TIAGO MAYAN
PRESIDENCIAIS 2021

CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 2021
Declaração de propositura de candidatura à Presidência da República de Tiago Pedro de Sousa Mayan Gonçalves
1. 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: _________________________
Contacto (facultativo; para efeito exclusivo de verificação dos dados fornecidos neste ficha)
Email__________________________________________________

Telemóvel____________________________

2. Documento de identificação do Proponente
Cartão de cidadão (nº do documento completo): ________________ __ ______Válido até: ___________________
OU
Bilhete de Identidade nº: ___________________________________________ Data de emissão: ________________
Local de emissão: ________________________________________________ Válido até: _____________________
3. Dados de recenseamento do Proponente:
Autorizo a emissão da prova de inscrição no recenseamento eleitoral na freguesia ____________________________
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
13º, nº1 e 15º, nº 1, 4 e 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 2021 TIAGO PEDRO DE SOUSA MAYAN GONÇALVES, nascido a 05 de março
de 1977, filho de MANUEL JOSÉ FIGUEROA GONÇALVES e de OLGA NILZA BILBAO DE SOUSA MAYAN
GONÇALVES, Advogado, natural da freguesia de CEDOFEITA, concelho do PORTO, residente na Rua José Augusto
de Castro, nº 98, 3º C, Foz do Douro, concelho do Porto, portador do cartão de cidadão nº11035031 6 ZX1 válido até
20/12/2028, eleitor na UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALDOAR, FOZ DO DOURO E NEVOGILDE, concelho do
Porto. O Proponente declara ainda que tem conhecimento de que, nos termos do artigo 13º, nº 1 do Decreto-lei nº 319A/76 de 3 de maio, apenas poderá ser proponente de uma candidatura à Presidência da República.
_________________________, ____ de ________________ de ______
O(a) proponente,

_________________________________________________________________
(assinatura conforme o cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade* ou assinatura digital certificada)
BI/CC Nº: ___________________________________* ___/____/____* ______________ (data e local de emissão caso seja
*a preencher pela mão do signatário (caso não seja assinado digitalmente)

BI)

