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1. ANTES DA ORDEM 00 DIA:
C

2. ORDEM DO DIA:
2.1. - Actualização do Recenseamento Eleitoral.
2.2. - Outros Assuntos -

eueiçõ es

/
--------- Teve lugar no dia sete de Abril de mil novecentos e oitenta é sete a
sessão

número dezassete da Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões

sita na Bua dos Fanqueiros número doze quarto andar lado direito, em Lisboa, pre
sidida pelo Senhor Juiz Conselheiro, Dr. João Augusto Pacheco e Melo Franco.—
--------- Estiveram presentes os Senhores Doutores, Orlando Vilela, Pedro Ortet,
Luís Viana de Sã e João Azevedo de Oliveira.------------------------------------------ Não compareceram os Senhores Doutores AntÕnio Montaivo, João Pereira
Neto, Joaquim Pereira da Costa e 01 indo de Figueiredo. -------------- --------------- A reunião teve o seu inicio as

quinze horas e foi secretariada pela

Senhora Doutora Maria de Fátima Abrantes Mendes. -----------------------------1. ANTES DA ORDEM DO DIA : - ................—

...............-..............

--------- Não foi levantada a discussão de quaisquer assuntos.---------------2. ORDEM DO DIA: ...

-......... ............................

2.1. - Actualização do Recenseamento Eleitoral. 0 Senhor Presidente deu conheci
mento ao Plenário

das diligências feitas junto do Presidente da R.T.P. acerca

dos spots relativos i actualização do Recenseamento Eleitoral.------- ---------------- Também o Senhor Doutor Pedro Ortet expos os resultados havidos dos coji
tactos estabelecidos entre a Direcção-Geral da Comunicação Social e a R.T.P., con
cluindo que os serviços da R.T.P. se haviam mostrado disponíveis, fazendo eles
prÕprios os spots com os textos aprovados pela Comissão Nacional de Eleições.—
2. 2. - OUTROS ASSUNTOS. ............. -....... ....... .......... -..........
--------- Foi lido e aprovado por unanimidade dos membros presentes o texto apre
sentado pelo Senhor Doutor Orlando Vilela, que irá ser transmitido aos eleitores
Portugueses no Estrangeiro, actuando na sua qualidade de Presidente da COREPE.—
--------- E nada mais havendo a tratar foi dada a sessão por encerrada pelas
quinze horas e trinta minutos. ------------------- --------------------------
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--------- Para constar se lavrou a presente acta que depois de aprovada pela Co
missão, vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mím, Maria de Fátima Abrantes
Mendes, Secretario que a redigi. ------ ---------------------------------------
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(Maria de Fátima Abrantes Mendes)

