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de contra-ordenação cuja decisão caiba ao director-geral de
Viação, de acordo com as orientações gerais produzidas;
c) Promover a execução das sanções aplicadas;
d) Executar os deveres previstos no artigo 141.o do Código da
Estrada.
2 — Subdelego ainda no dirigente acima indicado, sem poderes
de nova subdelegação, para as matérias respeitantes às actividades
que superintende a assinatura da correspondência ou do expediente
necessário à mera instrução dos processos, com excepção dos casos
previstos nas alíneas a) a c) do n.o 2 do mencionado despacho
n.o 11 176/2005 (2.a série), de 29 de Abril.
3 — As competências ora subdelegadas referem-se a actividades
e processos da área de jurisdição do distrito supramencionado.
4 — Ratifico todos os actos praticados desde 17 de Novembro de
2005 no âmbito das competências ora subdelegadas.
23 de Novembro de 2005. — O Director Regional, Luís Teixeira.

Secretariado Técnico dos Assuntos
para o Processo Eleitoral
Despacho n.o 27 099/2005 (2.a série). — Por despacho do director-geral do Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral de 15 de Dezembro de 2005:
Ana Cristina Ramos Cordeiro Duarte Valadas Guerreiro — nomeada
definitivamente, precedendo concurso, na categoria de assessor
principal da carreira de jurista, de dotação global, do quadro deste
organismo, nos termos do n.o 1, alínea a), do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro, conjugado com o n.o 8
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, por
urgente conveniência de serviço. (Não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)
19 de Dezembro de 2005. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral, Jorge Miguéis.

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Aviso n.o 12 051/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Interna de 7 de Setembro
de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Edna Maria Spínola Dias Monteiro, natural de Santa Catarina,
República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascida
em 12 de Maio 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.
12 de Dezembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do
Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 12 052/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Interna de 25 de Agosto de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Mamadú Aiúba Bari, natural de Quebo, República da Guiné-Bissau,
de nacionalidade guineense, nascido em 9 de Dezembro de 1964,
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.
12 de Dezembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do
Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 12 053/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Interna de 27 de Agosto de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Duló Manafá Jancó, natural de Bissau, República da Guiné-Bissau,
de nacionalidade guineense, nascido em 3 de Agosto de 1959, 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.
12 de Dezembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do
Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 12 054/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Interna de 21 de Novembro
de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
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a Elsa da Cruz Rosário Silva, natural de Bissau, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascida em 8 de Junho de
1965, 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.
12 de Dezembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do
Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 12 055/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Interna de 21 de Novembro
de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Adelina Varela Miranda, natural de Luanda, República de Angola,
de nacionalidade cabo-verdiana, nascida em 2 de Abril de 1973, 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.
12 de Dezembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do
Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 12 056/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Interna de 23 de Setembro
de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Meifang Gao, natural de Fujian, República Popular da China, de
nacionalidade chinesa, nascida em 2 de Abril de 1963, 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.
12 de Dezembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do
Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 12 057/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Interna de 24 de Agosto de
2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Paulo Zacarias Ramos, natural de Nossa Senhora do Rosário, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo-verdiana, nascido em
30 de Junho de 1958, 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.
12 de Dezembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do
Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 12 058/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Interna de 21 de Outubro
de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Júlio da Costa, natural de Bolama, República da Guiné-Bissau,
de nacionalidade guineense, nascido em 25 de Julho de 1954, 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.
12 de Dezembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do
Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 12 059/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Interna de 21 de Novembro
de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Jorge Manuel Almeida, natural de Benguela, República de Angola,
de nacionalidade angolana, nascido em 23 de Agosto 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.
13 de Dezembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Chefe do
Departamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal.
Aviso n.o 12 060/2005 (2.a série). — Por decreto do Secretário
de Estado Adjunto e da Administração Interna de 31 de Outubro
de 2005, foi concedida a nacionalidade portuguesa, por naturalização,
a Teresa Martins Torres, natural de Nossa Senhora de Fátima, República Democrática de São Tomé e Príncipe, de nacionalidade santomense, nascida em 8 de Maio 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 alte-

