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1. ANTES DA ORDEM DO DIA:
- Expediente - Oãtros Assuntos 2. Ordem do Dia
2.1.Telex de 28.1.82 do mandatário da lis ta APU de Santo Ildefonso.
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Teve lugar aos doÍ5 dias do mes de Fevereiro de mil novecentos e
oitenta e dois, a nonagésima terceira sessão da Comissão Nacional de Eleições
na sala de reuniões sita na Rua Augusta n9 27-19-Dt9 em Lisboa, presidida pelo
Sr. Juiz Conselheiro, Dr. João Augusto Pacheco e Melo Franco.
Presentes todos os membros, ã excepção do Sr. Dr. Landerset Cardoso
e do Sr. Dr. 01 indo de Figueiredo.
A sessão principiou as 15.00 horas e foi secretariada pela Sra. Dra.
Maria de Fátima Abrantes Mendes.
1. ANTES DA ORDEM DO DIA:
No período de antes da ordem do dia não foi suscitada a discussão de
quaisquer assuntos.
2. ORDEM DO DIA:
2.1. Telex de 28.1.82 do Mandatário da Lista APU de Santo Ildefonso.
A Comissão Nacional de Eleições concluiu que os factos objectivamente
constantes do telex constituem infracção ã Lei Eleitoral, por violarem por um la
do o dever de neutralidade e imparcialidade das entidades públicas; e por outro
a proibição de publicidade comercial. Assim vai importar que se proceda a averi
guação da veracidade de tais factos o que competirá a Policia Judiciária, direc
ção do Porto.
Por tal motivo foi deliberado por unanimidade enviar-se àquela entida
de fotocópia do referido telex, para os fins tidos convenientes.
E nada mais havendo a tra ta r foi dada a sessão por encerrada as 15.30
horas.

=.
CO M tSSÃO

..

NA CtO N A L

DAS

-

2

-

ELEtÇÕES

(Lei n.° 71^78 de 27 de Dezembro]

Para constar se lavrou a presente acta, que depois de aprovada pela
Comissão, vai ser assinada pelo Sr. Presidente, e por mim, Maria de Fátima Abrati
tes Mendes, Secretario que a redigi.

0 Secretario,

(Maria de Fátima Abrantes Mendes)

