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Vasco Hilário 

 
Diretor Geral 

 

 

     

 

 
EDITAL  

 

 CONVOCAÇÃO PARA O DIA DA DEFESA NACIONAL - RESIDENTES EM PORTUGAL  

 Data de Emissão:  
     

 

Concelho: 
Freguesia: 
Centro de Divulgação: 
Morada: 
Transporte: 

 

     

 Nome  
Número 
de BI/CC 

 
Número 
Militar 

 
Data de 

Apresentação 
 

 

 

30/11/2022 

Reguengos de Monsaraz 
Corval 

Beja - RI 1 
Regimento de Infantaria Nº 1 - Estrada de Mértola; 7800-906 Beja 

Será fornecido transporte de Autocarro (sede do concelho), consulte os horários em bud.gov.pt/ddn 

ADOLFO *** VELADAS ****1872 16968424 11-09-2023 
AFONSO *** ROMA ****0235 18148524 11-09-2023 
ALEXANDRE *** RAMALHO ****2922 00680024 11-09-2023 
ANA *** MENDES ****4004 19705124 11-09-2023 
BALTASAR *** CRUZ ****0737 14970524 11-09-2023 
CATARINA *** ALVES ****2445 08924324 11-09-2023 
ERICA *** CACHACO ****1618 09212624 11-09-2023 
GONCALO *** CARDOSO ****1109 11151924 11-09-2023 
GONCALO *** GARCIA ****1736 01848424 11-09-2023 
HUGO *** LIDORIO ****4115 02798724 11-09-2023 
LEONOR *** ANTAS ****4227 09605524 11-09-2023 
LUANA *** RITA ****9461 18878124 11-09-2023 
MATILDE *** DEZ-REIS ****7923 08798824 11-09-2023 
MONICA *** GODINHO ****5655 01559424 11-09-2023 
PEDRO *** CHILRITO ****4262 06108724 11-09-2023 
RODRIGO *** QUEIMADO ****9328 09159224 11-09-2023 
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Resumo


O verificador não encontrou problemas neste documento.
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