Lista de Procedimentos para a Recolha de Assinaturas
Eleições Presidenciais 2016
1.

A cada cidadão devem ser entregues 3 documentos:
1 Declaração de propositura;
2 Requerimentos de Certidão de Capacidade Eleitoral Ativa;
Estes “papéis” seguem em anexo;
A Declaração é preenchida e assinada pelo cidadão;
Os dois Requerimentos podem ser preenchidos por outra pessoa, contudo têm
de ser assinados pelo proponente;
Por favor, preencha os impressos com letra legível;
Uma boa técnica de recolha célere de assinaturas, passa por tirar uma foto, com
o telemóvel, da parte da frente do CC ou da parte de trás do BI. Depois, com
esses dados, preenchemos as folhas, bastando apenas que o próprio assine.

2.

Número de Eleitor e Freguesia de Recenseamento:
Poderá saber o seu nº de eleitor, bem como a freguesia onde está recenseado,
através da consulta em www.recenseamento.mai.gov.pt ou enviando uma
SMS para o 3838 com a seguinte mensagem:
RE(espaço)Número de BI ou Cartão do Cidadão (espaço)Data de
Nascimento(no formato AAAAMMDD).
Exemplo: RE 12344880 19891007
De imediato, receberá de volta uma SMS com os dados que necessita.

3.

Entrega das Assinaturas:
Para “entregar as assinaturas”, pode enviá-las por correio para a seguinte morada:
Rua de Belos Ares nº144, 4100-108 Porto.
Também nos pode contactar, que iremos recolhê-las no local a combinar.
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4.

Breves Notas:
Esta é uma candidatura independente e apartidária, totalmente sustentada no
mérito, bem como no apelo a uma cidadania mais esclarecida e participativa.
Para conhecer melhor o Candidato recomendamos uma visita ao seu canal do
youtube, onde pode visualizar várias das suas intervenções na televisão, que
lhe permitirão apreciar o seu pensamento social e político. Aqui fica o endereço:
https://www.youtube.com/channel/UCRvMB_XBP1lE58sRsbPGY3A
Já agora, aproveite e veja, todas as segundas-feiras, pelas 21hs, o “Jornal
Diário”, apresentado pelo Júlio Magalhães. Aqui, o Prof. comenta os temas da
atualidade, durante cerca de 15 minutos.
Também pode descarregar as folhas, bem como as instruções para o seu
preenchimento no site e facebook que se seguem, no ponto 5.
Pode igualmente fazer chegar estes impressos a toda a sua rede de contactos.
Assim, multiplicamos o alcance desta iniciativa que pretende “Varrer o País”.

5.

Contactos:
Oscarina Roriz: oscarina.roriz@jorgesequeirapresidente.pt • 915 626 245
Joana Moreira: joana.moreira@jorgesequeirapresidente.pt • 910 499 303
Vânia Ramalho: vania.ramalho@jorgesequeirapresidente.pt • 226 062 474
www.facebook.com/jorgesequeirapresidente
www.jorgesequeirapresidente.pt
Muito obrigado pelo seu apoio.
Abraço fraterno,
Jorge Sequeira
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