Instruções para o preenchimento dos documentos de proponente à
Candidatura à Presidência da República de
Manuel João Gonçalves Rodrigues Vieira

Para ser proponente desta candidatura, siga os seguintes passos:
1.PREENCHER a Declaração de Propositura e o Requerimento de Certidão de Eleitor
disponíveis em www.vieira2016.com/images/files/propositura.pdf 1 2 3 4
2. VALIDAR o Requerimento da Certidão de Eleitor na Junta de Freguesia onde está
recenseado. (opcional se a sua Freguesia pertencer ao concelho de Lisboa 5)
3. ENVIAR a Declaração de Propositura assinada e o Requerimento da Certidão de
Eleitor para a seguinte morada:

Caixa Postal 208
Rua Correia Teles 28A
1350-100 Lisboa

(se desejar recorte e cole este endereço no seu envelope)

1A

assinatura deve ser igual à do seu documento de identificação

2

Deixe as datas em branco no campo da assinatura pois só poderão ser colocadas
depois de marcada a data das eleições presidenciais.
3

O nº de eleitor, bem como a Freguesia de Recenseamento, podem ser pesquisados com
a indicação do nome e data de nascimento no site www.recenseamento.mai.gov.pt
4

Nos termos do artigo 13o, no 1 do Decreto-Lei no 319-A/76 de 3 de maio, apenas
poderá ser proponente de uma candidatura à Presidência da República.
5

Se a sua Freguesia de Recenseamento pertence ao concelho de Lisboa, poderá enviarnos os documentos por validar que a nossa equipa tratará de o fazer.

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 2016
Declaração de Propositura da Candidatura de
Manuel João Gonçalves Rodrigues Vieira à Presidência da República
O cidadão eleitor abaixo-assinado e identificado declara ser proponente da candidatura à
Presidência da República de Manuel João Gonçalves Rodrigues Vieira, nascido em 17 de
Outubro de 1962, filho de João Rodrigues Vieira e de Maria Madalena Granés Gonçalves
Backstrom, Artista Plástico, natural de Lisboa, concelho de Lisboa, residente na
Freguesia de Campo de Ourique em Lisboa, portador do Cartão de Cidadão no 6293274,
válido até 03 de Julho de 2016, recenseado na Junta de Freguesia de Campo de Ourique
com a inscrição no 1370.
O Proponente declara ainda que tem conhecimento de que, nos termos do artigo 13.o,
n.o 1 do Decreto-Lei n.o 319-A/76 de 3 de maio, apenas poderá ser proponente de uma
candidatura à Presidência da República.

Nome completo ________________________________________________________________________
Data de nascimento ____/____/_______
Filho de _______________________________________________________________________________
e de __________________________________________________________________________________
Natural da Freguesia___________________________ Concelho _______________________________
Residente na Freguesia: ________________________ Concelho _______________________________
Cartão de Cidadão nº ______________ Validade ____/____/_______
ou
BI nº_____________________ Data ____/____/_______ Arquivo de Identificação _________________

Eleitor nº___________
Freguesia de recenseamento________________________ Concelho ____________________________

___________________,____ de ____________ de ________

………………………………………………………………………………………….
(Assinatura completa igual ao CC ou BI)

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 2016
Requerimento de Certidão de Inscrição
nos Cadernos de Recenseamento Eleitoral
O cidadão eleitor abaixo-assinado e identificado vem, 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, requerer certidão de
inscrição no recenseamento eleitoral a fim de instruir o processo de candidatura de
Manuel João Gonçalves Rodrigues Vieira a Presidente da República.
Nome completo ________________________________________________________________________
Data de nascimento ____/____/_______
Filho de _______________________________________________________________________________
e de __________________________________________________________________________________
Natural da Freguesia___________________________ Concelho _______________________________
Residente na Freguesia: ________________________ Concelho _______________________________
Cartão de Cidadão nº ______________ Validade ____/____/_______
ou
BI nº_____________________ Data ____/____/_______ Arquivo de Identificação _________________
Eleitor nº___________
Freguesia de recenseamento________________________ Concelho ____________________________
___________________,____ de ____________ de ________
………………………………………………………………………………………….
(Assinatura completa igual ao CC ou BI)
Certidão de Inscrição nos Cadernos de Recenseamento Eleitoral
(a preencher pela Comissão Recenseadora)
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,
certifico que o (a) cidadão (ã) acima identificado (a) se encontra devidamente inscrito(a) nos
cadernos de recenseamento eleitoral da freguesia de _____________________________,
concelho de ___________________________________, com o número ___________
___________________,____ de ____________ de ________

A Comissão Recenseadora,
______________________________________________________________
(Assinatura, Selo branco ou carimbo da Junta de Freguesia)

