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AUTO DE DILIGÊNCIA  PARA  SORTEIO 

(distribuição dos tempos de antena) 
 

 

Data: 12 de Setembro de 2013, pelas 14:00 horas. - 

Local: Tribunal Judicial de Viseu. - 

Processo: Processo Eleitoral nº. 2776/13.6TBVIS. - 
* 

Magistrada Judicial: Drª. Rute Sobral. - 

Escrivã-auxiliar: Isaura Esteves da Costa Lopes. - 
* 

Autores: Eleitores da Freguesia de Vila da Ponte e outros. - 

* 

Presentes: José Figueiredo Castanheira, em representação da mandatária da lista do PS de Carregal do 

Sal, que apresentou substabelecimento neste ato, José Manuel Marques Reis, mandatário da lista do CDS/PP de 

Carregal do Sal, Viriato António Araújo Sousa Figueiredo, mandatário da lista do PS de Vouzela, Eurico 
Manuel Almeida Moita, mandatário da lista do PS de Castro Daire, Jorge Luís Fonseca Soares, mandatário 

da lista do CDS/PP de Castro Daire, João Manuel Jesus Matos, mandatário da lista Juntos para Melhorar 

Silgueiros, Paulo Jorge de Câmara Correia Lemos Quintela, mandatário da lista do Bloco Esquerda à 

Assembleia e Câmara Municipal de S.Pedro do Sul, Manuel António da Fonseca Cardoso, mandatário da 

lista do PS de Lamego, António José da Costa Henriques Barradas, em representação da mandatária da 

lista União Independente da Freguesia de Lamego, que apresentou declaração neste ato, António Botelho Pinto, 

mandatário da lista do PPD/PSD em Viseu, António Jorge Santos Ferreira, mandatário da lista do MCIPA da 

Freguesia de Abraveses, Viseu, António Manuel Simões Ferreira, mandatário da lista da CDU/PEV de 

Mangualde, Alberto Gonçalves Ascensão, mandatário da lista do PS em Viseu, Martinho Loureiro 
Rodrigues, em representação do mandatário da lista do PS em Tondela, que apresentou neste ato declaração, 

João Carlos Felício da Costa, mandatário da lista do CDS/PP de Tondela, Ângela Teresa Dias de 
Vasconcelos Barreto, mandatária da lista de Valadares Sempre, Fernando Marques, mandatário da lista do 

PSD de Carregal do Sal. - 
Consigna-se que não compareceu qualquer representante das rádios candidatas.  - 
 

*** 

 Iniciada a diligência, a Mmª. Juiz proferiu o seguinte: - 

DESPACHO 

 Ainda que não tenha comparecido qualquer representante da rádio, tal não obsta à 

realização da presente diligência. - 

 Notifique. - 

* 

 Foram todos os presentes notificados do despacho agora proferido. - 

* 
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 Seguidamente, por todos os presentes foi declarado acordarem na realização de um 

único sorteio, cujo resultado será válido para todos os concelhos do distrito. - 

 Foi ainda por todos ponderado e aceite que no distrito de Viseu apenas existe um 

grupo de cidadãos, no concelho de S.Pedro do Sul, concorrente às eleições. Porém, visto que 

tal grupo de cidadãos apenas concorre à Câmara Municipal daquele concelho, por todos foi 

aceite que, nos termos do artigo 56º da Lei Orgânica nº 1/2001, de 14 de Agosto não assiste a 

tal grupo de cidadãos direito a tempo de antena nas emissões dos operadores radiofónicos do 

referido concelho. - 

 Em face do que antecede, todos os presentes acordaram que o sorteio a realizar deveria 

incluir os seguintes partidos: CDS/PP, PSD, CDU/Partido Ecologista os Verdes, PS e Bloco 

de Esquerda. - 

 Foi ainda acordado que nos concelhos em que os citados partidos concorressem 

coligados, o tempo de emissão será atribuido à coligação, de harmonia com a ordem de 

precedência conferido ao primeiro partido da coligação sorteado. - 

 Mais foi por todos acordado que a ordem resultante do sorteio seria válida quer para os 

tempos de antena matinais, quer para os tempos de antena do período vespertino. - 

 Por fim todos os presentes acordaram na distribuição por períodos igualitários do 

tempo de antena de cada um dos operadores radiofónicos licenciados para cada um dos 

concelhos. - 

* 

 De seguida procedeu-se ao sorteio, com vista à distribuição dos tempos de antena dos 

operadores radiofónicos licenciados no distrito de Viseu, do qual foi obtido o seguinte 

resultado: 

  1º - CDS/PP 

  2º - PSD 

  3º - CDU/Partido Ecologista os Verdes 

  4º - PS 

  5º - Bloco de Esquerda 

* 

 Terminado o sorteio, a Mmª. Juiz proferiu o seguinte: - 
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DESPACHO 

 Comunique aos operadores envolvidos, em conformidade com o artº 58º, nº 3 da Lei 

orgânica 1/2001, de 14 de Agosto. - 

 Notifique. - 

* 

 Foram todos os presentes notificados do despacho agora proferido. - 

 Para constar se lavrou o presente auto, que lido e ratificado vai ser assinado. - 

 

_________________________ 

 

 








