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ACTA N9 83

Teve lugar aos dez dias do mês de Março de mil novecentos e oiteji
ta e um a octagéslma terceira sessão da Comissão Nacional de Eleições na sala de
reuniões sita na Rua Augusta n9 27-19-Dt9 em Lisboa, presidida pelo Sr. JuTz Coji
sei heiro, Dr. João Augusto Pacheco e Melo Franco.
Presentes todos os membros ã excepção do Sr. Dr. Landerset Cardo
so.
A sessão principiou as 14.30 horas e foi secretariada pela Sra.
Dra. Maria de Fatima Abrantes Mendes.
1. ANTES DA ORDEM DO DIA:
No período de antes da ordem dia não foi suscitada a discussão
de qualquer assunto.
2. ORDEM DO DIA:
2.1. - Oficio np 20/SIR0A/de 24.02.81 do PSD, oficio n9 21?t$4lfOA/de
2.03.81 do PSD e oficio de 5.03.81 da AD.
Em referência aos oficioá acima citados a CNE deliberou não
proceder ao registo da coligação Aliança Democrática concor
rente ãs eleições para a Assembleia de Freguesia de Santa
Marinha do Zerere, Ameal e Outeiro dos Gatos, uma vez que o
anúncio da mesma fora publicado fora do prazo legal artigo
169 n9 1 do Decreto-Lei 701-B/76 de 29.9 conjugado com a iji
terpretação dada pelo Decreto-Lei 778-E/76 de 27.de Outubro.
2.2. - Exposição do Sr. Artur Manuel de Almeida.
Analisada a exposição, a Comissão CMW^iWuqMt
nuel de Almeida tinha efectivamente exercido funções na mesa
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de voto n9 14 aquando da realização das eleições intercalares em
2.12.79, face as declarações do Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Almada, do Sr. Presidente da Junta de Fraguesia da Cova da Pie^
dade e de seus membros da referida mesa de voto.
Nada mais havendo a tratar foi dada a sessão encerrada ãs 15.30
horas.
E para constar se lavrou a presente acta que depois de aprovada
pela Comissão, vai ser assinada pelo Sr. Presidente e por m<im, Maria de Fãtima
Abrantes Mendes secretário que a redigi.

0 Presidente,

(João Augusto Pacheco e Melo Franco)

