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 Aviso n.º 6588/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração In-

terna de 12 de Agosto de 2007, foi concedida a nacionalidade portuguesa, 
por naturalização, a Caramba Seeco Saco, natural de Olossato, República 
da Guiné -Bissau, de nacionalidade guineense, nascido a 01/01/1963, 
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 n.º 37/97, de 31 de Janeiro.

22 de Fevereiro de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 6589/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração 

Interna de 12 de Agosto de 2007, foi concedida a nacionalidade portu-
guesa, por naturalização, a Mutar Cassamá, natural de Bula, República da 
Guiné -Bissau, de nacionalidade guineense, nascido a 10/01/1964, 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 n.º 37/97, de 31 de Janeiro.

22 de Fevereiro de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 6590/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração 

Interna de 12 de Agosto de 2007, foi concedida a nacionalidade por-
tuguesa, por naturalização, a Maria do Carmo Silva Santos, natural 
de Bissau, República da Guiné -Bissau, de nacionalidade guineense, 
nascida a 13/02/1968, a 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 n.º 37/97, de 31 
de Janeiro.

22 de Fevereiro de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 6591/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração 

Interna de 12 de Agosto de 2007, foi concedida a nacionalidade por-
tuguesa, por naturalização, a Domingos Silva Varela, natural de Santa 
Catarina, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo -verdiana, 
nascido a 05/04/1970, 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 n.º 37/97, de 31 
de Janeiro.

22 de Fevereiro de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 6592/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna 

de 16 de Fevereiro de 2007, foi concedida a nacionalidade portuguesa, 
por naturalização, a Simão Silva Mendes, natural de S. Miguel, República 
de Cabo Verde, de nacionalidade cabo -verdiana, nascido a 12/12/1971, 
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 n.º 37/97 de 31 de Janeiro.

25 de Fevereiro de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 6593/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna 

de 16 de Fevereiro de 2007, foi concedida a nacionalidade portuguesa, 
por naturalização, a Tcherno Iaia Baldé, natural de Gabú, República da 
Guiné -Bissau, de nacionalidade guineense, nascido a 23/09/1971, 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 n.º 37/97 de 31 de Janeiro.

25 de Fevereiro de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 6594/2008

Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração 
Interna de 16 de Fevereiro de 2007, foi concedida a nacionalidade por-
tuguesa, por naturalização, a Maria Margarida Mendes Ramos, natural 

de Brava, República de Cabo Verde, de nacionalidade cabo -verdiana, 
nascida a 02/03/1952, a 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 n.º 37/97 de 31 
de Janeiro.

25 de Fevereiro de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 6595/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna 

de 23 de Dezembro de 2007, foi concedida a nacionalidade portuguesa, 
por naturalização, a Celeste Charmain dos Santos, natural de Joanesburgo, 
República da África do Sul, de nacionalidade sul -africana, nascida a 
05/03/1957, a 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 n.º 37/97, de 31 de Janeiro.

26 de Fevereiro de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Aviso n.º 6596/2008
Por decreto do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna 

de 5 de Fevereiro de 2007, foi concedida a nacionalidade portuguesa, 
por naturalização, a Mohamadú Dabo, natural de Bissau, República da 
Guiné -Bissau, de nacionalidade guineense, nascido a 07/12/1970, 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 n.º 37/97 de 31 de Janeiro.

26 de Fevereiro de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Despacho n.º 6480/2008

Lista n.º 151/07
Por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Administração In-

terna de 26 de Dezembro de 2007, foi concedido o Estatuto de Igualdade 
de Direitos e Deveres previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e 
Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Bra-
sil, e nos termos do artigo 15 da Resolução da Assembleia da República 
n.º 83/2000 de 14 de Dezembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 5.º do 
Decreto -Lei n.º 154/2003, de 15 de Julho, ao cidadão brasileiro Veilson 
Pereira da Silva, nascido em 22 de Julho de 1967.

20 de Fevereiro de 2008. — Pelo Director -Geral, a Chefe de Depar-
tamento de Nacionalidade, Marina Nogueira Portugal. 

 Despacho n.º 6481/2008
Considerando que o Licenciado Mário Luís Magalhães Pedro, Especialista 

Superior da Carreira de Apoio à Investigação e Fiscalização do SEF, completa 
os três anos da comissão de serviço no cargo de Chefe do Departamento de 
Operações, cargo de direcção intermédia do 2º grau, em 17.05.2008;

Considerando que o referido dirigente deu cumprimento ao estabele-
cido no n.º 1 do artigo 23º da Lei n.º 2/2004, de 15.01, com a redacção 
dada pela Lei n.º 51/2005, de 30.08;

Considerando o relatório de demonstração das actividades prossegui-
das e os resultados obtidos por aquele dirigente, determino:

Nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 21º n.º 8 e 24.º n.º 1 
da Lei n.º 2/2004, de 15.01, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, 
de 30.08, renovo a comissão de serviço do Licenciado Mário Luís Ma-
galhães Pedro no cargo de Chefe do Departamento de Operações, com 
efeitos a partir de 17.05.2008.

20 de Fevereiro de 2008. — O Director Nacional, Manuel Jarmela 
Palos. 

 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Directoria Nacional da Polícia Judiciária

Aviso n.º 6597/2008
Concurso externo de ingresso para admissão de 150 candidatos ao 

curso de formação de inspectores estagiários da Polícia Judiciária.
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Nos termos do artigo 171º do Código do Procedimento Administra-
tivo e na qualidade de contra -interessados, notificam -se os candidatos 
ao concurso externo de ingresso para admissão de 150 candidatos ao 
curso de formação de inspectores estagiários, do quadro de pessoal da 
Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 129, de 06.07.2006, que foram interpostos alguns recursos 
hierárquicos do acto de homologação da lista de classificação final. No 
prazo de 15 dias, poderão alegar o que tiverem por conveniente sobre 
esses recursos.

Os processos poderão ser consultados durante o horário de expediente, 
de 2ª. a 6ª. Feira, no Departamento de Recursos Humanos da Polícia 
Judiciária, sito no Largo de Andaluz, nº. 17, 6º, andar, 1050 -004 Lisboa.

21 de Fevereiro de 2008. — Pelo Director do Departamento de Re-
cursos Humanos, António Barbosa. 

 MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e das Cidades

Despacho n.º 6482/2008
Com vista à “Construção das Infra-estruturas para o Sistema de Sane-

amento de Dois Portos — Sistema de Despoluição da Bacia Hidrográfica 
do Rio Sizandro”, a desenvolver no concelho de Torres Vedras, no âmbito 
da execução do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água 
e Saneamento do Oeste, veio a “Águas do Oeste, S. A.”, criada pelo 
Decreto-Lei n.º 305-A/2000, de 24 de Novembro, requerer ao Ministro 
do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, 
nos termos dos artigos 1.º, 12.º a 15.º e 19.º do Código das Expropria-
ções, aprovado pela Lei n.º168/99 de 18 de Setembro, a declaração de 

utilidade pública, com carácter de urgência, da expropriação de um total 
de sete (7) parcelas de terreno, localizadas nas freguesias de Carmões 
(uma parcela), Dois Portos (cinco parcelas) e Carvoeira (uma parcela), 
no concelho de Torres Vedras, identificadas no mapa e assinaladas nas 
plantas, constantes do presente processo.

Assim, no exercício das competências que me foram delegadas pelo 
Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvi-
mento Regional, nos termos do Despacho n.º 16162/2005, de 5 de Julho, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º141, de 25 de Julho de 
2005, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 1.º, 10.º, 12.º, 
13.º n.º1, 14.º n.º1 e 15.º do Código das Expropriações, aprovado pela 
Lei n.º168/99 de 18 de Setembro e com os fundamentos constantes da 
informação n.º2/DSO/2008, de 3 de Janeiro de 2008, da Direcção-Geral 
do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, declaro a 
utilidade pública e atribuo carácter urgente à expropriação das parcelas 
de terreno identificadas no mapa e plantas anexos ao presente despacho 
e que dele fazem parte integrante, necessárias à “Construção das Infra-
estruturas para o Sistema de Saneamento de Dois Portos — Sistema de 
Despoluição da Bacia Hidrográfica do Rio Sizandro”, a desenvolver no 
concelho de Torres Vedras, no âmbito da execução do Sistema Multi-
municipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Oeste, a favor 
de “Águas do Oeste, S. A.”.

Autorizo ainda que durante a execução dos trabalhos de construção, 
sejam ocupadas, temporariamente, as faixas marginais dos prédios abran-
gidos pela presente expropriação, nos termos do artigo 18.º do Código 
das Expropriações, numa largura variável em função das necessidades 
decorrentes dos projectos aprovados.

Os encargos com a expropriação são da responsabilidade da sociedade 
“Águas do Oeste, S. A.”.

8 de Fevereiro de 2008.  — O Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território e das Cidades, João Manuel Machado Ferrão. 

  




