
 
Consulte também o edital de avisos importantes 
Para mais informações, ou se não encontrar o nome, consulte: bud.gov.pt/ddn 

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 
Monsaraz 

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 

ANA *** SILVA ****4895 14657624 11-09-2023 
CLAUDIA *** QUINTAS ****1718 07596224 11-09-2023 
DIOGO *** VOGADO ****8317 05110024 11-09-2023 
JOAO *** PEREIRA ****2245 02976224 11-09-2023 
LUIS *** BERNARDO ****2527 03682624 11-09-2023 




Relatório de acessibilidade


		Nome do arquivo: 

		monsaraz.pdf




		Relatório criado por: 

		

		Organização: 

		Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz




 [Informações pessoais e da organização da caixa de diálogo Preferências > Identidade.]


Resumo


O verificador não encontrou problemas neste documento.


		Necessita de verificação manual: 2

		Aprovado manualmente: 0

		Reprovado manualmente: 0

		Ignorado: 1

		Aprovado: 29

		Com falha: 0
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