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ATA N.o 55/XIV

Teve lugar no dia catorze de outubro de dois mil e doze, a reunião número

cinquenta e quatro da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita

na Av. D. Carlos I, n.o 128 - 7.° andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor

Juiz Conselheiro Fernando da Costa Soares.------------------------------------------------

Compareceram, ainda, à reunião os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Alexandre de

Jesus, Francisco José Martins, Carla Luís, Manuel Machado, João Almeida,

Álvaro Saraiva, Nuno Godinho de Matos e João Azevedo.-----------------------------

A Comissão esteve em reunião permanente das 8 às 20 horas para acompanhar

a eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores,

esclarecer todas as dúvidas que, ao longo do dia, lhe foram colocadas, receber

protestos e queixas e tomar as necessárias deliberações.----------------------

A Comissão esteve em permanente contacto com o Delegado na Região

Autónoma dos Açores que, como habitualmente, se encontrava disponível para,

em nome da Comissão, receber queixas, participações e pedidos de

esclarecimento. -------------------------------------------------------------------------------------

A Comissão tomou conhecimento, através de comunicação do Delegado, da

existência de um "incidente" ocorrido ao início da manhã na ilha do Corvo,

com a menção que o mesmo foi sanado na sequência de conversa que manteve

com a Senhora Presidente da assembleia de voto. Em causa estaria a situação de

a disposição da câmara de voto não acautelar devidamente o segredo de voto.

O Delegado contactou pessoalmente a Senhora Presidente da mencionada

assembleia de voto a quem alertou para o que dispõe a lei eleitoral e do que as

normas visam acautelar, nomeadamente em matéria do segredo do voto, tendo
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obtido informação posteriormente de que a disposição da câmara de voto tinha

sido alterada.

A Comissão, sem prejuízo da intervenção do Delegado no esclarecimento de

algumas questões que lhe foram diretamente colocadas, recebeu diretamente 22

participações ou pedidos de esclarecimento, conforme resulta dos quadros e

gráficos que constituem anexo à presente ata.

A Comissão, por intermédio do Senhor Dr. Nuno Godinho de Matos, na

qualidade de porta-voz, prestou esclarecimentos a órgãos de comunicação

social sobre a verificação de incidentes e a afluência às urnas no decurso do dia

da eleição.

Para constar se lavrou a presente ata, que foi aprovada em minuta e vai ser

assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretário da Comissão.----------------

o Presidente da Comissão

/
~

Fernando Costa Soares

Paulo Madeira
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