
COMISSÃO ELEITORAL DA CASA DO DOURO 

ATA N.º 2 

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte, realizou-se, através de comunicação 

à distância, designadamente por contactos telefónicos e por e-mail, em vários momentos 

durante o dia, uma reunião da Comissão Eleitoral da Casa do Douro, em que 

participaram todos os seus membros, Gilberto Paulo Peixoto Igrejas, Carla Maria 

Gonçalves Alves Pereira e Agostinho Gonçalves Alves da Santa. --------------------------- 

Os meios usados para a realização da reunião, embora não presencial, em nada 

interferiram na discussão dos assuntos em causa e respetivas deliberações, que, assim, 

são tidas como formal e materialmente válidas. ------------------------------------------------- 

Estando, embora, marcada para o dia anterior, a Comissão Eleitoral, nesse dia 

estabelecendo os necessários e pertinentes contactos, iniciando, assim, os termos 

preparatórios, decidiu efetivar a reunião, em termos de decisões, no dia de hoje, desde 

logo dando tempo ao senhor Presidente para estabelecer as ligações que se mostrassem 

necessárias com a tutela governamental, no sentido da devida articulação face à 

específica situação social vivida no país e, também, porque a decisão sobre reclamações 

relativamente aos cadernos eleitorais provisórios e sua fixação definitiva devia ser 

tomada neste dia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Foram abordados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações: ------------- 

1.º - O Senhor Presidente fez o ponto detalhado da situação reportada aos contactos que 

foi estabelecendo, nos últimos dias, com a tutela governamental e respetivo gabinete, 

designadamente, tendo em conta as repercussões do atual estado do país sobre o 

processo eleitoral, levantando-se a hipótese de poder vir a ser decidida a sua suspensão / 

adiamento. Decidiu-se que, enquanto tal não se verificasse, estando isso na esfera de 

decisão do Ministério da Agricultura, a Comissão prosseguisse a prática dos atos 

processuais regulamentarmente definidos. ------------------------------------------------------- 

2.º - Verificou-se que, em relação aos cadernos eleitorais provisórios, foi apresentada 

reclamação por Feliciano José Pinto Amaral, contribuinte n.º 216 575 281, dizendo que, 

embora estivesse inscrito como viticultor no IVDP, I.P., não constava naqueles 

cadernos, o que devia acontecer no caderno eleitoral da freguesia de Ervedosa do 

Douro, concelho e círculo eleitoral de S. João da Pesqueira. Informou o Senhor 



Presidente, para tal apresentando os correspondentes documentos, que a reclamação 

fazia sentido e que, só por mero lapso dos serviços, o nome desse viticultor não 

constava dos cadernos, tendo, de imediato ordenado que o lapso fosse suprido e o 

reclamante disso informado. Face a esses elementos, decidiu a Comissão ratificar o 

corretamente decidido pelo Senhor Presidente, aprovando os consequentes atos já 

praticados. De seguida, já com essa alteração, foi decidido tornar definitivos os 

cadernos eleitorais. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3.º- Na sequência da decisão acabada por referir, a Comissão Eleitoral entendeu 

disponibilizar, para consulta dos interessados, os cadernos eleitorais agora definitivos, 

nas mesmas condições em que havia acontecido para a consulta dos provisórios, com as 

seguintes precauções: ------------------------------------------------------------------------------- 

- os Senhores Presidentes das Câmaras Municipais devem ser avisados de que os 

cadernos provisórios se mantêm, nos mesmos termos, para consulta, agora como 

definitivos; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- excetua-se o caso de S. João da Pesqueira, em que, após conversa telefónica 

explicativa com o Senhor Presidente de Câmara, lhe será enviado, por e-mail, 

documento idóneo em que conste o aditamento, no caderno eleitoral de Ervedosa do 

Douro, do viticultor Feliciano José Pinto Amaral, pedindo o favor de o imprimir e juntar 

aos restantes elementos, que ficarão para consulta pública; ----------------------------------- 

- quanto à totalidade dos cadernos eleitorais entregues à Federação Renovação do Douro 

(FRD), para disponibilização para consulta na sede da Casa do Douro (CD), face à 

informação por essa instituição de que as instalações em causa se encontram encerradas, 

a Comissão decidiu o seguinte: -------------------------------------------------------------------- 

- tratando-se de caso imprevisível, de força maior, imposto, no uso das suas 

atribuições e poderes, por entidade externa ao processo eleitoral, sem depender 

da vontade da Comissão Eleitoral, torna-se imperioso que se encontre solução 

para remediar a situação de impossibilidade física de os viticultores poderem 

consultar os cadernos dentro da sede da CD; ----------------------------------------- 

- assim, os cadernos eleitorais definitivos devem ser colocados, para consulta 

pública, nas instalações do IVDP, I.P., que se situam a poucos metros da sede 



da CD, na mesma rua, na cidade do Peso da Régua, em nada afetando o 

exercício do direito de consulta; -------------------------------------------------------- 

- para isso, o Senhor Presidente da Comissão Eleitoral deve contactar, por meio 

expedito e idóneo, os responsáveis da FRD para fazerem a entrega dos 

cadernos provisórios, para que sejam disponibilizados, como definitivos, no 

IVDP, I.P., com o aditamento da folha de retificação de lapso também enviada 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de S. João da Pesqueira; ------------- 

- caso se mostre inviável a entrega desses cadernos, deve providenciar-se no 

sentido de uma nova impressão para disponibilização para consulta; ------------- 

- no sítio da Internet adstrito ao processo eleitoral, deve ser colocado, de forma 

bem visível, aviso da alteração do local de consulta ora decidido. ---------------- 

4.º - Decidiu-se, ainda, que o Senhor Presidente da Comissão deve desenvolver todos os 

contactos possíveis e necessários com a tutela governamental, no sentido de se perceber 

o desenvolvimento relativo ao processo eleitoral, já que, se nenhuma decisão em 

contrário for, superiormente, tomada a esse nível, a Comissão terá que prosseguir os 

termos do mesmo, estando em curso, a partir de segunda-feira, o prazo para entrega das 

listas de candidaturas. ------------------------------------------------------------------------------- 

5.º - Por último, decidiu-se que a Comissão Eleitoral manterá as formas de contacto à 

distância ultimamente usadas, formalizando-se, através das competentes atas, as 

reuniões que o desenrolar da situação recomende e justifique, que, pelos mesmos meios, 

o Senhor Presidente convocará. ------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que 

vai ser subscrita pelos elementos presentes. ----------------------------------------------------- 

A COMISSÃO ELEITORAL, 

 


