No dia 30 de Abril de 1975, reuniu no Palácio de S. Bento, em
Lisboa, a Comissão Nacional de EleiçSes, sob a presidência do seu presi
dente. No momento da abertura da reunião estavam ausentes os Ora. Ribeiro
Mendes, Victor Angelo e Luis Azevedo e o major Palminho.Sacramento. Pre
sente, também, o Sr. JoSo Palmeiro, que, de futuro, será o representante
do Ministério da Comunicação Social.
A Comissão iniciou os trabalhos, tomando conhecimento do espediente, a que foi dado despacho.
R irante e s te .p a rte dos tra b a lh o s , entraram os D rs. V icto r Ange
lo e Ribeiro Mendes.

A Comissão apreciou a conveniência de, através da televisão e
da rádio, elucidar sobre a forma de justificação da abstenção de voto
da falta de comparência de membros das mesas de voto, visto estarem
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ser-lhe enviadas algumas juetificaçBea. Foi deliberado aguardar para mais
tarde uma resolução sobre o assunto, por se encarar a possibilidade de se
esclarecerem directamente as pessoas que se dirijam à Comissão, se não
for muito elevado o seu ndmero.
Foi ventilada a conveniência de se publicarem em livro os dados
da eleição, verificando-se a possibilidade de o Instituto Nacional de Es
tatística e o Ministério da Comunicação Social tomarem conjuntamente essa
iniciativa.
Também se trocaram impressães sobre o relatdrio que a Comissão
deseja elaborar e foi decidido pedir à Procuradoria Ceral da Repdblica no
ta das participaçães judiciais relativas ao acto eleitoral.
0 Dr. Teixeira da Mota despediu—se dos membros da Comissão,
visto que, por motivo de ir desempenhar outras funçBes, é esta a dltima
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retiniste a que aaeiete e apreaentou o aeu aubatituto, Jo9to Palmeiro.
0 Sr. Preaidente agradeceu ao Dr. Teixeira da Mota a colabo
ração que preatou à Comiaaão e deaejou-ihe feiicidadea naa novaa funçbea.

A prdxima reuniSto foi marcada para
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feira,àa 9,30h.

E para constar se lavrou a presenta acta que, depois de aprovada
pela Comiss&o, vai ser assinada pelo Presidente e por mim, Augusto de Morais
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