
RESPOSTA À RECLAMAÇÃO 
 
 

Subscrita pelo Sr. Arquitecto Sérgio Fernandez, na sua qualidade de mandatário da lista A 

candidata à Secção Regional Norte (SRN) da Ordem dos Arquitectos (OA), recebeu a 

Comissão Eleitoral Nacional (CEN), com data de 26/12/2013 e relativa à Eleição para os 

órgãos sociais nacionais da OA, uma RECLAMAÇÃO relacionada com o "... conteúdo dos 

últimos quatro parágrafos da respectiva Acta". 

 

Verificado, com rigor e minúcia, o teor e o conteúdo dos referidos parágrafos, a CEN não 

descortina outra "deliberação" substancial que não seja a de, perante os factos e as 

constatações efectuadas, "... não tomar a iniciativa de questionar a validade do acto 

eleitoral ora ocorrido...", acrescentado, seguidamente, que essa sua "deliberação" não 

impede "... que iniciativas em sentido diferente ou oposto sejam tomadas por outros 

elementos ou órgãos da Ordem". 

 

Por outro lado, é o próprio RECLAMANTE que se limita a solicitar à CEN "... a análise das 

consequências de tal determinação, através da análise mais minuciosa dos factos...". A 

respeito de tal solicitação, deve esta CEN afirmar que a análise que considera suficiente 

consta da própria acta e, em especial, dos quatro parágrafos referidos pelo 

RECLAMANTE, quando se refere que "... o questionamento do acto, nas actuais 

circunstâncias, resultaria especial e desproporcionadamente gravoso para a instituição no 

seu todo...", já que, concorrendo apenas uma única lista para os órgãos nacionais, outro 

resultado não ocorreria que não fosse a eleição dessa mesma lista. De resto, deve 

assinalar-se que a competência da CEN é nacional e que as questões de índole regional, 

são da exclusiva competência de cada uma das duas CER's (Comissões Eleitorais 

Regionais - Norte e Sul). 
 

Finalmente, considera a CEN dever esclarecer que a constatação das "irregularidades" 

relatadas, como, alias, consta expressamente da Acta em apreço, foram verificadas após 

"... o apuramento de resultados e já em fase de conclusão das formalidades eleitorais..." 

pelo que não podiam ter sido do conhecimento de outrém que não fosse da própria CEN 

que fez o encerramento do acto (que não do processo) com a elaboração da Acta agora 

em questão. 

 

Em conclusão: 

No entender da CEN, o único acto passível de RECLAMAÇÃO, não pode ser outro que 

não seja "... o questionamento do acto" eleitoral e, portanto, o acto implícito de lhe conferir 



validade. Uma vez que apenas na SRN se apresentaram duas listas (A e B), será apenas 

nesta secção que o resultado da eleição poderá ser distinto se anulado o já realizado. 

Deverá ser, por isso, o signatário da RECLAMAÇÃO, na sua qualidade de mandatário da 

lista A, a formalizar a respectiva RECLAMAÇÃO junto da CER-NORTE e, por 

consequência, requerer, se assim o entender, a anulação do respectivo acto eleitoral. 

 
Porto, 27 de Dezembro de 2013 
 
 
 

Pela  Comissão Eleitoral Nacional 

 
Manuel Correia Fernandes 
 
 
 
 
 
  
 
 
   


