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CIRCULAR Nº 8 
 
Assunto: Alterações ao funcionamento do XIX Congresso da FDP/PS 
 
Caros camaradas; 

Como recordarão, as comunicações anteriores, estabeleciam que o Congresso seria realizado na tarde do dia 
12 de setembro de 2020.  

A data não mudou, mas o início do Congresso será a partir das 10 horas da manha. 

As razões são compreensíveis e, certamente, muito bem aceites pelos militantes do Distrito.  

O Secretário Geral do PS, António Costa, por razões de Agenda, só poderá estar connosco na Sessão de 
abertura, que decorrerá durante a manha.   

Adaptar o nosso Programa à sua Agenda, foram os motivos que nos levaram, mais uma vez, a mexer na 
programação. 

Assim, informamos que o Congresso da Federação do Porto terá início às 10 horas e o seu encerramento, 
acontecerá às 17H35 horas e que todas as votações serão efetuadas através de telemóvel.   

Em anexo segue o Programa do Congresso e, mais uma vez, deixamos um forte apelo aos delegados, 
especialmente aos inerentes sem direito a voto, para que sigam o Congresso de forma não presencial, mas 
online, como forma de respeitar as exigências da DGS, de respeitar o distanciamento social e de contribuir 
para o êxito da nossa realização. 

As orientações nacionais vão no sentido de apelar aos delegados por inerência, sem direito a voto, que se 
privem de participar nos Congressos distritais.   

Reforçamos as nossas exigências sanitárias, uso obrigatório de máscara, colocação de enfermeiros para medir 
temperatura aos participantes, “proibição” de ajuntamentos no interior da sala do Congresso. 

A nossa exposição publica será muito grande! A presença do Secretário-Geral, como sabem, arrasta consigo a 
generalidade dos Órgãos de Comunicação Social e os nossos cuidados, se já eram grandes, impõem-nos uma 
redobrada atenção.   

 
Porto, 5 de setembro de 2020 
 
Saudações Socialistas 

O presidente da COC 

 
(Artur Penedos) 


