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r~ PIMTO =~~~~l 
SUGESTÕES 

SOBRE 

MATÉRIA ELEITORAL 
APRESENTADAS AO GOVERNO PELA 

Comissão Central Promotora do Voto 

Senhor Ministro da Presidência 

Excelência: 

A Comissão Promotora do Voto regista, com 
u maior prazer, a concordância do Governo, ex-
pressa na nota oficiosa do Ministério da Presi-
dência, em permitir a discussão dos problemas 
relacionados com a lei eleitoral, o que equivale 
a dizer que serão benvindas todas as sugestões 
atinentes a modificar ou a aperfeiçoar os textos 
legais pertinentes. 
Atendendo a que 'é, pois, passivei ao Governo, 

no interregno da actividade da Assembleia Na-
cional, promu1gar decret<>&>leis, a Comissão Pro-
motora do Voto apresenta, como primeiro resul-
tado dos seus traba1hos, e no 'desejo de prosseguir 
neles, as sugestões que adiante se enumeram. 
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A Comissão Promotora do Voto pretende, pura 
c simplesmente, eleições sinceras, para usar dos 
termos expressos nas Declarações da O. N. U., por 
sufrágio igual e secreto e de forma a assegurar·se 
a liberdade de voto. 
Esta Comissão na:da tem-afirma-o uma vez 

mais-com partidarismos políticos e os seus 
membros  agem norteados pelo princípio da con-
vivência civica e de todos os portugueses. 
Mas é seu dever reafirmar também que essa 

convivência civica só a julga passivei num-a so-
ciedade r:lenwcrática, baseak:la em princípios da 
mais completa legalidade. 
Para tanto a Comissão Promotora do Voto 

propugna o restabelecimento das liberdades pú-
blicas, enunciadas na Constituição Politica da 
República, mas não realizad•as, e  o acatamento 
das regras jurídicas e morais que estão na base 
dos instrumentos diplomáticos aceitos por Por-
tugal, como membro da O. N. U. 
A convivência de todos ôs portugueses e as 

tarefas pam os chamar ao cumprimento dos seus 
deveres cívicos implicam a igualdade de todos os 
eleitores e de todos os elegíveis. Dentro desta 
forma de conduta, a Comissão propõe-se, pois, 
com o trabalho que ora apresenta, e com outros 
que se seguirão, apelar para governantes e go-
vernados no sentido de que possam realizar-se 
de futuro, entre n~ autênticas eleições livres. 
O recenseamento eleitoral, operação prelimi-

nar da mais elevada manifestação cívica que é 
uma eleição, tem de ser rodeado de todas as ga-
rantias e isento de todas as suspeitas. Nele têm de 
estar inscritos todos os cidadãos com direito a 
voto-e só esses-pelo que tudo tem de estar 
legislativamente previsto e garantido para que 
efectivamente assim aconteça. 
Ora, a lei vigente não contém as necessárias 

garantias de que assiro sucederá, e são tão gra-
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ves as suas ·Iacuna.s, as suas omissões e  a sua de-
ficiente regulamentação que, à sombra dela, po-
dem praticar-se as mais sérias irregularidades e 
se pode, justificadamente, originar um oambiente 
de suspeição sobre a veracidade e  a 'honestidade 
do recenseamento. 
Porque estão decorrendo, neste momento, a.s 

operações do recenseamento que há-de servir na 
próxima eleição para Deputados, entende esta 
Comissão dever desde já apresentar, quanto a 
esse capítulo da legislação eleitoral, as suas re-
clamações e as suas sugestões, na firme convic-
ção de que assim se desempenha de uma parte 
da tarefa que a si própria se impôs, e na fundada 
esperança de que, perante a razão e justiça do 
que se pede, o Governo não deixe de, enquanto 
é tempo, publicar um decreto-lei que, adoptando 
as nossas sugestões, e porventura aperfeiçoando-
-as ainda, possibilite um recenseamento sério e 
impossibilite as fraudes. . 
a) Como é intuitivo, para que dum acto elei-

toral resulte a expressão da vontade nacional, é 
nE<:essário e elementar que esteja inscrito no re-
censeamento o maior número, senão a totalidade, 
de todos quantos têm direito a votar. 
As restrições devem, pois, resultar tão só de 

circunstâncias claramente expressas na lei, que 
os recenseadores não possam iludir nem sofismar, 
alargando-as a seu bel talante. 
Ora, nos n. 7  e  8 do art.o 2.0 da Lei 2.015, 

excluem-se do recenseamento cidadãos por sim-
ples critério e apreCtação subj~ivos das Comis-
sões Recenseadoras. 
Claro que se compreende e aceita o principio 

de que não possam ser inscritos os que sejam con-
trários à existência de Portuga1 como Estado 
independente, e os que notóriamente careçam de 
idoneidade moral. Mas, num e noutro caso não 
pode deixar-se à Comissão Recenseadora o direito 
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de -proferir um julgamento em matéria tão infa-
roante, nem se pode admitir que a exclusão possa 
resultar de simples informação policial. 
Num e noutro caso, apenas pode fundamentar 

a recusa ou a não inscrição a existência de uma 
sentença transitada em julgado que assim tenha 
decidido. 
Quanto à restrição contida no n." 7 do mesmo 

art.c 2.0 relativa aos que professam ideias con-
trárias à disciplina social, também não faz sen-
tido que ela possa aplicar-se a um cidadão que 
não tenha os seus direitos políticos suspensos por 
decisão judicial transitada. 
Impõe-se, por isso, o esclarecimento destes 

dois números do artigo 2." em ordem a que do 
n.~ 7 seja pura e simplesmente eliminada a refe-
rência a ser contráTio à disciplina social, pois 
que tal exclusão se deve considerar incluída já 
no n." 1 do artigo quando se excluem os que não 
estão no gozo dos seus direitos políticos, e quanto 
aos que professem ideias contrárias à existência 
de Portugal como Estado independente e aos que 
notOriamente careçam de idoneidade moral, em 
ordem a que se acrescente «quando como tal te-
nham sido considerados por sentença judicial com 
trânsito em julgado». 
b) 1!: sabido, e tal tem sido objecto de várias 

reclamações anteriores, que se verificam nume-
rosíssimas inscrições repetidas em várias Comis-
sões recenseadoras e referentes ao mesmo eleitor. 
Tal tem sido possível não só porque se não 

estabelece na lei uma disposição expressa só con-
sentindo a inscrição na freguesia em que o eleitor 
tem a sua residência, como ainda porque se têm 
recenseado cidadãos simultâneamente pela fre. 
guesia da sua residência e por aqlj.ela em que 
exerce a sua profissão, ou se acha aquartelado, ou 
paga contribuição, etc. 
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Torila-se, por isso, indispensM.rel inserir na lei 
dois artigos novos: um estabelecendo que a ins-
crição só pode ser feita na freguesia em que o 
eleitor tem a sua residência, e outro, semelhante 
P.O que constituia o artigo 17 da lei de 3 de Julho 
de 1913, e no qual se estabeleceria que: c-Não 
podem ser considerados domicílio eleitoral, quer 
pura a inscrição no recenseamento, quer para o 
exercício do direito de voto, os quartéis, navios, 
arsenais, estabelecimentos militares, postos fis-
cais, fábricas, oficinas e quaisquer escolas, asi-
los, hospitais, e em geral todos os edifícios e re-
partições do Estado, Corpos Administrativos, ou 
da organização corporativa, onde residam, ou 
exerçam as suas funções, indivíduos ao serviço 
das mesmas entidades, ou as freguesias dos con-
celhos pelos quais é paga a contribuição. Excep-
tuam-se os casos de residência orbrigatória no lo-
cal da prestação de serviço». 

c) Para que se torne mais fácil a reclamação 
centra o recenseamento, e para que este seja 
conhecido fàcilmente pelo maior número de elei-
tores, é da maior conveniência repor em vigor as 
disposições que se continham no art." 20 da lei 
de 3 de Julho de 1913. 

Assim, é in'dispensável que, durante o período 
das reclamações, sejam os cadernos eleitorais-
e não verbetes soltos-'que estejam patentes ao 
exame dos eleitores, e que esses cadernos estejam 
devidamente autenticados, tendo em lista sepa-
rada a nota dos cidadãos que foram eliminados, 
com o motivo determinante dessa eliminação. 
Cópias manuscritas ou impressas dos recensea-
mentos, devidamente autenticadas, serão, durante 
o mesmo período, afixadas no átrio das Juntas de 
Freguesia, o que tudo se tornaria público, in-
elumdo o período da.s reclamações, por editais 
afixados com 15 dias de antecedência às portas 
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da.~ Juntas e por meio de anúncios publicados 
nos jornais 'de maior circu1ação. 
E, para que os cadernos tenham a garantia 

da sua autenticidade, e de que não poderão ser 
substituídos ou alterados, deverão ser autentica-
dos levando cada folha devidamente numerada e 
assinada pelos membros da Comissão Recensea-
dora e pelo Juiz de Direito da Comarca respec-
tiva, com o selo branco do Tribunal Judicial, e na 
última ·folha a declaração, antes das assinaturas, 
do número total dos inscritos naquele caderno. 
d) Findo o prazo das reclamações e dos re-

cursos a que tenham dado lugar, serão feitas nos 
cadernos as eliminações e os acrésc'imos que de· 
l<!s tiverem resultado, mencionando-se em novas 
folhas, autentica:das pe1a mesma: forma, as alte-
rações que foram feitas e qual o número total de 
inscritos que do caderno ficou constando. 
Os cadernos assim definitivamente organiza-

dos serão feitos por Freguesia e em 15 exempla· 
res cada, destinando-se um para ficar arquivado 
na Junta, um para ser arquivado na Secretaria 
da Câmara Municipal ou nas Administrações de 
Bairro, conforme se trate de concelhos ou das ci-
dades de Lisboa e Porto, outro para ser arquivado 
no Tribunal J~dicial da Comarca, tr§§. para. se-
rem entregues as mesas das Assembleias de Voto, 
c os restantes, que ficariam confiados à guarda 
do Juiz de Direito da Comarca, para serem entre-
gues, no prazo de 15 dias após a apresentação de 
cru1didaturas, a cada um dos candidatos que fi-
gure em primeiro lugar na lista em que se pro-
põe, à razão de três cadernos por cada lista. 
e) Igualmente, durante o período em que, de-

pai~ de definitivamente organizados, os. cadernos 
e~tejam patentes, deverá ser consentido a qual-
quer eleitor copiar os cadernos, e fazer conferir 
c autenticar essa cópia pelo Chefe da Secretaria 
do Tribunal Judicial da Comarca, apenas com o 
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pagamento de uma taxa única por cada Freguesia, 
de preço não superior a 50$00 se o número de 
iilscritos não exce·der mil, e de 100$00 se lhe for 
superior. 
f) Tornando-se indispensáve1 prevenir  e evi-

tar a possibilidade de um cidadão sem direito a 
voto se apresentar a votar numa Assembleia, ou 
a de votar em mais do que uma, necessário é que 
o eleitor, isto é o cidadão inscrito, seja possuidor 
de uma cédula que o identifique, a qual será obri-
gatàriamente apresentada no acto de votar, e lhe 
será entregue, sem pagamento de qualquer taxa., 
inteiramente gratuita, durante os 30 dias que se 
seguirem aos 45 após a elaboração definitiva dos 
cadernos. 
Essa cédula-tão usada em todos os países 

que têm uma moderna legislação eleitoral-de-
VHá conter na rface o nome completo do eleitor, 
a sua idade, naturalidade, filiação, prof1issão e 
morada, ser devidamente numerada, autenticada 
com a assinatura do Presidente da Junta de Fre-
guesia e com o selo branco desta, e nas costas 
deverá apresentar quatro espaços Tetangulares 
iguais, para neles poder ser aposto um carimbo, 
cada vez que o eleitor exercer o seu direito de 
voto, carimbo esse que deverá ter os seguintes 
dizeres: 
Votou nesta Secção de Voto, a data do dia 

da eleicão, e por debaixo a assinatura ou chan-
cela do Presidente da Mesa. 
Quem, no acto de uma eleição, não apresen-

tasse a sua cédula de eleitor, não seria admitido 
a votar. 
O que a Comissão deseja veementemente é que 

re abra discussão ampla, como parece ser a inten-
ção do Governo, e ·que se pronunciem sobre estas 
sugestões todas as pessoas competentes e avisa-
das, sejam quais forem as suas predi-lecções poli-
ticas. Remeter tão momentoso problema para o 
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silêncio das coisas inúteis o mesmo seria que vo-
tar ao desprezo as mais expressivas manifesta-
ções da consciência nacional. E assim como a 
Comissão Promotora do Voto entende que tais 
atitudes de silêncio e desprezo negam a possibi-
lidade dum entendimento nacional, ela crê, espe-
rançada, que está agora a ser dado um primeiro 
c vantajoso passo no sentido da clarificação das 
ideias e dos propósitos da conciliação portuguesa, 
sob o signo da legalidade e da ordem. 

A BEM DA NAÇÃO 

A GOMIBBAO CENTRAL PROMOTORA 
DO VOTO 

Lisboa, 15 de Fevereiro de 1957. 

I 

I 
I 
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II 

Senhor Ministro da Presidência 

Excelência 

Continua com o presente documento a Comis-
são Central Promotora do Voto a tarefa que se 
propôs de tentar melhorar a lei eleitoral vigente 
e  c respectivo processo executório, no sentido de 
se conseguir a expressão tanto quanto possível 
exacta da vontade nacional através dos actos elei-
brais e  a prática de eleições livres. 
A posição da Comissão, apresentando criti-

cas e sugestões, reforça--se tanto mais quanto é 
certo que o diploma em vigor, o decreto-lei 
n." 37570, de 3 de Outubro de 1949, não pode em 
boa 'hermenêutica constitucional considerar-se 
intangível, bem ao contrário. Embora no respec-
tivo preâmbulo se diga que o diploma é destinado 
a coordenar ou codificar as disposições legais em 
vigor na matéria e'leitoral, a verdade é que cons-
titui nova lei reguladora neste domínio, e que, 
como tal, cumpria tê-lo apresentado à discussão 
~ sanção da Assembleia Nacional, nos termos do 
a.rt.o 109, n.o 2 da Constituição. 
Não sendo de invocax o uso de autorização 

que, para o caso, não existiu, nem motivos de 
urgência e necessidade pública, e tendo-se revo-
gado, de outra parte, por aquele decreto-lei, dis-
posições até então em vigor da lei de 3 de Julho 
de 1913 e os próprios decretos n.o• 34938 e 34963, 
m<.ontidos expressamente. em vigor, também, por 
determinação da Assembleia Nacional, a  razão 
que assiste à critica atrás formulada é evidente, 
e mais evidentes, portanto, as possibilidades de 
serem atendidas as nossas, ou outras, sugestões. 
Pelo que respeita, dentre estas, às já entre-

gues à apreciação do Governo, algwn conheci-
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rnento público foi facultado pe1a sua inserção no 
jornal «República». 
A elas voltaremos para mais ·larga publicidade 

e no sentido de interessar, como cumpre, a opi-
nião pública. 
Seguem agora sugestões de uma segunda fase, 

nã•· a preeleitoral, como no caso anterior, mas a 
própria fase eleitoral, que é igualmente indis-
pensável rodear de todas as garantias. 
1) Pelo decreto-lei agora em vigor, só podem 

ser eleitos membros da Assembleia Nacional os 
cidadãos recenseados que sai'bam 'ler e escrever 
português e não incoiTam em qualquer das ine-
tigibilidades do art.o 8,0• 
Ora, pela legislação anterior, para poder ser 

eleito não era indispensável restar recenseado, 
bastando ter capacidade eleitora·!, sendo sufi-
ciente para poder ser candidato, se não estivesse ~~ 
recenseado, a apresentação de certidão compro-
vativa de que se possuia capacidade eleitoral. Isto 
tem muita e grave importância, pois que, sabido 
como é que nos recenseamentos sempre se verifi-
cam lapsos, omissões e deficiências, que até po-
dem ser involuntárias, tem acontecido que cida-
dãos ilustres e prestimosos, com capacidade e1ei-
toral à .face da lei, e com qualidades de saber, 
inteligência, patriotismo e amor pela causa pú-
blica, por não estarem recenseados ficam impe-
didos de ser candidatos, o que, indiscutivelmente, 
ocasiona prejuízo na qualidade da representação 
nacional. 
Impõe-se, portanto, alterar o art.o 7, substi-

tuindo a ex;pressão «recenseados», por «com ca-
pacidade eleitoral, mesmo que não estejam re-
censeados», e acrescentar-lhe um parágrafo no 
qual se diga ·que «Os indivíduos que tenham ca-
pacidade eleitoral e que não estejam inscritos no 
recenseamento podem ser admitidos como candi-
d~üos ·a membros da Assembleia Nacional, desde 

10 
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quf. apresentem certidão comprovativa de possui· 
rem essa capacidade:.. 
2) No n.o 3 do art.o 8.0 do decreto-lei, expres-

sa-se como causa de ineligibilidade o «professar 
ideias contrárias à existência de Portugal como 
Estado independente e aos princípios fundamen-
tais da ordem social estabelecida». 
Qual é O a:lcance desta disposição da lei? Quais 

sii.o os «princípios fundamentais da ordem so-
cial:.? Não se sabe, pois a lei não o define, e tal-
vez não haja duas opiniões confonnes sobre o si-
gnificado e alcance de tais expressões. 
Supomos que toda a gente estará de acordo 

e.m que não deverá ser elegível como deputado 
quem não for partidário da independência na-
cional. A.í, o caso não oferece dúvidas, a não ser 
nn competência e modo de" determinar quem são 
os •contrário·s à existência de Portugarl como Es-
tado independente. Ao que parece, competirá aos 
governadores civis, perante quem as candidaturas 
são apresentadas, o decidir, sem apelo nem 
agravo, se um cidadão é contrário à existência 
dF> Portugal como Estado independente. E que ele-
mentos de prova são necessários para tão grave 
jti'lga.mento? Nenhuns? Bastará a simples con-
Vlcção do senhor Governador Civil? Julgará ele 
por informações de qualquer serviço ·público? 
Qual? 
Entendemos que tão grave e até afrontosa 

exclusão só poderá resultar de julgamento .feito 
pe-los Tribunais, com trânsito em julgado. Que 
quem não queira a independência de Portugal não 
possa ser deputado, inteiramente de acordo, mas 
que se faça recair sobre um cidadão tão infa-
ma.nte condenação, sem que tenha sido julgado 
~ tenha podido ampla e livremente defender-se, 
issu é que não pode merecer a nossa concordância. 
E, se este aspecto ~ grave, não menos o  é  o 

julgamento de professar ou não ideias contrárias 

11 
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aos principias fundamentais da ordem social 
ef:ltabelecida. 
Impunha-se, para que não possam surgir arbi-

trariedades, ou até interpretações divergentes de 
quem tiver que apurar as ineligibilidades, que se 
tivesse enunciado uma definição ou enumeração 
taxativa e clara de quais são esses princípios, 
coisa que se não fez. 
Em regime de eleições, não julgamos admis-

síveis exclusões derivadas das ideias que se pro-
fessam, a não ser quando essas ideias se propo-
nham defender o recurso à violência, o desres-
peito à lei, a postergação da liberdade. 
Ora, tal só pode ser avaliado em face do pro-

grama que o candidato apresente ao seu eleito-
rado, e só a este compete repeli .. Jo, não votando. 
lil perigoso, não é justo e  é sempre arbitrário, 

seja qual for o Governo, seja qual for o regime 
político, estabelecer como motivo de ineligiblli-
dade uma cláusula que não é clara e expressa-
mente definida, que fica dependente do critério 
de interpretação, e até do maior ou menor secta-
ri:m~.o político da autoridade que tem de aceitar 
ou recusar as candidaturas. 
Impõe-se, portanto, a suspensão pura e sim-

ples do n.o 3 do ·art.o 8.0 ou então a sua alteração 
em ordem a estabelecer que aquelas causas de 
ineligibilidade só poderão ser impostas em rela-
ção a candidatos aos quais se aplique o impedi-
me-nto em ..razão de sentença judicial transitada. 
3) No decreto-lei não há qualquer referência 

à fiscalização do acto eleitoral por delegados dos 
C(tndidatos, e apenas no art.o 32 se permite a fis-
calização às operações do apuramento geral pe-
les próprios candidatos. Consequentemente, os 
candidatos não podem ter representantes seus nas 
secções de voto, nem nas de apuramento. 
Ora, como em cada circulo o número de de-

putados a eleger é sempre, de muito, inferior ao 

12 
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número de secções de voto, ficam os candidatos 
impossibilitados de fazer fiscalizar o acto elei-
toral. 
Dir-se-á, é certo, que qualquer eleitor pode 

fiscalizar o acto, por isso que lhe é permitido 
requerer certidões e fazer protestos, mas a fis-
calização já não é  a mesma, nem tem a mesma 
eficiência, nem pode realizar-se com as mesmas 
facilidades. 
A existência de delegados eleitorais é uma 

da.t; garantias essenciais para que o acto eleitoral 
possa decorrer com toda a honestidade, evitan-
do-se as possíveis fraudes. E isto compreende-se 
filcilmente se nos lembrarmos de que as mesas 
das secções de voto e de apuramento são consti-
tuidas Unicamente por cidadãos nomeados pela 
autoridade administrativa, não entrando na sua 
composição, ao contrário do que sucedia na vigên-
cia da lei de 1913, os representantes das listas em 
disputa-fórmula a todas preferive1. 
Ora, devem evitar-se as possibilidades de 

ataque à maneira de proceder das mesas, dando 
a todo eleitor o máximo de garantias de que a 
genuidade do sufrágio será respeitada, e isso só 
se pode conseguir desde que, havendo delegados 
eleitorais, com os respectivos direitos e regalias 
devidamente assegurados, todo candidato e todo 
eleitor saiba que esses delegados estão presentes 
~ todos os actos eleitorais e possuem os meios le-
gais necessários para velar pela seriedade das 
eleições. 
Entende-se, pois, que urge voltar ao regime 

dos delegados eleitorais, cercando-os, ainda, de 
maiores rega1ia.s e garantias do que a.s que se 
continham na legislação anterior. 
Mas, pelo menos, há que repor em vigor as 

seguintes disposições dessa legislação: 
a) § 1.0 do art. 40.0 da lei n.o 3, de Julho de 
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1913, referente ao alvará de nomeação dos dele~ 
ghdos eleitorais; 
b) n.o 1 do arit. 41.0 Ida mesma ,lei, dispondo 

sobre os lugares a ocupar pelos delegados nas 
assem'bleias eleitorais; 
c) n.o 2 do art. 41.0 da mesma lei e art. 39.0 

do decreto-lei 34.938, sobre o momento em que 
os delegados exercem o seu direito de voto; 
à) § único do art. 43.0 da lei n.o 3, sobre as 

suas imunidades enquanto se realiza o acto elei~ 
torai; 
e) n.o 5 do art. 41.0 da citada lei, sobre a assi-

natura das actas; 
f) n. o 4 do art. 41. o da mesma lei, sobre o seu 

voto consultivo relativamente às questões que se 
suscitarem nas assembleias primárias, de escru-
tínio ou de apuramento; 
g) n. o 6 do art. 41. o da mesma lei referente ao 

transporte das urnas, dos documentos da eleição, 
da rubrica, selagem e lacragem dos documentos; 
h) § 2.0 do art. 42.0 da citada lei n.o 3 sobre 

a liberdade de exercício da sua missão; 
i) todos os direitos de fiscalização que, pela 

lei de 3 de Julho de 1913, eram concedidos a todos 
os eleitores. 
4) No art. 15.0 do decreto-lei 37.570, ao esta~ 

bE>Jecer a o·brigatoriedade, prazo e condições para 
a passagem de certidões de recenseamento elei-
toral, nota-se uma importante omissão em rela-
ção ao que, sobre a mesma matéria, se encon-
trava no art. 14.0 do decreto-·Iei 34.938, não se 
referindo a certidões que respeitem ao recensea-
mento político. Sobre este assunto damos aqui 
inteiramente como reproduzidas todas as criticas 
e sugestões que inserimos na nossa anterior ex-
posição referente à legislação do recenseamento, 
instando para que se adoptem os princípios e re-
gras que a:li sustentámos, pois que, se os candi-
datos e seus delegados não tiverem em seu poder 
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uma cópia autêntica dos cadernos eleitorais, a 
fiscalização das eleições será uma palavra vã. 
5) Na legislação anterior (§ 2.0 do art. 89.0 

da lei 3) permitia-se a qua:lquer eleitor requerer, 
verbalmente ou por escrito, certidão do número 
de votos obtidos por qualquer candidato, segundo 
o que da acta, logo que esta estivesse terminada, 
constasse, e as mesas eram obrigadas a passá-la. 
No decret~lei 37.570 não há qua..lquer disposi-

çíiü equivalente. 
Igualmente nada se dispõe quanto à passagem 

de certidões da acta da assembleia eleitoral. 
Achamos indispensável preencher estas lacunas, 
tornando obrigatória a passagem das certidões 
rel:eridas. 
Com efeito, nem se compreende que, sendo a 

mesa obrigada a passar, logo que termine o apu-
ramento, certidão de onde conste o número de 
votos obtidos por cada lista e cada candidato, 
nâ•) seja obrigada a certificar o que a tal respeito 
conste da acta, logo que esteja concluída. 
Por outro lado, devendo a acta mencionár 

quantos foram os votos considerados nulos, e por· 
que o foram, não se concebe que não seja possível 
obter certidão da acta, pois que a sua obtenção 
i! de grande importância para o candidato, não só 
para me'lbor acompanhar e fiscalizar as opera· 
ções de apuramento geral, como para, na assem· 
bleia de apuramento geral, fazer qualquer pro-
têsto que se torne necessário se, porventura, o 
que constar da acta enviada pela mesa da assem-
bleia de voto para a de apuramento geral não 
corresponder exactamente ao que se passou, o 
que só com a certidão da acta ele poderá com-
provar. 
6) O decreto-lei 37.570 não prevê, nem regula, 

portanto, a hipótese de ser ·impossível tenninar 
as operações de apuramento no próprio dia de-
signado para a eleição, o que pode dar lugar às 
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práticas mais díspares, e aos maiores perigos 
quanto à seriedade do acto. 
Impõe-se, por isso, incluir na legislação uma 

disposição análoga à que se continha no art. 87.0 
de lei de 1913, onde a hipótese era regulamentada 
em toda a sua minúcia e por fonna a evitar a 
prática de qualquer fraude. 
7) Pelas disposições do decreto-lei 37.570 

mantém-se a eleição por círculos e por lista. Os 
círculos correspondem aos distritos e constam 
do mapa anexo, referido no art. 11.0 no qual se 
marca o número de deputados a eleger por cada 
circulo, num total de 120. · 
Parece discutível o número de 120 deputados 

e  a sua distribuição quantitativa pelos diferentes 
circulas, assim como o facto de não constituirem 
só por si círculos distintos as cidades de Lisboa 
e Porto, o que seria perfeitamente justifica:do 
dada a sua importância populacional e política. 
Também entendemos que o número de represen-
tantes das Províncias Ultramarinas, especial-
mente Angola e Moçambique, com 3 deputados 
cada uma, não está em relação com a importância 
e valor dessas parcelas do território nacional. 
Mas não é esse o problema que mais nos preocupa. 
A eleição por lista significa que em cada cír-

culo serão considerados e proclamados eleitos os 
candidatos que pertençam à lista que obtenha a 
maior votação, ainda que na mesma lista um só 
candidato tenha alcançado essa maior votação 
e os restantes sejam, acaso, menos votados que 
candidatos de outra lista. 
Este sistema, contrário à tradição constitu-

cional portuguesa desde 1823, torna impossível a 
representação das minorias, e, portanto, afasta 
da Assembleia Nacional as diversas correntes da 
opinião pública e torna impossível a verdadeira 
escolha dos candidatos, já que é, antes, a lista 
que conta e não os nomes que nela se inscrevem. 
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Não se tem em vista, com esta crítica, apresentar 
a solução que se entenda ser a melhor, por isso 
que em tal matéria existem os mais variados sis-
temas, todos com seus adeptos; e, portanto, deve-
mos concluir ser este um problema que exige de-
bate cuidadoso e largo. Mas contesta-se, isso sim, 
a legitimidade do sistema seguido pela nossa 
legislação actual, porque impede a existência de 
uma verdadeira representação nacional, já que 
torna impossível a representação das vãrias cor-
rentes de opinião. 

Pretende-se, consequentemente, chamar a 
atenção do Governo e do público para tal facto, 
sugerindo que a lei seja alterada no sentido de, 
por um ou por outro sistema, ser sempre possível 
a eleição de representantes da minoria, de modo 
que a Assembleia eleita seja verdadeiramente 
nadi.ona:l, e não apenas mandatári'a 'de uma parte 
da Nação. 
Só uma lei eleitoral que possibilite-insiste· 

·Se -a representação das minorias pode corres· 
ponder à expressão de uma vontade nacional. 
Sem que (repetindo) pretendamos tomar posi· 

ção definitiva no importante assunto-e sem 
esquecer que, dentro dos princípios democráticos 
que seguimos, o ideal (talvez por agora inantigí· 
vel) seria o da representação proporcional~ a 
única asseguradora do respeito por todas as cor· 
rentes-entendemos sugerir, todavia, o seguinte: 
Eleição por lista em círculos distritais, ressai· 

vados os casos das cidades de Lisboa e Porto, 
como actualmente, mas com a obrigação de ga. 
rantir à minoria lUll -quarto do número de depu-
tados, desde que esta minoria alcance, no acto da 
votação, pelo menos do quinto ao quarto dos votos 
contados no apuramento. 
O preenchiment o deste quarto seria feito, bem 

entendido, com os mais votados dos candidatos 
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da minoria em detrimento de número igual dos 
menos votados da maioria. 
O reduzido número de deputados pelas Dhas 

Adjacentes e pelo Ultramar torna impossível a 
representação das minorias dentro do esquema 
proposto. Sugere·se que, ao encontro, aliás, dos 
reparos iniciais, aquele número seja aumentado, 
ou então que se considerem dois blocos, o das 
Ilhas e  o do Ultramar, e que, somados em cada 
um dele.s todos os votos, logo que atinjam o limite 
mínimo atrás fixado, os candidatos a eleger pela 
minoria sejam escolhidos, para cada bloco, entre 
os mais votados das várias assembleias aos mes--
mos blocos referentes. 
8) Também no tocante  ao acto eleitoral e à 

sua seriedade e honestidade, esta Comissão-
além das críticas e sugestões que apresentou na 
sua anterior exposição, designadamente no que 
respeita à entrega de cópias do recenseamento 
eleitoral aos candidatos e à exiStência obrigat6· 
ria de uma cédula de eleitor, e sobre as quais uma 
vez mais se insiste -não pode deixar de pugnar 
pela necessidade de se integrarem na legislação 
eleitoral disposições, claras e concretas, atinentes 
a defender o segredo do voto, através de listas 
dE: papel de impressão perfeitamente igual, com· 
postas e impressas na Imprensa Nacional; inte· 
gridade das urnas; obrigatoriedade da sua ins· 
pecção pe1os delegados eleitorais antes de se dar 
inicio à votação; dispositivos em ordem a tornar 
impossível introduzir nelas mais que uma lista 
de cada vez; posição da mesa por modo que pos. 
sam os eleitores circular à sua volta, o que aliás 
já era determinado pelo art~ 51.0 da lei de 1952. 
9) A lei eleitoral prevê no art. 51.0 que quando 

não se realizar a eleição em qualquer assembleia 
ou secção d-e voto, só haverá lugar à sua efectiva· 
ção no domingo seguinte se for a sua faUa sus--
ceptíve1 de influir no resultado da votação. 
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Afigura-se-nos que a eleição deve sempre rea-
lizar-se em todas as assembleias ou secções de 
voto, independentemente de poder ela influir no 
resultado das eleições. Não deve recusar-se a 
quem quer que seja a oportunidade de exprimir 
a sua vontade em questões de tal interesse e rerr 
ponsabilidade. 
10) k?. reclamações e recursos devem deixar 

de fazer-se perante os Tribunais Administrativos, 
que, sendo da livre nomeação do Governo, deste 
inteiramente dependem, e passar a fazer-se pe-
rante o Tribunal da Relação respectivo, ou no 
Tribunal da maior categoria em cada Província 
Ultramarina. 
11) Para que a actividade do período eleitoral 

decorra dignamente, colocando-se todos os can-
didatos em pé de igualdade, não poderá a legis-
lação eleitoral deixar de regular, com clareza e 
amplidão, os direitos dos candidatos e dos seus 
representantes ao exercício de wna campanha 
eleitoral livre. Assim, importa estabelecer a abo-
lição da censura ao livro, à imprensa e à rádio 
durante o petiodo da campanha eleitoral; o acesso 
em pé  de igualdade à radiodifusão e à televisão, 
por todos os candidatos e seus propagandistas; 
a liberdade do direito de reunião, facultando-se o 
uso dos edifícios públicos, igual número de vezes 
e em igualdade de condições, a todos os candi-
datos. 
12) Entende-se fina1mente chamar a atenção 

para a necessidade da aplicação insofismável de 
sanções a todos aqueles que, dispondo de autori-
dade em qualquer grau, iludam as garantias elei-
toralis expressas na lei. 
São estas, resumidamente, as principais crí-

ticas e sugestões que a Comissão Central Pro-
motora do Voto, com os propósitos patrióticos 
que a animam, dentro de um espirita meramente 
construtivo e no desejo único de conseguir o aper-
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feiçoamento da ·legislação eleitoral, em ordem a 
transformar o acto, o mais possive.J, na geunina 
expressão da vontade nacional, entendeu dever 
levar ao conhecimento do Governo e da Opinião. 
Queira aquele, animado dos mesmos propósi-

tos que são os nossos, reconhecer a justiça do 
que se pede, e ter-se-á dado um decisivo passo 
para que seja finalmente possivel o entendimento 
de todos os portugueses. 
De fa-cto, estes não podem pretender melhor 

do que ver o seu país prestigia'do, real e não ape-
nas virtualmente, a par das Nações junto das 
quais alinhamos numa organização internacional 
que tem, entre outros, por lema o da honestidade 
e liberdade dos actos eleitorais. 
Neste particular apresenta a O. N. U. a todos 

os seus aderentes uma norma politica fundamen-
t8!l que não deve ser iludida po-r qualquer deles; 
Portugal tem que honrar os seus compromissos. 
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