
Guião para o preenchimento dos documentos de proponente à 
candidatura à Presidência da República de
António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa

 

A recolha de apoios de proponentes a candidaturas presidenciais é um processo exigente 
que precisa de ser validado pelo Tribunal Constitucional. Por isso pedimos que leia estas 
instruções com atenção.
 
Para ser proponente desta candidatura, siga os seguintes passos:

1. Descarregue e imprima os dois documentos necessários no site: 
http://files.sampaiodanovoa.pt/proponente.pdf

2. Preencha à mão a Ficha de Proponente com os seus dados pessoais e assine; Deixe as 
datas em branco (só deverão ser colocadas depois de marcada a data das eleições 
presidenciais), excepto as datas de validade do seu documento de identificação;

3. Preencha à mão, o Requerimento da certidão de inscrição nos cadernos de recenseamento 
eleitoral. Preencha apenas a 1ª parte e deixe as datas em branco (só deverão ser colocadas 
depois de marcada a data das eleições presidenciais), excepto as datas de validade do seu 
documento de identificação. A 2ª parte será depois preenchida pela Junta de Freguesia / 
Câmara Municipal, da sua área de residência. A nossa equipa tratará desse processo, fazendo 
o pedido de todas as certidões no final da recolha das assinaturas;

4. Reenvie os dois documentos (Ficha de proponente e Requerimento) gratuitamente (não 
necessita de selo) para o seguinte endereço postal:

REMESSA LIVRE Nº 15025
EC Campolide - Lisboa  
1074 - 003 Lisboa

 
Tenha em atenção que:
 
• A assinatura deve ser igual à que consta no seu documento de identificação;
• Deve deixar as datas em branco (só deverão ser colocadas depois de marcada a data das 

eleições), excepto as datas de validade do seu documento de identificação;
• Pode encontrar facilmente o seu nº de eleitor no site https://www.recenseamento.mai.gov.pt, 

basta inserir o seu número de identificação civil e a sua data de nascimento;
• Se vier a alterar a sua morada de residência até Janeiro de 2016, os dois documentos 

preenchidos deixarão de ser válidos. Agradecemos que nos contacte para procedermos à 
necessária atualização dos seus dados. 

• 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. 

Muito obrigado pelo seu apoio!

Equipa da candidatura de António Sampaio da Nóvoa

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

REMESSA LIVRE Nº 15025
EC Campolide - Lisboa  
1074 - 003 Lisboa

http://files.sampaiodanovoa.pt/proponente.pdf


CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 2016 
Declaração de propositura da candidatura à Presidência da República de  

António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa 

a) Dados pessoais do Proponente 

Nome completo: ______________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_______ Profissão: _________________________________ 

Natural da freguesia de: _______________________________________________________  

Concelho de: ________________________________________________________________ 

Filho de ____________________________________________________________________  

e de _______________________________________________________________________ 

Residente na freguesia de: _____________________________________________________  

Concelho de: ________________________________________________________________ 

b) Documento de identificação do Proponente 

Cartão de Cidadão n.º _______________________________ Válido até: ____/____/________ 

Ou 

Bilhete de Identidade n.º _________________________ Data de emissão:____/____/_______ 

Local de emissão: ___________________________________ Válido até: ____/____/_______ 

c) Dados de recenseamento do Proponente 

Eleitor n.º: __________________ Freguesia de recenseamento: ________________________ 

Concelho de recenseamento:____________________________________________________ 

A Sua Excelência o Presidente do Tribunal Constitucional, 

(nome completo) _________________________________________________________________, melhor 
identificado acima, cidadão eleitor como comprova a 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 319-A/76 de 3 de maio, declara propor como 
candidato nas eleições para a Presidência da República de 2016 António Manuel Seixas Sampaio da 
Nóvoa, nascido a 12 de dezembro de 1954, filho de Alberto Manuel de Sequeira Leal Sampaio da Nóvoa e 
de Saladina do Faro Fernandes Seixas Sampaio da Nóvoa, Professor Universitário, natural da freguesia de 
Valença, concelho de Valença, residente na União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de 
Arcos e Caxias, concelho de Oeiras, portador do Cartão de Cidadão n.º 02991111, válido até 29 de 
dezembro de 2019, eleitor n.º AC5239 da União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de 
Arcos e Caxias, concelho de Oeiras. 

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. 

___________________, ______de____________de_______ 

O(a) proponente 

………………………………………………………………… 

(assinatura conforme ao Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade*) 

BI/CC nº___________________       *___/___/___                 * ________________ 

                 (data e local de emissão caso seja BI) 

*a preencher pela mão do signatário 



CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 2016 
Requerimento de Certidão de inscrição nos cadernos de recenseamento eleitoral  

a) Dados pessoais do Proponente 

Nome completo: ______________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_______ Profissão: _________________________________ 

Natural da freguesia de: _______________________________________________________  

Concelho de: ________________________________________________________________ 

Filho de ____________________________________________________________________  

e de _______________________________________________________________________ 

Residente na freguesia de: _____________________________________________________  

Concelho de: ________________________________________________________________ 

b) Documento de identificação do Proponente 

Cartão de Cidadão n.º _______________________________ Válido até: ____/____/________ 

Ou 

Bilhete de Identidade n.º _________________________ Data de emissão:____/____/_______ 

Local de emissão: ___________________________________ Válido até: ____/____/_______ 

c) Dados de recenseamento do Proponente 

Eleitor n.º: __________________ Freguesia de recenseamento: ________________________ 

Concelho de recenseamento:____________________________________________________ 

(nome completo) __________________________________________________________________, melhor 
identificado acima, 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 António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa a Presidente da República.  

___________________, ______de____________de_______ 

O(a) proponente 

………………………………………………………………… 

(assinatura conforme ao Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade*) 

BI/CC nº___________________       *___/___/___                 * ________________ 

                 (data e local de emissão caso seja BI) 

*a preencher pela mão do signatário 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Certidão de inscrição nos cadernos de recenseamento eleitoral 

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 e selo branco ou carimbo)


