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 Despacho n.º 8443/2011
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do 

Procedimento Administrativo e no uso dos poderes que me foram 
conferidos pelo n.º 2 do Despacho n.º 3983/2011, do Tenente -General 
Comandante -Geral da Guarda Nacional Republicana, publicado no 
Diário da República n.º 43/2011 (2.ª série), de 02 de Março, subdelego 
no Comandante do Destacamento Territorial de Odemira, Capitão de 
Cavalaria, Nuno Alexandre Gonçalves Santos, a competência para a 
prática dos seguintes actos:

a) A assinatura de guias de marcha e guias de transporte.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 04 de Janeiro de 2011.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, ficam ratificados todos os actos praticados neste âmbito 
até à sua publicação no Diário da República.

18 de Abril de 2011. — O Comandante do Comando Territorial de 
Beja, Joaquim António Garrido Gomes, Coronel de Cavalaria.

204775042 

 Despacho n.º 8444/2011
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Proce-

dimento Administrativo e no uso dos poderes que me foram conferidos 
pelo n.º 2 do Despacho n.º 3983/2011, do Tenente -General Comandante-
-Geral da Guarda Nacional Republicana, publicado no Diário da Repú-
blica n.º 43/2011 (2.ª série), de 02 de Março, subdelego no Comandante 
do Destacamento Territorial de Aljustrel e Comandante Interino do Des-
tacamento Territorial de Almodôvar, Capitão de Infantaria, Nuno Miguel 
da Silva Rosário, a competência para a prática dos seguintes actos:

a) A assinatura de guias de marcha e guias de transporte.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 04 de Janeiro de 
2011.

4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedimento 
Administrativo, ficam ratificados todos os actos praticados neste âmbito 
até à sua publicação no Diário da República.

18 de Abril de 2011. — O Comandante do Comando Territorial de 
Beja, Joaquim António Garrido Gomes, coronel de cavalaria.

204773463 

 Despacho n.º 8445/2011
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Proce-

dimento Administrativo e no uso dos poderes que me foram conferidos 
pelo n.º 2 do Despacho n.º 3983/2011, do Tenente-General Comandante-
Geral da Guarda Nacional Republicana, publicado no Diário da República 
n.º 43/2011 (2.ª série), de 02 de Março, subdelego no Comandante do 
Destacamento Territorial de Moura, Capitão de Infantaria, Eduardo Romeu 
de Oliveira Lérias, a competência para a prática dos seguintes actos:

a) A assinatura de guias de marcha e guias de transporte.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho 
entende-se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 04 de Janeiro de 
2011.

4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedimento 
Administrativo, ficam ratificados todos os actos praticados neste âmbito 
até à sua publicação no Diário da República.

18 de Abril de 2011. — O Comandante do Comando Territorial de 
Beja, Joaquim António Garrido Gomes, Coronel de Cavalaria.

204773917 

 Despacho n.º 8446/2011
1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Proce-

dimento Administrativo e no uso dos poderes que me foram conferidos 
pelo n.º 2 do Despacho n.º 3983/2011, do Tenente -General Comandante-
-Geral da Guarda Nacional Republicana, publicado no Diário da Repú-
blica n.º 43/2011 (2.ª série), de 02 de Março, subdelego no Comandante 
do Destacamento de Trânsito de Beja, Capitão de Infantaria, António 
Pedro Batista Marcelino da Silva, a competência para a prática dos 
seguintes actos:

a) A assinatura de guias de marcha e guias de transporte.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 04 de Janeiro de 2011.
4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, ficam ratificados todos os actos praticados neste âmbito 
até à sua publicação no Diário da República.

18 de Abril de 2011. — O Comandante do Comando Territorial de 
Beja, Joaquim António Garrido Gomes, coronel de cavalaria.

204775156 

 Comando Territorial de Castelo Branco

Despacho n.º 8447/2011
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º e 36.º 

do Código do Procedimento Administrativo, do n.º 4 do artigo 23.º 
da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana, aprovada pela Lei 
n.º 63/2007, de 6 de Novembro e alínea b) do n.º 2 do Despacho 
n.º 5977/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série — n.º 68 
de 06 de Abril de 2011, subdelego no Comandante do Destacamento de 
Trânsito de Castelo Branco, Capitão de Infantaria, Miguel Correia da 
Silva, as minhas competências para a prática dos seguintes actos:

a) A assinatura de guias de marcha e guias de transporte.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 11 de Janeiro de 
2011.

4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedi-
mento Administrativo, ficam ratificados todos os actos praticados, no 
âmbito das matérias ora subdelegadas, até à sua publicação no Diário 
da República.

7 de Abril de 2011. — O Comandante do Comando Territorial de 
Castelo Branco, Hélder Antunes de Almeida, coronel.

204753797 

 Despacho n.º 8448/2011
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º e 36.º 

do Código do Procedimento Administrativo, do n.º 4 do artigo 23.º 
da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana, aprovada pela Lei 
n.º 63/2007, de 6 de Novembro e alínea b) do n.º 2 do Despacho 
n.º 5977/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série — n.º 68 
de 06 de Abril de 2011, subdelego no Comandante do Destacamento 
Territorial da Covilhã, Tenente de Infantaria, João Manuel Pimparel de 
Sousa, as minhas competências para a prática dos seguintes actos:

a) A assinatura de guias de marcha e guias de transporte.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 11 de Janeiro de 
2011.

4 — Nos termos do n.º 3 do artigo 137.º, do Código do Procedi-
mento Administrativo, ficam ratificados todos os actos praticados, no 
âmbito das matérias ora subdelegadas, até à sua publicação no Diário 
da República.

7 de Abril de 2011 — O Comandante do Comando Territorial de 
Castelo Branco, Hélder Antunes de Almeida, coronel.

204753934 

 Despacho n.º 8449/2011
1 — Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º e 36.º 

do Código do Procedimento Administrativo, do n.º 4 do artigo 23.º 
da Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana, aprovada pela Lei 
n.º 63/2007, de 6 de Novembro e alínea b) do n.º 2 do Despacho 
n.º 5977/2011, publicado no Diário da República, 2.ª série — n.º 68 
de 06 de Abril de 2011, subdelego no Comandante do Destacamento 
Territorial do Fundão, Capitão de Infantaria, João Pedro Fazenda dos 
Reis, as minhas competências para a prática dos seguintes actos:

a) A assinatura de guias de marcha e guias de transporte.

2 — A subdelegação de competências a que se refere este despacho 
entende -se sem prejuízo de poderes de avocação e superintendência.

3 — O presente despacho produz efeitos desde 11 de Janeiro de 
2011.




