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 Eleição do(a) Secretário-Geral do PS
 Eleição de Delegados(as) ao XXIII Congresso

No dia 11 de junho serão enviados os elementos necessários para os militantes exercerem o seu direito de 
voto. Os militantes que exerçam o direito de voto online serão depois sinalizados nos cadernos eleitorais 
físicos, ficando impedidos de votar presencialmente.  

De acordo com os mesmos regulamentos, cumpre-me informar: 
A candidatura a Secretário-Geral, 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 (27 de maio), contra a entrega de recibo. 
As listas de delegados podem ser apresentadas até às 22 horas do dia 3 de junho (oito dias antes) à Mesa da Assembleia Geral ou na sua ausência ao 
Secretário da Secção, contra a entrega de recibo. 
Têm capacidade eleitoral ativa (eleger) e passiva (ser eleito), os militantes inscritos até seis meses antes da data do ato eleitoral (11 de dezembro de 
2020), que até 27 de maio (15 dias antes) tenham as quotas pagas nos termos do Regulamento - 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  

Mais informo que o seu número de telemóvel registado na base de dados do PS é TELEMÓVEL e 
o email é EMAIL
Caso estes dados não correspondam aos seus dados atuais ou forem inexistentes, proceda à sua atualização até ao 
dia 28 de maio, através do endereço: dadospessoais@ps.pt (preferencialmente) ou dos telefones 213822096, 
213822031, 213822030 e 213822014. 

Aproveito a oportunidade para informar que, à data em que lhe envio esta comunicação, tem as suas quotas 
pagas até: #### - # semestre. Só poderá eleger e ser eleito se tiver as quotas pagas até 2019 – 2 semestre. 
Caso tenha, entretanto, pago a sua quotização, considere-se devidamente regularizado. 

Lisboa, 03 de maio de 2021 

  

NOME
MORADA

CONVOCATÓRIA PARA ELEIÇÕES INTERNAS - ELEIÇÕES NACIONAIS 2021 

Camarada NOME,  
De acordo com os Regulamentos Eleitoral de Eleição do(a) Secretário-Geral e Delegados(as) ao XXIII 
Congresso Nacional, aprovado na Comissão Nacional de 20 de março, venho convocá-lo para a 
Assembleia Geral Eleitoral da que se realizará no dia 11 de junho 2021, sexta-feira, por via eletrónica, 
entre as 9h e as 20h e/ou 18 de junho, sexta-feira, presencialmente, nos horários e locais que 
constam no verso desta convocatória e com a seguinte ordem de trabalhos: 

O Presidente da Comissão Organizadora do XXIII Congresso 

Luís Graça 



 

DIA 18 DE JUNHO - Sexta 
DAS 18H ÀS 22H 

 
 

Estrutura Local da votação 
Arcos de Valdevez Sede do PS – Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, 1º Fração A/C 
Caminha Sala de reuniões da Casa das Associações (Junta de Freguesia de Caminha) 
Secção de Caminha Sala de reuniões da Casa das Associações (Junta de Freguesia de Caminha) 
Vila Praia de Âncora Av. Centro Cívico – Centro Cultural 
Melgaço Sede do PS – Av. Capitão Salgueiro Maia 
Monção Sede do PS – Rua 5 de Outubro 
Paredes de Coura Junta de Freguesia da Vila – Largo 5 de Outubro 
Ponte da Barca Sede do PS – Urbanização das Fontainhas n.º31, Ponte da Barca 
Ponte de Lima Sede do PS – Praceta Fernão Magalhães, nº 73 
Valença Sede do PS – Palácio do Vidro – Cidade Nova 
Viana do Castelo Sede do PS – Rua Gago Coutinho, nº 13 
Secção de Viana do Castelo Sede do PS – Rua Gago Coutinho, nº 13 
Margem Esquerda Casa do Povo de Mazarefes, Lugar da Conchada 
Vale do Neiva Antiga Sede dos Bombeiros – Junto à antiga Casa do Povo 
Vila Nova de Cerveira Sede do PS – Praça D. Dinis, Ilha dos Amores  

 




