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COM iSSÃO

NACtONAL.

DAS

ELEtÇÕES

(Lei n." 7 Lf78 de 27 de Dezembro)

ACT A

NP 27

-------------- Teve lugar aos vinte e cinco dias do mês de Março de mil novecentos
e oitenta e cinco a vigésima sétima sessão da Comissão Nacional de Eleições na sala
de reunlõeS^W^tua dos Fanqueiros np 12-4P-DtP em Lisboa, presidida pelo Sr. Juiz
Conselheiro Dr. João Augusto Pacheco e Melo Franco. ---------------------------------------------- Compareceram os Srs. Drs. João Azevedo de Oliveira, 01 Indo de Figuei
redo, Mateus Roque, Orlando Vilela e Luís Viana de Sã. ------------------------------------------ Estiveram ausentes os Srs. Drs. João Pereira Neto, Rui Assis Ferreira
e Eduardo Pedroso. ------------ -------------------------------------------------------------------- A reunião principiou ãs 14.50 horas e foi secretariada pela Sra. Dfa.
Maria de Fátima Abrantes Mendes. ---------------------------------------------------1. ANTES DA ORDEM DO DIA: —........................... -...........-.......... .......
- EXPEDIENTE .......
1.1 - Ofício nP 509 de 19.03 85 da Assembleia da Republcla. ---------------------------------------

A Comissão tomou conhecimento do teor do referido ofício.--------------

2. ORDEM DO DIA: ...................... —............. — ............. -...............
-------------- Actualização do Recenseamento Eleitoral. ------------------------------------------- Feito o ponto da situação acerca dos contactos havidos com a RTP,RDP e
-------------- Imprensa foi exposto o seguinte: --------------------------------------------------- "Ejn relação a Radlotelevisão Portuguesa,Radiodifusão e possivelmente Rã-------------- dio Renascença a produção e publicidade a fazer em torno da ActualIza-------------- ção do Recenseamento Eleitoral Iria ser gratuita, ã excepção da compra
-------------- das bobines necessárias para o efeito, o que rondaria os cinco mil
escudos.
-------------- Quanto ã Imprensa o plano de campanha compÔr-se-la de anúncios a sair
-------------- ent oito dos jornais do continente e cinco das regiões autónomas quer na
-------------- semana anterior ao Início da Actualização do Recenseamento Eleitoral
-------------- quer na última semana. ---------------------------------- ----------------------------- Esse trabalho seria orçado em duzentos e oitenta e cinco contos para os
-------------- anúncios e vinte e cinco contos para a feitura dos fotolltos, base da-------------- queles. -------------------------------------------------------------- —
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-------------- 0 $r. Dr. LuTs de Sã pediu a palavra, referindo que a ter em conta o
-------------- orçamento da Comissão para o ano corrente e as verbas nele inscritas
-------------- destinadas as acções a promover com os actos eleitorais que se avizinha
-------------------- era de opinião que a Comissão devia mandar fazer os fotolitos, eji
-------------- via-los a todos os jornais para publicação gratuita explicando-lhes
-------------- sintêíticamente as razões para tal, decorrentes não s5 do orçamento
-------------- mas da posição tomada pela RTP e RDP. -------------------------------------------- 0 Sr

gr. João de Azevedo Oliveira, concordou com a sugestão apresen-

-------------- tada Pelo Sr. Dr. Luís de Sã, acrescentando que a Comissão durante o
-------------- período da Actualização devia emitir comunicados a sair na imprensa,
-------------- acerca do assunto, pois aqueles tinham grande impacto. --------------------------- 0 plenãrio concordou com as duas sugestões apresentadas pelos membros
-------------- atrãs referidos deliberando que fosse mandado um oficio ao STAPE, a
-------------- solicitar o envio do carta: alusivo ã Actualização do Recenseamento
-------------- Eleitoral/85, para com aquele se comp$án quer os fotolitos quer o sli-------------- de para a RTP. -------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar foi dada a sessão por encerrada às 15.30
horas. -------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar se lavrou a presente a acta, que depois de aprovada pela
Comissão vai ser assinada pelo Sr. Presidente, e por mim, Maria de Fatima Abrantes Meji
des, Secretãrio que a redigi. --------------------------------------------------------
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