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Decreto 3S-983 de 23-1I-S46 

Servico da. nepu.t>lica 

LICENÇA MILITAR 

(a) .... B*I>I*n2,18          
Classe de 19^  
(b) ..J«j.*.a®..S»!MajLT<9.î»rG»r#C«9«nàan.te  

Faz saber que {c) 
 ILSoab*       
de n.° de ordeml^"^ J, do âàb.p»niblliâaâe 

, na situaçào de (e) , 
filho .....]|^ian*..âa -SMiaa.Arruda-  
e de_ Si.Iyam âa cancel 980.Aw.Iia  , 
residente na feguesia de JlretenhA , 
concelho de    , distrito 
de panto...tern licenga para^ 
se ausentar^iJoac^f)çmm. .«oi^ranto. .paJRâ • 

jjana^     
Deve registar o seu domicilio no consulado com- 

petente no prazo de sessenta dias a contar da data de 
entrada no pais a que se destina. 

Deverâ ainda apresentar-se à autoridade consular 
no prazo de dez dias da data em que teve ccnheci- j 
mento de que foi mobilizado ou convocado para 0 | 
serviço militar ou de que houve conhecimento pùblico | 
de ter sido ordenada a mobilizaçâo gérai ou parcial ou 1 
de ter o pais entrado em guerra corn potência estran- ' 
geira. 

E para que lhe possa ser conferido 0 competente 
passaporte pela autoridade civil respectiva mandei pas- 
sar 0 présente titulo de licença, que vai por mim assi- 
nado e selado com o selo branco. 

Este docuniento fica sem efeito se o interessado 
deixar de seguir ao seu destino no prazo de noventa ! 
dias a conjar desta data. L 

QuMel m/^ Arrifea ^ 
......5.4f r...//...Abrïï de 195 
{.g) 

^ais pa^cular^: 

 / : ^-'4.. 

Nota. — Fica em poder do interessado. 

(a) Designaçâo da unidade ou estsbelecimenfo que passa a licença. 
{b) Nome, poslo e calegoria de quem passa a licença. 
(c) Posto e nome do intoressado. 
(d) Unidade ou estabelecimenio a que o intoressado perfença, a Hnla 

vermelha. 
(e) Disponibiiidade, licenciado, terriforiai, etc. 
(f) Indicar o desHno. 
(g) Âssina^ura de quem passa a licença e selo branco. 
(/i) Os que con$^^rem dos regis^os de malricula e ainda quaisquer oulros. 


