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ACTA N.° 23/XIII
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Teve lugar no dia sete de Dezembro do ano de dois mil e dez, asessão
número vinte e três da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita
na Av. D. Carlos 1, n.° 128

—

7.° andar, em Lisboa, sob a presidência do Senhor

Juiz Conselheiro, Dr. Fernando Costa Soares.
Compareceram à sessão os Senhores Drs. Jorge Miguéis, Carla Freire, Cana
Luís, Manuel Machado e João Almeida.
Por motivos profissionais não compareceram à reunião os Senhores Drs.
Francisco José Martins, Nuno Godinho de Matos e Marta Fonseca e o Senhor
Engenheiro José Victor Cavaco.
A reunião teve início pelas 11.00 horas e foi secretariada por mim, Joaquina
Maria Alves Martins Amorim, Secretário da Comissão.

1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a acta da última
reunião.

2.1 Ratificação do Mapa-calendário da eleição autárquica intercalar para a
Assembleia de Freguesia de Figueiredo de Alva (S. Pedro do Sul IViseu)

—

06

de Fevereiro de 2011
O plenário ratificou, por unanimidade dos Membros presentes, o Mapacalendário que constitui anexo à presente acta.

2.2 Relatório das apresentações da peça de teatro Res Publica no período

compreendido entre 14 e 25 de Novembro
O plenário tomou conhecimento do Relatório que constitui anexo à presente
acta.
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2.3 Eleição do Presidente da República de 23 de Janeiro de 2011

—

materiais da

campanha de esclarecimento cívico

O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, os materiais que
constituem anexo à presente acta relativos à campanha de esclarecimento cívico
a desenvolver pela Comissão em articulação com a Direcção-Geral de
Administração Interna e a Secretaria de Estado das Comunidades.

2.4 Pedido de esclarecimento de um cidadão relativo a donativos para os
partidos políticos

O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a Nota que
constitui anexo à presente acta e deliberou remeter cópia do pedido de
esclarecimento do cidadão à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos.

2.5 Ofício do Governo Civil do Porto relativo ao funcionamento da

assembleia de freguesia de Lagares
O plenário tomou conhecimento do ofício que constitui anexo à presente acta.

—

2.6 Comunicação do Senhor Gonçalves Pedro relativa a falta de cobertura da
comunicação social na apresentação da sua candidatura a Presidente da
República

O plenário tomou conhecimento das mensagens de correio electrónico
remetidas pelo Senhor Gonçalves Pedro e deliberou transmitir ao referido
cidadão que, no âmbito da eleição do Presidente da República, foi já aprovado e
remetido a todos os órgãos de comunicação social um comunicado sobre o
tratamento jornalístico não discriminatório.
Na sequência de anterior comunicação apresentada pelo mesmo cidadão, foi
deliberado recomendar às estações de televisão RTP, SIC e TVI que procurem
conferir cobertura jornalística aos potenciais candidatos à Eleição do Presidente
daRepública.
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O tratamento jornalístico conferido às candidaturas será objecto de avaliação
por parte desta Comissão posteriormente à eleição, sem prejuízo de\
intervenções pontuais que venham a revelar-se necessárias no sentido de
recomendar a órgãos de comunicação social certos comportamentos (como,
aliás, já ocorreu no caso vertente).
Podem sempre os potenciais candidatos e os candidatos a Presidente da
República que se sintam discriminados tomar a iniciativa de apresentar queixa
junto do Ministério Público.

3. OUTROS ASSUNTOS
3.1 Mapa-calendário da eleição autárquica intercalar para a Assembleia de
Freguesia de Merufe

O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, o Mapacalendário que constitui anexo à presente acta.

3.2 Pedido de esclarecimento de um cidadão sobre a realização de festa em
honra de 5. Sebastião no dia 23 de Janeiro de 2011, dia da realização da
eleição do Presidente da República

O plenário aprovou, por unanimidade dos Membros presentes, a Nota
Informativa que constitui anexo à presente acta.

3.3 Nota oficiosa da Comissão Nacional de Eleições relativa a mensagem que
circula na internet sobre o voto em branco

O plenário aprovou a Informação que constitui anexo à presente acta e
deliberou, por unanimidade dos Membros presentes, divulgar, ao abrigo do
artigo 11° do Decreto-Lei n° 85-D/75, de 26 de Fevereiro, a seguinte nota
oficiosa:
NOTA OFICIOSA DA COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

Tem circulado de forma generalizada na Internet e através de correio electrónico uma
mensagem de apelo ao voto em branco. Esta mensagem induz os cidadãos em erro, na

*
‘II’
Comissão Nacional de Eleições

medida em que afirma que se for obtida uma percentagem majoritária de votos em
branco a eleição do Presidente da República, do próximo dia 23 de Janeiro de 2011, será
anu lada.
Por essa razão, um número significativo de cidadãos tem vindo a solicitar à Comissão
Nacional de Eleições esclarecimentos sobre a veracidade da informação divulgada.
No sentido de promover o esclarecimento objectivo dos cidadãos a este respeito, a
Comissão Nacional de Eleições vem informar o seguinte:
-

Os votos em branco e os votos nulos não têm influência no apuramento dos

resultados;
-

Será sempre eleito, à primeira ou segunda volta, o candidato que tiver mais de

metade dos votos expressos, qualquer que seja o número de votos brancos ou
nulos.
Ao abrigo do artigo 11.0 do Decreto-lei n.° 85-D/75, de 26 de Fevereiro, determina-se a
divulgação da presente nota.
3.4 Comunicação do cidadão Pedro Gonçalves relativa à divulgação da sua
candidatura a Presidente da República

A mensagem de correio electrónico que constitui anexo à presente acta foi
apreciada em conjunto com a comunicação a que se refere o ponto 2.6.
E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 13h.00.

Para constar se lavrou a presente acta, 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

)
-

O Secretário da Comissã’’

Joaquina Martins

