COM!SSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
(Lei n° 71/78 de 27 de Dezembro)

AGENDA DA SESSÃO
(exclusivamente para pesquisa)
Apensa à ACTA n° 43/111
(05.09.1985)

Ordem do Dia
Sorteio dos tempos de antena relativos à eleição para a Assembleia da República
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ACTA N9 43/85

----------- Aos cinco dias do mês de Setembro de mil novecentos e oitenta e
cinco, pelas dezasseis horas, reuniu o Grupo de Trabalho do Tempo de Antena
da Comissão Nacional de Eleições, na Rua dos Fanqueiros, número doze, quarto
andar direito, em Lisboa e que estiveram presentes os seguintes Senhores Mem
bros desta Comissão: Doutor Olindo Casimiro de Figueiredo, Doutor LuTs daSil^
va Viana de Sã e Doutora Maria Margarida de Carvalho Silva e Costa de Almei
da Rocha. --------------------------------------------------------------------------- Esta reunião destinou-se a realizar o sorteio dos tempos deemis
são reservados pela Radiotelevisão Portuguesa e pelas Estações de Radio, en
tre os partidos ou coligações concorrentes ao prõximo acto eleitoral e o re
sumo do que constou foi mandado dactilografar pelo relator, Carlos Ribeiro
Nunes.T----------------------------------------------------------------------------- Assistiram também ã reunião o Senhor Doutor Alvares de Carvalho
da Radiotelevisão Portuguesa, o Senhor Rui Leitão dá Rãdiodifusão Portuguesa
e o Senhor Carlos de Oliveira representando a Emissofa das Beiras.-------------------- Pelas dezassete horas estavam ja presentes os representantes dos
partidos com excepção da Força de Unidade Popular (FUP), Partido Operário de
Unidade Socialista (POUS) e o Partido Socialista Revolucionário (PSR). --------------- Oito dos Partidos ou Coligações enviaram apenas um representante
mas, por parte do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP),
credenciaram-se os Senhores Leopoldo Tejada Mesquita Nunes e Antõnio Pestana
Garcia Pereira. ---------------------------------------------------------------------- Antes da efectivação do sorteio foram prestados esclarecimentos
aos representantes dos partidos, quer pelos membros da Comissão, quer pelos
representantes da Radiotelevisão e Radiodifusão. ---------------------------------- A reunião foi encerrada, pelas vinte e uma horas, com a emissão
do seguinte comunicado, dirigido aos órgãos da comunicação social: ------------------- "A Comissão Nacional de Eleições procedeu a sorteio dos tempos
de antena atribuidos aos partidos políticos e coligações para a próxima cam
panha eleitoral". ------------------------------ ---------------------------
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----------- Da sessão foi redigida a presente acta que vai ser assinada pe
los membros presentes, e por mim que fiz de Secretário, ----- --------------

OS MEMBROS DA COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES,

DR. OLINDO CASIMIRO DE FIGUEIREDO,

DR. LUIS DA SILVA VIANA DE SA,

DRA. MARIA MARGARIDA DE CARVALHO S.C.DE A. ROCHA,

0 SECRETARIO DA COMISSÃO,

