FEDERAÇÃO DISTRITAL DE COIMBRA
NOME
ENDEREÇO

CONVOCATÓRIA PARA ELEIÇÕES INTERNAS
ELEIÇÃO DOS ORGÃOS FEDERATIVOS
Camarada NOME,
De acordo com o artigo 4º do Regulamento Eleitoral Interno, os Regulamentos Eleitorais de Eleição
do(a) Presidente de Federação e Delegados(as) ao Congresso da Federação, aprovados na Comissão
Nacional de 4 de fevereiro, venho convocá-lo para a Assembleia Geral Eleitoral da que se realizará
no dia 14 de março de 2020, sábado, nos horários e locais que constam no verso desta convocatória
e com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto único - Eleição do(a) Presidente da Federação e Eleição dos(as) Delegados(as) ao Congresso
De acordo com os mesmos regulamentos, cumpre-me informar:
A candidatura a Presidente de Federação, com indicação do(a) respetivo(a) mandatário(a), deve ser
entregue à Comissão Organizadora do Congresso (COC), até ao 15º dia anterior ao ato eleitoral (28
de fevereiro), contra entrega de recibo.
As listas de delegados podem ser apresentadas até às 22 horas do dia 6 de março (oito dias antes)
à Comissão Organizadora do Congresso (COC), na Sede da Federação, contra entrega de recibo.
Têm capacidade eleitoral ativa (eleger) e passiva (ser eleito), os militantes inscritos até seis meses
antes da data do ato eleitoral, que até 28 de fevereiro (15 dias antes) tenham as quotas pagas nos
termos do artigo 7º do Regulamento de Quotas - pelo menos o 2º semestre de 2019 - e que assim
constem nos cadernos eleitorais definitivos.
Para mais detalhes, consultar os regulamentos na sua Secção, Federação Distrital ou www.ps.pt
Aproveito a oportunidade para informar que, à data em que lhe envio esta comunicação, tem as
suas quotas pagas até: #### - # semestre.
Caso tenha, entretanto, pago a sua quotização, considere-se devidamente regularizado.

MULTIBANCO
Entidade: 20132
Referência: ### ### ###
Quantia: ## €

ou

DEPÓSITO BANCÁRIO
Conta PS Quotizações
IBAN: PT50 0033 0000 4523 4162 8730 5

Coimbra, 17 de fevereiro de 2020
O Presidente da Mesa da Comissão Política Distrital

Ver verso da folha →

Eleições Federativas - 14 Marçe 2020- Das 16H00 às 20H00
ARGANIL
COJA
FOLQUES
ANÇA
CANTANHEDE
FEBRES
TOCHA
ALMALAGUES
ALMEDINA
AMEAL
ANTANHOL
ANTUZEDE
ARZILA
ASSAFARGE
BOTAO
BRASFEMES
CASTELO VIEGAS
CEIRA
CERNACHE
EIRAS
LAMAROSA
RIBEIRA FRADES
SANTA CLARA
SANTA CRUZ
SANTO A.OLIVAIS
SAO BARTOLOMEU
SAO M.ARVORE
SAO M.BISPO
SAO PAULO FRADES
SAO SILVESTRE
SE NOVA
SOUSELAS
TAVEIRO
TORRES MONDEGO
TROUXEMIL
ANOBRA
CONDEIXA
ALQUEIDAO
BORDA CAMPO
BRENHA
BUARCOS
FIGUEIRA FOZ
MAIORCA
MARINHA ONDAS
QUIAIOS
TAVAREDE
ALVARES
CADAFAZ
COLMEAL
GOIS
VILA NOVA CEIRA
LOUSA
MIRA
PRAIA MIRA
MIRANDA CORVO
CARAPINHEIRA
ARAZEDE
EREIRA
FORMOSELHA
GATOES
LICEIA
MEAS CAMPO
MONTEMOR O VELHO
PEREIRA
SEIXO
TENTUGAL
VERRIDE
ALVOCO VARZEAS
LAGARES BEIRA
OLIVEIRA HOSPITAL
PAMPILHOSA SERRA
ALTO C.PENACOVA
FIGUEIRA LORVAO
LORVAO
PENACOVA
CUMIEIRA
ESPINHAL
PENELA
ALFARELOS
GRANJA ULMEIRO
SAMUEL
SOURE
VILA N.ANÇOS
VINHA RAINHA
TABUA
VILA N.POIARES
CTT - IEFP

Sede do PS - La rgo Ri bei ro de Ca mpos - Arga ni l
Ca s a do Povo de Côja - Es tra da Pri nci pa l - Côja
Sede do PS em Arga ni l - La rgo Ri bei ro de Ca mpos - Arga ni l
Sede do PS, em Ca nta nhede - Lg Ma rquês do Ma ri a l va - (por ci ma do Ca fé Centra l )
Sede do PS, em Ca nta nhede - Lg Ma rquês do Ma ri a l va - (por ci ma do Ca fé Centra l )
Sede do PS, em Ca nta nhede - Lg Ma rquês do Ma ri a l va - (por ci ma do Ca fé Centra l )
Sede do PS em Ca nta nhede - Lg Ma rquês do Ma ri a l va - (por ci ma do Ca fé Centra l )
Sa l ã o de Ana guei s - R. Pri nci pa l - Al ma l a guês
Sede da Federa çã o, Rua Ol i vei ra Ma tos , 21 em Coi mbra
Pa s tel a ri a Sa bores do Amea l 1º a nda r
Centro Cul tura l e Recrea ti vo Va l onguens e, em Va l ongo
Sede da Junta da UF Anruzede/V.Ma tos , Antuzede
Serra çã o, l g de i greja
Grupo Des porti vo Recrea ti vo Ca rva l ha i s de Ba i xo - Lg da Rel va , Ca rva l ha i s de Ba i xo
Centro Cul tura l de Recrei o de La rçã
EB1- SALA ATL de Bra s femes
Sede da Junta Fregues i a Ca s tel o Vi ega s
Sede da Junta Fregues i a de Cei ra
Pa vi l hã o da Uni ã o Des porti va e Recrea ti va de Cerna che, Regi bós , Cerna che
Sede do PS de Ei ra s - R. da s Al moi nha s
Sede da Junta da UF da La ma ros a /S. Ma rti nho Árvore, Rua do La ga r, 9 - Arda zubre
Sede do Grupo Fol cl ori co Ca mpones es do Mondego - Ri bei ra de Fra des
Pa vi l hã o Gi mnodes poti vo do Cl ube Futebol Sa nta Cl a ra
Sede da Federa çã o, Rua Ol i vei ra Ma tos , 21 Coi mbra
Sede da Federa çã o, Rua Ol i vei ra Ma tos , 21 em Coi mbra
Sede da Federa çã o, Rua Ol i vei ra Ma tos , 21 em Coi mbra Sede da Junta da Uni ã o de Fregues i a s da La ma ros a /S. Ma rti nho de Árvore, Rua do La ga r nº 9 - Arda zubre
Sede dp PS de S. Ma rti nho do Bi s po - Lg 4 Jul ho - Fa l a
Del ega çã o da Junta de Fregues i a de S. Pa a ul o de Fra des
Sede da Junta de Fregues i a S. Si l ves tre
Sede da Federa çã o, Rua Ol i vei ra Ma tos , 21 em Coi mbra
Ca s a de Povo de Sous el a s
Grupo Fol cl óri co de Ta vei ro, R. do Outei ro em Ta vei ro
Sede da Junta de Fregues i a
Ins ta l a ções da Sede da Uni ã o de Fregues i a s de Trouxemi l / Torre de Vi l el a
Ca s a do Povo de Condei xa
Ca s a do Povo de Condei xa
Ca s a do Povo de Al quei dã o
Anti ga s ede da junta de fregues i a Rua 19 de s etembro em Borda do Ca mpo
Anti ga Sede da Junta de de Fregues i a - R. 18 de Jul ho, 9 - Brenha
Uni ã o Futebol de Bua rcos (Tea tro Tri nda de) em Bua rcos
Sede do PS - R. Di rei ta do Monte - Fi guei ra da Foz
Ca s a do Povo de Ma i orca
Sede da Secçã o na Rua Ten. Argel de Mel o, 18 - Ma ri nha da s Onda s
Sede do PS - R. Di rei ta do Monte - Fi guei ra da Foz
Es col a a o l a do da Sede da Junta de Fregues i a
Ca s a de Sa úde de Ál va res
Sede do PS - R. da Igreja - Gói s
Sede do PS - R. da Igreja - Gói s
Sede do PS - R. da Igreja - Gói s
La rgo do Adro da Igreja n.º 25 em Vi l a Nova do Cei ra
Sede do PS, Av S. Si l ves tre - Lous ã
Ca fé Cha ve, em Portoma r
Sede da Junta de Fregues i a da Pra i a de Mi ra R. da s Pontes
Sede do PS - Pra ça Jos é Fa l cã o
Es col a Profi s s i ona l de Montemor-o-Vel ho
Es col a Profi s s i ona l de Montemor-o-Vel ho
Es col a Profi s s i ona l de Montemor-o-Vel ho
Es col a Profi s s i ona l de Montemor-o-Vel ho
Es col a Profi s s i ona l de Montemor-o-Vel ho
Sede da Junta de Fregues i a de Li cei a
Es col a Profi s s i ona l de Montemor-o-Vel ho
Es col a Profi s s i ona l de Montemor-o-Vel ho
Ba r do Pa vi l hã o Gi mnodes porti vo da ADCRT de Perei ra
Es col a Profi s s i ona l de Montemor-o-Vel ho
Junta de Fregues i a de Tentúga l em Tentúga l
Es col a Profi s s i ona l de Montemor-o-Vel ho
Sa l a Pol i va l ente da Junta de Fregues i a
Pa vi l hã o da Rua da Ca nti na - La ga res da Bei ra
Av. Dr. Fra nci s co Sá Ca rnei ro nº 7 A 3400-059 Ol i vei ra do Hos pi ta l
Sede da Junta de Fregues i a da Pa mpi l hos a da Serra na Pa mpi l hos a da Serra
Edi fíci o da Es col a Pri má ri a de Tra va nca do Mondego
Sede da Junta de Fregues i a - Lg. da Igreja , n.º 1 - Fi guei ra de Lorvã o
Sede do PS em Lorvã o
Junta de Fregues i a de Pena cova - R. Cons el hei ro Ferna ndo Mel o em Pena cova
Cl ube Des porti vo e Recrea ti vo Penel ens e, R. de Coi mbra
Cl ube Des porti vo e Recrea ti vo Penel ens e, R. de Coi mbra
Cl ube Des porti vo e Recrea ti vo Penel ens e, R. de Coi mbra
Sede da Junta de Fregues i a de Al fa rel os
Sede da Junta de Fregues i a - R. da s Es col a s Gra nja do Ul mei ro
Sede da As s oci a çã o de Sa muel
Sede do PS de Soure
Sede da Junta de Fregues i a de Vi l a Nova de Anços
Sede da Junta de Fregues i a da Vi nha da Ra i nha , na Vi nha da Ra i nha
Sede do PS de Tá bua
Sede do PS, Edi fíci o Pi nhei ro Ma ns o Lote 1, Al ça do pos teri or, em Vi l a Nova de Poi a res
Sede da Federa çã o, Rua Ol i vei ra Ma tos , 21 em Coi mbra

