
 
 
 
Eleições presidenciais portuguesas são já neste fim-de-semana, 24 de janeiro 
 
Dia 24 de janeiro realiza-se a primeira volta das eleições presidenciais portuguesas. As campanhas de 
rua estão na sua reta final mas quem são, afinal, os candidatos à presidência? A Cap Magellan faz a 
seguir um breve retrato de cada um dos 10 candidatos tal como irão aparecer no buletim de voto 
para que, informados, possamos votar de forma consciente. 
 

 Henrique José de Sousa Neto, 79 anos, candidato como independente, é empresário e co-
fundador da empresa Iberomoldes. Foi também deputado pelo Partido Socialista entre 1995 
e 1999 do qual é ainda militante. Destacou-se ao ser o primeiro a apresentar a candidatura; 

 António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa, 61 anos, é antigo reitor da Universidade de 
Lisboa (entre 2006 e 2013).  Candidato como independente, Sampaio da Nóvoa tem o apoio 
de vários deputados do PS mas não o apoio oficial do partido. Tem ainda o suporte dos 
anteriores presidentes da República Ramalho Eanes, Jorge Sampaio e Mário Soares; 

 Cândido Manuel Pereira Monteiro Ferreira, 66 anos, é médico e antigo militante do PS (de 
1974 a 2011), partido pelo qual chegou a ser presidente da Federação Distrital de Leiria. 
Apesar da ligação com o PS, candidata-se como independente; 

 Edgar Freitas Gomes da Silva, 53 anos, é o candidato apoiado pelo Partido Comunista 
Português. O candidato que já foi padre, deu aulas na Universidade Católica do Funchal e foi 
deputado da Assembleia Regional da Madeira pelo PCP; 

 Jorge Manuel Pais Seara Rodrigues Sequeira, 48 anos, é candidato independente. Psicólogo 
e empresário, é ainda orador motivacional e professor universitário. Foi provedor do adepto 
da Liga Portuguesa de Futebol Profissional; 

 Vitorino Francisco da Rocha e Silva, 44 anos, é calceteiro e antigo presidente da Junta de 
Freguesia de Rans, em Penafiel. Candidata-se como independente; 

 Marisa Isabel dos Santos Matias, 39 anos, é a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda e 
pelo Movimento Alternativo Socialista. Socióloga e eurodeputada, é ainda vice-presidente do 
Partido da Esquerda Europeia; 

 Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henriques de Pina, 66 anos, é antiga ministra da 
Saúde e da Igualdade (entre 1995 e 2000) e antiga presidente do Partido Socialista. Apesar 
da filiação com o PS e do apoio de várias figuras do partido, Maria de Belém apresenta-se 
como independente ; 

 Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, 66 anos, é o candidato apoiado oficialmente pelos 
partidos PPD/PSD e CDS/PP. Jurista e professor universitário, Marcelo Rebelo de Sousa é 
também antigo presidente do PSD (1996 a 1999); 

 Paulo Alexandre Baptista Teixeira de Morais, 52 anos, apresenta-se como candidato 
independente. Vice-presidente e vereador de urbanismo da Câmara do Porto (entre 2002 e 
2005), foi o primeiro candidato a entregar a sua candidatura no Tribunal Constitucional. 

 
Assim, para votar nas eleições presidenciais portuguesas, os portugeses residentes em França, 
maiores de 18 anos e com a sua situação eleitoral regularizada, podem dirigir-se nos dias 23 e 24 de 
janeiro, das 8h às 19h, ao consulado da sua área de residência. Mais precisamente, nas zonas 
geográficas dependentes do Consulado geral de Portugal em Paris: 
  



 
 Todos os eleitores inscritos nos cadernos de recenseamento de Paris, Lille, Le Havre, 

Nogent-sur-Marne, Reims, Rouen e Versalhes devem dirigir-se ao Consulado Geral de 
Portugal em Paris, 6, Rue Georges Beger, 75017, onde haverá 5 mesas de voto; 

 Todos os eleitores inscritos nos cadernos de recenseamento de Orleães devem dirigir-se ao 
Consulado Honorário de Portugal em Orleães, 27 D, Rue Marcel Proust, 45000, onde haverá 
1 mesa de voto; 

  Todos os eleitores inscritos nos cadernos de recenseamento de Tours e Nantes devem 
dirigir-se ao Consulado Honorário de Portugal em Tours, 14, Place Jean Jaurès, 37000, onde 
haverá 1 mesa de voto; 

Os eleitores inscritos em outros postos consulares poderão dirigir-se, segundo a sua área de 
residência, ao: 

 Consulado Geral de Portugal em Bordéus, 11, rue Henri Rodel, 33000. Para mais 
informações poderão contactar o número consular 05 56 00 68 20; 

  Consulado Geral de Portugal em Estrasburgo, 16, rue Wimpheling, 67000. Para mais 
informações poderão contactar o número consular 03 88 45 60 40; 

 Consulado Geral de Portugal em Lyon, 71, rue Crillon, 69458. Para mais informações 
poderão contactar o número consular 04 78 17 34 41. Os eleitores inscritos nos cadernos de 
recenseamento de Clermont-Ferrand, devem dirigir-se ao Consulado Honorário de Portugal 
em Clermont-Ferrand, Groupe Titel – Zone Industrielle Ladoux, rue Bleue, 63118 Cébazat. 
Para mais informações poderão contactar o número consular 04 73 93 81 92; 

 Consulado Geral de Portugal em Marselha, 141, avenue du Prado, 2e étg, 13008. Para mais 
informações poderão contactar o número consular 04 91 29 95 30. Os eleitores inscritos nos 
cadernos de recenseamento de Ajaccio, devem dirigir-se ao Consulado Honorário de 
Portugal em Ajaccio, Córsega, 8, Place Général de Gaulle – Résidence Diamant, 20090. Para 
mais informações poderão contactar o número consular 04 95 50 37 34; 

 Vice-Consulado em Toulouse, 33, avenue Camille Pujol, 31500. Para mais informações 
poderão contactar o número consular 05 61 80 43 45. 

A Cap Magellan aproveita ainda para lhe relembrar que só votando é que damos voz às nossas 

opiniões, é que podemos fazer a diferença no futuro do nosso país. Só votando é que contamos. 

A todos os portugueses que têm a sua situação eleitoral desatualizada, a Cap Magellan aconselha a 

sua regularização junto do consulado mais próximo da sua residência. Para mais informações 

atualizadas, aconselhamos ainda a visita ao site www.portaldoeleitor.pt . 

Para mais informações:  
Cap Magellan - Tél. : + 33 1 79 35 11 00  
info@capmagellan.org  
www.capmagellan.sapo.pt 
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