pelo despacho n.o 20 333/2003, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 246, de 23 de Outubro de 2003:
Fernando Cardoso Virgílio Ferreira — nomeado definitivamente, precedendo concurso, na categoria de técnico superior principal da
carreira de jurista. Esta nomeação produz efeitos retroactivos a
10 de Março de 2005 por nessa data já existirem os pressupostos
justificativos de retroactividade. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
11 de Março de 2005. — O Subdirector-Geral, João Leitão.
Despacho n.o 6641/2005 (2.a série). — Por despacho do subdirector-geral de Viação de 10 de Março de 2005, no uso das competências delegadas pelo despacho n.o 20 333/2003, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 246, de 23 de Outubro de 2003:
Maria Beatriz da Cruz Nunes da Cruz — nomeada definitivamente,
precedendo concurso, na categoria de técnica de informática de
grau 3, nível 1, da carreira de técnico de informática. Esta nomeação
produz efeitos retroactivos a 10 de Março de 2005 por nessa data
já existirem os pressupostos justificativos de retroactividade. (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
11 de Março de 2005. — O Subdirector-Geral, João Leitão.

Governo Civil do Distrito de Santarém
Louvor n.o 646/2005. — Ao cessar as funções de governador civil
do distrito de Santarém, louvo o adjunto do meu gabinete de apoio
pessoal Orlando Sérgio Palmeiro Calado Cavaco pela sua total entrega
e capacidade reveladas em todas as tarefas e trabalhos que lhe foram
confiados e pela clara e inestimável demonstração de dedicação, eficiência e lealdade, manifestada durante o período em que exerceu
aquelas funções.
Dotado de excelente espírito de colaboração e de comunicabilidade,
soube granjear o respeito, a simpatia e a admiração de todos os que
com ele colaboraram.
Tais qualidades, associadas ao seu relacionamento e trato fácil,
simples e cordial, tiveram, naturalmente, repercussão positiva no trabalho desenvolvido ao longo destes quase três anos como adjunto
do meu gabinete de apoio pessoal, motivo pelo qual é credor do
meu reconhecimento e público louvor.
7 de Março de 2005. — O Governador Civil, Mário da Silva Coutinho
Albuquerque.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.o 3304/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 23 de Fevereiro de 2005, foi
concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Maria
Gorete de Carvalho Duarte, natural de São Miguel, República de
Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 13 de
Novembro de 1982, 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 Março de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 3305/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 22 de Fevereiro de 2005, foi
concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a José
Domingos Bernardo Mateus, natural de Golungo-Alto, República de
Angola, de nacionalidade angolana, nascido em 27 de Maio de 1955,
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.
7 de Março de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 3306/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 17 de Fevereiro de 2005, foi
concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Ana
Sophia Júlia Ribeiro, natural de Wolhusen, Suíça, de nacionalidade
suíça, nascida em 16 de Julho de 1984, a qual poderá gozar os direitos
e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto no artigo 34.o
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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.
11 de Março de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 3307/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 9 de Março de 2005, foi concedida
a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a António Pedro
Almeida Silva, natural de Nossa Senhora do Rosário, República de
Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em 13 de Fevereiro de 1971, 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.
15 de Março de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 3308/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 9 de Março de 2005, foi concedida
a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Elizabete Dias Veríssimo, natural de Santo André, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 25 de Janeiro de 1971, 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.
15 de Março de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 3309/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 9 de Março de 2005, foi concedida
a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Júlia Francelina
Andrade, natural de Santo Crucifixo, República de Cabo Verde, de
nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 4 de Março 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.
15 de Março de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 3310/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 9 de Março de 2005, foi concedida
a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Adelaide Livramento
Sousa, natural de Nossa Senhora do Livramento, República de Cabo
Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 20 de Fevereiro
de 1962, 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.
15 de Março de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 3311/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 9 de Março de 2005, foi concedida
a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Valentina Anes Cardoso, natural de Nossa Senhora da Luz, República de Cabo Verde,
de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 6 de Julho de 1956, 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.
15 de Março de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.
Aviso n.o 3312/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário de
Estado da Administração Interna de 9 de Março de 2005, foi concedida
a nacionalidade portuguesa, por naturalização, a Vanderlei Fernandes
da Silva, natural de São Paulo, República Federativa do Brasil, de
nacionalidade brasileira, nascido em 14 de Julho 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.
15 de Março de 2005. — O Director-Geral-Adjunto, Nuno Soares
de Oliveira.

