CANDIDATURA À
PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
PORTUGUESA 2016

RECOLHA DE PROPOSITURAS
A Lei Eleitoral do Presidente da República determina que as candidaturas terão de ser propostas
por um mínimo de 7500 eleitores. Caso pretendas propor a candidatura de Marisa Matias,
deves preencher os seguintes documentos:
- Declaração de Propositura - onde declaras propor a candidata;
- Requerimento da Certidão de Eleitor (em duplicado) - que permitirá provar que estás
inscrito/a nos cadernos eleitorais, ou seja, estás recenseado/a e podes votar.
Tem em atenção que:
A declaração de propositura tem de ser assinada pelo/a próprio/a proponente no final da folha,
preenchendo ainda o nº de CC/BI e respetivas datas, logo após a assinatura, que deve ser igual
à que consta no documento de identificação.
O requerimento de certidão de eleitor, que é preenchido em duplicado, deve ser assinado pelo/a
proponente.
As datas da declaração e do requerimento devem ficar em branco (só deverão ser colocadas
depois de marcada a data das eleições).
A morada a ser preenchida em ambos os documentos é a morada de recenseamento (que pode
não coincidir com a morada onde te encontras a residir neste momento). Tem em atenção que,
caso tenhas renovado o teu cartão de cidadão recentemente, a tua morada de recenseamento
terá sido automaticamente atualizada.
Se alterares a tua morada de recenseamento até à data das eleições, os dois documentos
preenchidos deixarão de ser válidos. Se tal se verificar, contacta a sede nacional (213510510)
para podermos proceder às necessárias alterações.
Cada eleitor só pode ser proponente de uma candidatura à Presidência da República.
Para esclarecimento de alguma dúvida poderás ligar para a sede nacional do Bloco de Esquerda,
para o 213 510 510, ou enviar um mail para bloco.esquerda@bloco.org.

A documentação deve ser enviada até dia 11 de dezembro para a sede nacional
do Bloco de Esquerda (Rua da Palma, 268 1100-394 Lisboa).
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DECLARAÇÃO DE PROPOSITURA DA CANDIDATURA
A Sua Excelência o Presidente do Tribunal Constitucional
O/A Proponente (nome completo)_____________________________________________________________________,
nascido/a a ____/____/_________, com a profissão de ________________________________________________
natural da freguesia de ____________________________________________________________________________,
concelho de ________________________________________________________________________________________,
filho/a de ____________________________________________________________________________________________
e de _______________________________________________________________________________________________,
residente em _______________________________________________________________________________________,
freguesia de ________________________________________________________________________________________,
concelho de ________________________________________________________________________________________,
com o Cartão de Cidadão n.º ___________________________ válido até ____/____/________ ou com o Bilhete de
Identidade n.º ___________________________, emitido em ___________________________com data de emissão de
_______/_______/_______, válido até _______/_______/_______, eleitor/a n.º _________________ na freguesia de
_______________________________________________________________________, concelho de _________________
________________________________________________________, cidadão/ã eleitor/a como comprova a respetiva
certidão anexa, dando cumprimento ao previsto nos artigos 13.º, n.º 1, e 15.º, n.ºs 1 e 4 a 7 do Decreto-Lei n.º 319A/76 de 3 de maio, declara propor como candidata nas eleições de 2016 para a Presidência da República a cidadã
Marisa Isabel dos Santos Matias, nascida a 20 de fevereiro de 1976, filha de Agostinho Loureiro Matias e de Maria
Irene China dos Santos Matias, com a profissão de socióloga, atualmente a exercer funções de eurodeputada,
natural da freguesia da Sé Nova, concelho de Coimbra, residente na Rua José Pinto Loureiro, 16 r/c, em Coimbra,
portadora do Cartão de Cidadão n.º 10771054, válido até 10 de julho de 2020, eleitora n.º 55456 da Freguesia de
Santo António dos Olivais, concelho de Coimbra.
O/A Proponente declara ainda que, nos termos do artigo 13.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio,
apenas é proponente de uma candidatura à Presidência da República.

___________________________________, ________de_______________________________de 2015
O/A Proponente __________________________________________________________ (assinatura conforme CC/BI)
CC/BI nº_______________________________ Data de validade/emissão______/______/___________
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REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADERNOS
DO RECENSEAMENTO ELEITORAL
Ex.mo(a) Senhor(a)
Presidente da Comissão Recenseadora de _____________________________________________________

O/A Proponente da candidatura de Marisa Isabel dos Santos Matias a Presidente da República,
(nome completo) ____________________________________________________________________
____________________________________________, com a idade de _________ anos, portador(a)
do Cartão de Cidadão n.º _______________________________ válido até ____/____/______ou do
Bilhete de Identidade n.º ________________________, emitido em ___________________________
com data de emissão de ______/______/_______, válido até ______/______/_______, filho(a)
de_______________________________________________________________________________,e
de_________________________________________________________________________________
________________________, com a profissão de _________________________________________
______________________, natural da freguesia de _______________________________________
_____________________________________________________, concelho de __________________
__________________________________________________________________________, residente
em ________________________________________________________________________________
_____________________, freguesia de _________________________________________________
____________________________________________, concelho de ___________________________
__________________________________________________________________, recenseado(a) na
freguesia de ________________________________________________________________________,
com o n.º de eleitor ________________________________, vem requerer, para efeitos do disposto
no artigo 15.º, n.ºs 4, 6 e 7 do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio, certidão de inscrição no
recenseamento eleitoral a fim de instruir o referido processo de candidatura.
____________________________, _______ de __________________ de 2015

O/A Proponente

_____________________________________________________________________________________

CANDIDATURA À
PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
PORTUGUESA 2016

MARISA
ISABEL
DOS SANTOS
MATIAS

REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADERNOS
DO RECENSEAMENTO ELEITORAL
Ex.mo(a) Senhor(a)
Presidente da Comissão Recenseadora de _____________________________________________________

O/A Proponente da candidatura de Marisa Isabel dos Santos Matias a Presidente da República,
(nome completo) ____________________________________________________________________
____________________________________________, com a idade de _________ anos, portador(a)
do Cartão de Cidadão n.º _______________________________ válido até ____/____/______ou do
Bilhete de Identidade n.º ________________________, emitido em ___________________________
com data de emissão de ______/______/_______, válido até ______/______/_______, filho(a)
de_______________________________________________________________________________,e
de_________________________________________________________________________________
________________________, com a profissão de _________________________________________
______________________, natural da freguesia de _______________________________________
_____________________________________________________, concelho de __________________
__________________________________________________________________________, residente
em ________________________________________________________________________________
_____________________, freguesia de _________________________________________________
____________________________________________, concelho de ___________________________
__________________________________________________________________, recenseado(a) na
freguesia de ________________________________________________________________________,
com o n.º de eleitor ________________________________, vem requerer, para efeitos do disposto
no artigo 15.º, n.ºs 4, 6 e 7 do Decreto-Lei n.º 319-A/76 de 3 de maio, certidão de inscrição no
recenseamento eleitoral a fim de instruir o referido processo de candidatura.
____________________________, _______ de __________________ de 2015

O/A Proponente

_____________________________________________________________________________________

