
No dia 28 de Abril de 1975, pelas 9 horas e 30 minutos reuniu no Palá- }

cio de S. Bento, em Lisboa, a ComissSo Nacional das Eleiçães tendo comparecido to_ g

dos os seus membros, com excepção dos Drs. Vitor Angelo e Ribeiro Mendes#

A ComissSo tratou de vários assuntos do expediente e fez a previsão das

próximas tarefas a levar a cabo. Foram analizadas queixas de vários partidos que *!

a Comissão decidiu arquivar.

Foi apresentada pelo P.C.P. uma queixa contra insultos dirigidos ao de

legado deste partido numa nesa de voto em Mesão Frio. Desta queixa a Comissão de 

cidiu dar conhecimento ao Ministério Pdblico da Comarca respectiva.

A Comissão tomou conhecimento de telefonemas feitos pelos jornais I

blica e Diário de Notícias informando irem enviar os elementos relativos às quei- {

xas apresentadas pela F.S.P.. j

A Comissão apreciou uma queixa apresentada por uma eleitora em Rio de Mqu 

ro acusando a Mesa da assembleia de voto de ter tido um comportamento suspeito por 

o seu nome ter sido descarregado dos cademos eleitorais antes de ter votado. A 

Comissão enviou esta queixa ao Ministério Pdblico em Sintra a fim de se proceder 

às averiguaçães convenientes.

A Comissão tcmou conhecimento de uma conferência de Imprensa realizada

no Porto no anterior dia 26, por três padres em que foi referida a distribuição

pelos padres do distrito de Braga de um comunicado do arcebispo desta diocese, re 

lativo à campanha eleitoral.

A Comissão decidiu oficiar os seus delegados em Braga no sentido de saber 

o teor deste comunicado e os termos em que fora divulgado.

A Comissão fez o ponto da situação e previu as próximas actividades a re&

lizar.

Realizar-se-iam as assembleias de apuramento geral dos distritos no dia 

29 do corrente e a C.N.E. deveria preparar o mapa geral das eleiçães até dia 8 de 

Maio. z//
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A ComissSo entendeu não poder preparar este mapa a partir das actas 

das assembleias de apuramento antes de saber se houve ou não recursos apresenta 

dosVFribunais de Relação. Neste sentido foi decidido telegrafar a todas as assem 

bleias distritais de apuramento e Relaçães perguntando se houve ou não apresen

tação de reclamaçBes quanto ao acto eleitoral.

tério da Comunicação Social, pelo que seria substituído na C.N.E. e manifestou o 

desejo dejapresentar o seu substituto na próxima reunião, com o que a Comissão con 
cordou.

A reunião da C.N.E. terminou às 12 horas e 40 minutos, tendo a próxima 

ficado marcada para dia 30, às 16 horas e 30 minutos.

E para constar se lavrou a presenta acta que, depois de aprovada pela 

Comissão, vai ser assinada pelo Presidente e por mim, Maria José Silva Santos, 

que a redigi.

A Comissão tomou ainda conhecimento de um auto enviado pela G.N.R.

0 Dr. Teixeira da Mota informou a Comissão de que iria sair do Minis-

r


