
Diário da República, 2.ª série — N.º 113 — 12 de junho de 2012  21043

 MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Guarda Nacional Republicana

Comando Territorial de Beja

Despacho n.º 8044/2012
1 — Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, e no uso dos poderes que me foram conferidos 
pela alínea b), no n.º 2 do Despacho n.º 5994/2011, publicado no Diário 
da República n.º 68/2011 (2.ª série), de 06 de abril, do Tenente -general 
Comandante -Geral da Guarda Nacional Republicana, de 20 de janeiro 
de 2011, subdelego no Comandante do Destacamento de Intervenção, 
Capitão de Infantaria, Eduardo Romeu de Oliveira Lérias, as minhas 
competências para a prática dos seguintes atos:

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 01 de fevereiro de 
2012.

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

7 de maio de 2012. — O Comandante, Joaquim António Garrido 
Gomes, coronel de cavalaria.

206160896 

 Despacho n.º 8045/2012
1 — Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, e no uso dos poderes que me foram conferidos 
pela alínea b), no n.º 2 do Despacho n.º 5994/2011, publicado no Diário 
da República n.º 68/2011 (2.ª série), de 06 de abril, do Tenente -general 
Comandante -Geral da Guarda Nacional Republicana, de 20 de janeiro 
de 2011, subdelego no Comandante do Destacamento Territorial de 
Odemira, Capitão de Infantaria, Patrícia Loureiro Almeida, as minhas 
competências para a prática dos seguintes atos:

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 05 de setembro de 
2011.

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

7 de maio de 2012. — O Comandante, Joaquim António Garrido 
Gomes, coronel de cavalaria.

206161957 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Declaração de retificação n.º 752/2012
Por ter sido publicado com inexatidão o aviso n.º 7014/2009 no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 64, de 1 de abril de 2009, relativo à concessão 
da nacionalidade portuguesa, por naturalização, retifica -se que onde se 
lê «Bruno Wildemar de Freitas» deve ler -se «Bruno Wildemar Gomes 
de Freitas».

4 de junho de 2012. — Pelo Diretor Nacional, Teresa Maria Carneiro 
de Andrade, inspetora superior.

206161202 

 Declaração de retificação n.º 753/2012

Por ter saído com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, 
de 2 de dezembro de 2011, o despacho n.º 16316/2011, relativamente 
à concessão do estatuto de igualdade de direitos e deveres previsto no 
Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portu-
guesa 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, 

«Data 
de nascimento

Sonia Cardozo de Assis Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . 08 -11 -1972»
 deve ler -se: 

«Data 
de nascimento

Sonia Cardozo de Assis Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 -11 -1972»
 4 de junho de 2012. — Pelo Diretor Nacional, a Chefe de Departa-

mento de Nacionalidade, Teresa Maria Carneiro de Andrade, inspetora 
superior.

206161268 

 Declaração de retificação n.º 754/2012
Por ter saído inexata a publicação no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 16, de 23 de janeiro de 2012, do despacho n.º 849/2012, relati-
vamente à concessão do estatuto de igualdade de direitos e deveres 
previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a Re-
pública Portuguesa e a República Federativa do Brasil, e nos termos 
do artigo 15.º 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, retifica -se que onde se lê «Karina 
Gonçalves de Almeida Souza Batista» deve ler -se «Karina Gonçalves 
de Almeida Souza Baptista».

4 de junho de 2012. — Pelo Diretor Nacional, a Chefe de Departa-
mento de Nacionalidade, Teresa Maria Carneiro de Andrade, inspetora 
superior.

206161632 

 Declaração de retificação n.º 755/2012
Por ter saído inexata a publicação no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 231, de 2 de dezembro de 2011, do despacho n.º 16316/2011, rela-
tivamente à concessão do estatuto de igualdade de direitos e deveres 
previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a Repú-
blica Portuguesa e a República Federativa do Brasil, e nos termos do 
artigo 15.º 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, retifica -se que onde se lê «Atilei Pacheco 
Araujo» deve ler -se «Atilei Pacheco de Araujo».

4 de junho de 2012. — Pelo Diretor Nacional, a Chefe de Departa-
mento de Nacionalidade, Maria Carneiro de Andrade, inspetora su-
perior.

206161568 

 Declaração de retificação n.º 756/2012
Por ter saído inexata a publicação no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 16, de 23 de janeiro de 2012, despacho n.º 849/2012 relativamente 
à concessão do estatuto de igualdade de direitos e deveres previsto no 
Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portu-
guesa 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 5.º do Decreto -Lei n.º 154/2003, de 
15 de julho, retifica -se:

Onde se lê: 

«Data
Nascimento

Ricardo Henrique de Jesus Santos . . . . . . . . . . . . . 19 -11 -2011»

 deve ler -se: 

«Data
de nascimento

Ricardo Henrique de Jesus Santos . . . . . . . . . . . . . 19 -11 -1985»

 4 de junho de 2012. — Pelo Diretor Nacional, a Chefe de Departa-
mento de Nacionalidade, Teresa Maria Carneiro de Andrade, inspetora 
superior.

206161349 

conjugado com o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 154/2003, de 15 
de julho, retifica -se que onde se lê: 




