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2.1- Requerimento de 2.10.85 da Sr'. Eng'. MARIA DE LURDES PINTASILGO
2.2-MApa Oficial com o reeultado daa eleiçSee de 6 de Outubmo de 1$85
2.3-Eeclarecimento Eleitoral
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__________ Teve lugar no dia cinco de Novembro de mil novecentos e oitenta
e cinco a sessão numero cinquenta e quatro da Comissão Nacional de Eleições,
na sala de reuniões sita na Rua dos Fanqueiros numero doze quarto direito em
Lisboa, presidida pelo Senhor JuTz Conselheiro, Doutor João Augusto Pacheco
e Melo Franco. -----------------------------------------------------------__________ Presentes os Senhores Doutores Orlando Vilela, Margarida Almeida
Rocha, Victor Silva,e João Azevedo de Oliveira. ------------------------------------ Não compareceram os Senhores Doutores Mateus Roque e LuTs Viana
de Sã. **— ----- — ---- ----- ----- — --—---- —
----------- A sessão principiou ãs quinze horas e foi secretariada pela Senho
ra Doutora Maria de Fatima Abrantes Mendes. -------------------------------1. ANTES DA ORDEM DO DIA
------—.................... —
----------- Não foi suscitada a discussão de quaisquer assuntos no período
de Antes da Ordem do Dia. -------------------------------------------------2. ORDEM DO DIA ........ - ......... -.....................................
2.1. Requerimento de 2.10.85 da Senhora Engenheira Maria de Lurdes Pintasilgo.
----------- A Comissão decidiu remeter tal requerimento ao Grupo de Trabalho
de "Interpretação Jurídica" para analise do mesmo e resposta, a apresentar na
prõxima sessão da Comissão Nacional de Eleições. --------------------------2.2. Mapa oficial com o resultado das eleições de 6 de Outubro de 1985. -------------- No tocante ao Circulo Eleitoral de Setúbal, a Comissão encontrou
no Mapa Oficial das eleições legislativas, uma enorme discrepância entre o nú
mero de eleitores inscritos indicados na acta da Assembleia de Apuramento Ge
ral daquele Circulo e o número de recenseados, tendo em conta a actualização
de 1985 - uma diferença de cerca de 200.000 eleitores. --------------------.......... Nesse sentido o plenário da Comissão deliberou oficiar ao Presi
dente da Assembleia de Apuramento Geral do Circulo de Setúbal dando conta da
anomalia detectada e solicitando-lhe que confirmasse por assembleias de voto
o número de eleitores inscritos nos cadernos em função dos números constantes
dos termos de encerramento relativos a 1985. --------------------------------------- Ainda no decorrer da sessão foi recebida, por via telefõnica, uma
informação de Setúbal proveniente do Presidente da Assembleia de Apuramento
Geral daquele circulo, apontando para dia 13 do corrente nova reunião da As-
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sembleia de Apuramento Geral, para se proceder ã correcção da Acta oportuna
mente enviada a esta Comissão. ---------------------------------------------------- Face a tal informação foi decidido suspender o envio do ofício
atras referido, aguardando-se pela remessa da nova acta. -------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi dada a sessão por encerrada
pelas dezassete horas e trinta minutos. ------ ------------------------------------ Para constar se lavrou a presente acta, que depois de aprovada
pela Comissão, vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Maria de
Fatima Abrantes Mendes, Secretario que a redigi. -------------------------
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