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ACTA N° 27/XIII
No dia 6 de Janeiro de 2011, na sala de reuniões da Comissão Nacional
de Eleições, sita na Av. D. Carlos 1, n.° 128

—

7•0

andar, em Lisboa, sob a

presidência do Senhor Juiz Conselheiro, Dr. Fernando Costa Soares, foi
realizado o sorteio de distribuição dos tempos de antena relativo à Eleição do
Presidente da República, de 23 de Janeiro de 2011 a que se referem a alínea f)
do n.° 1 do artigo

5•0

da Lei n.° 71/78, de 27 de Dezembro e os n.°s 2 e 4 do

artigo 53.° do Decreto-Lei n.° 319-A/76, de 3 de Maio.
Compareceram à reunião os Senhores Drs. João Almeida, Manuel
Machado, Jorge Miguéis, Cana Luís e Marta Fonseca.
Não compareceram à reunião, por motivos profissionais, os Senhores
Drs. Francisco José Martins e Nuno Godinho de Matos e o Senhor Engenheiro
José Victor Cavaco.
Estiveram presentes, na qualidade de representantes da candidatura
de Aníbal António Cavaco Silva, o Senhor Eng.° Luis Miguel Correia da Silva
e o Senhor Luis Filipe dos Santos Dias, na qualidade de representante da
candidatura de Francisco José de Almeida Lopes, a Senhora D. Idalina
Charraz e na qualidade de representante da candidatura de José Manuel da
Mata

Vieira

Coelho,

o

Senhor

Rubim Amaro.

Não

compareceram

representantes das candidaturas de Defensor de Oliveira Moura, Manuel
Alegre de Melo Duarte e Fernando de la Vieter Ribeiro Nobre.
Compareceram, ainda, na qualidade de representantes dos operadores
responsáveis pela transmissão dos tempos de antena da Eleição do
Presidente da República, de 23 de Janeiro de 2011, a Senhora Dra. Ana Maria
Ferreira, em representação da Rádio e Televisão Portuguesa, S.A., o Senhor
José Manuel Piçarra Ferreira, em representação da Rádio Renascença, Lda. e

//6
/‘1

Cflh
Comissão Nacional de Eleições

o Senhor Eng.° Paulo Costa Santos e o Senhor Pedro Louro em representação
da Rádio Comercial, S.A e da Rádio Regional de Lisboa, S.A. (M80).
A reunião teve início pelas 16 horas e 20 minutos e foi secretariada por
mim, Joaquina Maria Alves Martins Amorim, Secretário da Comissão.
Depois de iniciada a reunião pelo Senhor Juiz Conselheiro, Dr.
Fernando Costa Soares, o Senhor Dr. João Almeida, membro da Comissão
Nacional de Eleições, apresentou a todos os representantes das candidaturas
presentes a metodologia proposta para a realização dos sorteios de
distribuição dos tempos de antena com recurso a uma aplicação informática
desenvolvida para o efeito pela Comissão Nacional de Eleições.
Obtendo

a

concordância

dos

representantes

das

candidaturas

presentes quanto à metodologia a seguir, foi dado início ao sorteio de
distribuição dos tempos de antena referente à Eleição do Presidente da
República, de 23 de Janeiro de 2011, e foram gerados através da aplicação
informática os diferentes quadros de distribuição referentes aos operadores
abrangidos pela transmissão de tempos de antena. Em cada um dos quadros
e blocos de tempos de antena criados, foram apresentadas sequências
aleatórias de números de 1 a 6:
1) Rádiotelevisão Portuguesa, S.A., em todos os seus canais, incluindo
o internacional;
2) SIC
3) TVI

—

—

Sociedade Independente de Comunicação, S.A.;
Televisão Independente, S.A.;

4) Radiodifusão Portuguesa S.A., em onda média e frequência
modulada, ligada a todos os emissores regionais e na emissão
internacional;
5) Estações privadas de radiodifusão de âmbito nacional, em onda
média e frequência modulada;
6) Estações privadas de radiodifusão de âmbito regional.
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Depois de gerados os quadros dos operadores, o Senhor Dr. Manuel
Machado, deu início ao com recurso a bolas numeradas de um a seis, com
vista a atribuir um número a cada uma das candidaturas apresentadas a
sufrágio:
1

—

Defensor de Oliveira Moura;

2- Aníbal António Cavaco Silva;
3- Fernando de La Vieter Ribeiro Nobre;
4 José Manuel da Mata Vieira Coelho;
-

5- Manuel Alegre de Meio Duarte;
6 Francisco José de Almeida Lopes.
-

Atribuído um número a cada uma das candidaturas apresentadas a
sufrágio, foi efectuada a sua correspondência aos quadros gerados pela
aplicação informática utilizada e referentes aos operadores abrangidos pela
transmissão de tempos de antena, nos termos e de acordo com os Anexos de 1
a XI, cujas cópias foram disponibilizadas a todos os presentes.
E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão pelas 17
horas.
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.

--

Presidente da Comissão

ZSoares

O Secretário da Comissão
J\c)c.
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Ç__ cv--

Joaquina Maria Alves Martins Amorim
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