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 Aviso n.º 772/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração In-

terna de 15 de Maio de 2007, foi concedida a nacionalidade portuguesa, 
por naturalização a António Gomes, natural de Caió, República da 
Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido a 17/02/1940, o qual 
poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido 
o disposto no artigo 34º do Decreto-Lei n.º 322/82, de 12 de Agosto, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de 
Outubro e pelo Decreto-Lei nº 37/97 de 31 de Janeiro.

28 de Dezembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 773/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração In-

terna de 15 de Maio de 2007, foi concedida a nacionalidade portuguesa, 
por naturalização a Maria Monteiro Rodrigues, natural de Santa Catarina, 
República de Cabo Verde, de nacionalidade caboverdeana, nascida a 
12/01/1969, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes, de-
pois de cumprido o disposto no artigo 34º do Decreto -Lei n.º 322/82, de 
12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 253/94, 
de 20 de Outubro e pelo Decreto -Lei n.º 37/97 de 31 de Janeiro.

28 de Dezembro de 2007. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 774/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração In-

terna de 15 de Maio de 2007, foi concedida a nacionalidade portuguesa, 
por naturalização a Smail Fachtali, natural de Leghnadra, Reino de 
Marrocos, de nacionalidade marroquina, nascido a 18/05/1959, o qual 
poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido 
o disposto no artigo 34º do Decreto-Lei n.º 322/82, de 12 de Agosto, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de 
Outubro e pelo Decreto-Lei nº 37/97 de 31 de Janeiro.

28 de Dezembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 775/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração 

Interna de 15 de Maio de 2007, foi concedida a nacionalidade portu-
guesa, por naturalização a Félix Gomes Teixeira, natural de Teixeira 
Pinto, República da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, nascido 
a 21/02/1960, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes, 
depois de cumprido o disposto no artigo 34º do Decreto-Lei n.º 322/82, 
de 12 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
253/94, de 20 de Outubro e pelo Decreto-Lei nº 37/97 de 31 de Janeiro.

28 de Dezembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 776/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração In-

terna de 15 de Maio de 2007, foi concedida a nacionalidade portuguesa, 
por naturalização a Luís Sebastião Miguel, natural de Luanda, República 
de Angola, de nacionalidade angolana, nascido a 03/05/1955, o qual 
poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido 
o disposto no artigo 34º do Decreto-Lei n.º 322/82, de 12 de Agosto, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de 
Outubro e pelo Decreto-Lei nº 37/97 de 31 de Janeiro.

28 de Dezembro de 2007. — Pelo Director-Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Rectificação n.º 48/2008
Por ter saído inexacta a publicação no Diário da República, 2.ª série 

n.º 240 de 13 de Dezembro de 2007, Rectificação n.º 2066/2007 (2º 
série) relativamente à concessão do Estatuto de Igualdade de Direitos e 
Deveres previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre 
a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, e nos termos 
dos artigos 15.º da Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000 
de 14 de Dezembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 5º do Decreto -Lei 
n.º 154/2003, de 15 de Julho, rectifica -se:

Onde se lê:
«Data de nascimento

João Batista Alves de Sousa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 -10 -76»
Deve ler -se:

«Data de nascimento
João Batista Alves de Souza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 -10 -76»

21 de Dezembro de 2007. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto

e da Justiça
Despacho n.º 1085/2008

O Instituto Nacional de Medicina Legal, I.P., de acordo com o artigo 
2.º da sua Lei Orgânica, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 131/2007, de 27 
de Abril, é um organismo central com jurisdição sobre todo o território 
nacional, dispondo de delegações no Porto, Coimbra e Lisboa, no âmbito 
das quais funcionam os gabinetes médico-legais.

Tais gabinetes são estruturas desconcentradas de fundamental im-
portância para a realização de perícias nas áreas de patologia forense 
e de clínica forense, contribuindo dessa forma para a aproximação da 
justiça às populações.

Constitui objectivo fundamental do Governo impulsionar e concretizar 
o plano tendente à plena cobertura do território nacional pelos gabinetes 
médico-legais, que constam do anexo 1 à Portaria n.º 522/2007, de 30 
de Abril, num processo gradual e que entra na sua fase derradeira, o 
qual tem sido seguido na garantia das disponibilidades financeiras e 
das condições da sua instalação em cada caso concreto, com suporte em 
protocolo celebrado entre os Ministérios da Justiça e da Saúde.

Tendo o Conselho Directivo do Instituto Nacional de Medicina Legal, 
I.P. proposto a instalação do Gabinete Médico-Legal de Vila Franca 
de Xira, no exercício da sua competência prevista na alínea i) do n.º 1 
do artigo 21.º da lei-quadro dos institutos públicos, aprovada pela Lei 
n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, verifica-se que se encontram reunidas as 
condições indispensáveis, designadamente no que diz respeito a pessoal, 
instalações e equipamentos, visando a realização das perícias médico-
legais relativas a comarcas que integrarão a sua área de actuação.

Assim, ao abrigo da competência que me foi delegada pelo Despacho 
n.º 11998/2007, de 03.05.2007, publicado no Diário da República — 2.
ª série, n.º 115, de 18.06.2007, determino, nos termos da alínea b) do 
n.º 3 do artigo 41.º da lei-quadro dos institutos públicos, aprovada pela 
Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, o seguinte:

1 — É declarado instalado o Gabinete Médico-Legal de Vila Franca 
de Xira;

2 — O Gabinete Médico-Legal de Vila Franca de Xira funciona nas 
instalações do Hospital de Reynaldo dos Santos — Vila Franca de Xira.

21 de Dezembro de 2007. — O Secretário de Estado Adjunto e da 
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues. 

 Despacho n.º 1086/2008
O Instituto Nacional de Medicina Legal, I.P., de acordo com o ar-

tigo 2.º da sua Lei Orgânica, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 131/2007, 
de 27 de Abril, é um organismo central com jurisdição sobre todo o 
território nacional, dispondo de delegações no Porto, Coimbra e Lisboa, 
no âmbito das quais funcionam os gabinetes médico -legais.

Tais gabinetes são estruturas desconcentradas de fundamental im-
portância para a realização de perícias nas áreas de patologia forense 
e de clínica forense, contribuindo dessa forma para a aproximação da 
justiça às populações.

Constitui objectivo fundamental do Governo impulsionar e concretizar 
o plano tendente à plena cobertura do território nacional pelos gabinetes 
médico -legais, que constam do anexo 1 à Portaria n.º 522/2007, de 30 
de Abril, num processo gradual e que entra na sua fase derradeira, o 
qual tem sido seguido na garantia das disponibilidades financeiras e 
das condições da sua instalação em cada caso concreto, com suporte em 
protocolo celebrado entre os Ministérios da Justiça e da Saúde.

Tendo o Conselho Directivo do Instituto Nacional de Medicina Legal, 
I.P. proposto a instalação do Gabinete Médico -Legal de Torres Vedras, no 
exercício da sua competência prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 21.º 
da lei -quadro dos institutos públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 
15 de Janeiro, verifica -se que se encontram reunidas as condições indis-
pensáveis, designadamente no que diz respeito a pessoal, instalações e 
equipamentos, visando a realização das perícias médico -legais relativas 
a comarcas que integrarão a sua área de actuação.

Assim, ao abrigo da competência que me foi delegada pelo Despacho 
n.º 11998/2007, de 03.05.2007, publicado no DR — 2.ª série, n.º 115, 
de 18.06.2007, determino, nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 41.
º da lei -quadro dos institutos públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 
15 de Janeiro, o seguinte:

1 É declarado instalado o Gabinete Médico -Legal de Torres Vedras;
2 O Gabinete Médico -Legal de Torres Vedras funciona nas instalações 

do Centro Hospitalar de Torres Vedras.

21 de Dezembro de 2007. — O Secretário de Estado Adjunto e da 
Justiça, José Manuel Vieira Conde Rodrigues. 




