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-------- Teve lugar no dia 3 desunho de mil novecentos e oitenta e cinco a trigé
sima primeira sessão da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões sita na
Rua dos Fanqueiros n9 12-49-Dt9 em Lisboa, presidida pelo Sr. Juiz Conselheiro, Dr.
João Augusto Pacheco e Melo Franco. --------------------------------- -------------- Compareceram os Srs. Drs. João Azevedo de Oliveira, Luís Viana de Sã, João
Pereira Neto e Mateus Roque, Orlando Vilela e Rui Assis Ferreira. ----------------------- Estiveram ausentes os Srs. Drs. 01 indo de Figueiredo e Eduardo Pedroso. --------- A reunião principiou as 15.00 horas e foi secretariada pela Sra. Dra. Maria
de Fatima Abrantes Mendes. -------------------------------------------------------1. ANTES DA ORDEM DO DIA: ..........................- .............................
-------- Não foi suscitada a discussão de quaisquer assuntos. --------------------2. ORDEM DO DIA: ------------------------------------- -........ ..... ..... .....
-------- Lido e aprovado o comunicado que abaixo se transcreve: ------------------" Terminado que está o período de inscrição do recenseamento eleitoral a Comissão Nacional de Eleições considera oportuno chamar a atenção dos cidadãos
eleitores para a importância do período de exposição dos cadernos de recenseamento que decorrerá entre os dias 11 e 25 de Junho. -----------------A Comissão Nacional de Eleições sugere que todos os cidadãos eleitores consultem na sede da respectiva entidade recenseadora, (na3juntas de freguesia)
os cadernos eleitorais a fim de verificarem se a sua inscrição, mesmo que
seja antiga, se mantêm correcta". ----------------------------------------------- Tal comunicado foi de imediato transmitido a Direcção-Geral da Comunicação
Social
-------- E nada mais havendo a tratar foi dada a sessão por encerrada ãs 15.30 horas.
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------- Para constar se lavrou a presente acta que depois de aprovada pela Comis
são vai ser assinada pelo Sr. Presidente, e por mim, Maria de Fátima Abrantes Mendes,
Secretario que a redigi.---------------------------- ------- ----------------------

0 PRESIDENTE DA COMISSÃO,

0 SECRETARIO DA COMISSÃO,

(Maria de Fatima Abrantes Mendes)

