MARISA
ISABEL
DOS SANTOS
MATIAS

CANDIDATURA
À PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
PORTUGUESA
2021

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 ____/____/________, 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 319-A/76, de 3 de maio, declara propor como candidata nas eleições de 2021 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, 16r/c, em Coimbra, portadora do Cartão
de Cidadão n.º 10771054, válido até 26 de fevereiro de 2030.
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 2020
O/A Proponente _________________________________________________________________
(assinatura conforme documento de identificação)

CC/BI nº__________________________ Data de validade/emissão ____/____/________

CANDIDATURA
À PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
PORTUGUESA
2021

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 ___________________________________________________________________________,
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 2020
O/A Proponente _________________________________________________________________
(assinatura conforme documento de identificação)

CC/BI nº__________________________ Data de validade/emissão ____/____/________
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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 ___________________________________________________________________________,
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 2020
O/A Proponente _________________________________________________________________
(assinatura conforme documento de identificação)

CC/BI nº__________________________ Data de validade/emissão ____/____/________

