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--------------Aos vinte e o ito dias do mês de Abril de mil novecentos e oiten ta e
tr ê s , ãs quinze horas, reuniu a Comissão Nacional de E leições, na Rua dos Fanqueiros
numero doze, quarto andar, D ireito , em Lisboa, sob a preesidência do Senhor Conse
lh e iro , Doutor Joaõ Augusto Pacheco e Melo Franco, estando presentes todos os seus
membros com excepção dos Senhores Doutores 01 indo de Figueiredo (PS) e Josê Vaz Ser
ra de Moura (PPM ).------------------ ------------------ —------------------------------------------------ -----------.-----------^5^ reunião foi secretariad a por Antonio dos Santos e destinou-se a
tr a ta r de assuntos de expediente corrente, conforme seguidamente se discrim ina: -----1. - PERI0D0 DE "ANTES DA ORDEM DO DIA": .......................................................................................
- Não houve m atéria para este período da re u n iã o .-----------------— —--------- — --------2 . - PERÍODO DE "ORDEM DO DIA": ------------------------—
2.1 - GABINETE MINISTRO DA REPOBLICA-MADEIRA: ------------------------------------------------------------- Telex, de 22/04/83, transcrevendo exposição Junta de Freguesia de Machico, acerca da constituição de Mesas de V o to .
---------—— --------—
- Foi despachado no sentido de se fazer participação ao ExmP Procurador da Repú
b lica junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal-Madeira. Deu-se conhe
cimento do facto a Sua Excelência o M inistro da República na Madeira, e a ou
tra s entidades, (o fs. CNE/371-372-373-374-375/83). — -------------------- -----------------2.2 - TRIBUNAL DA COMARCA DE SETÚBAL: -------------------------------------------- ----------------------------- Tribunal Comarca de Setúbal: —— -------— ------------ ------------ -------------------------- ------- Telegrama, do Chefe de S ecretaria, informando que PC (R) d e sistiu eleiçõ es. —
- Foi tomado conhecimento e mandou-se arquivar. -------------------------------------------------2.3 - RADIOTELEVISKO PORTUGUESA, EP: ...................... .................. ..........................................................
- O ficio, de 21/04/83, respondendo n /o ficio 234/83, dando conhecimentos acerca de
queixa da UDP/PSR. --------------------------------------------------------------------------------------------- Foi tomado conhecimento e mandado arquivar. ——-------------------—----------—------------2.4 - JOSE MANUEL COCHOTEL PEREIRA SILVA/CORUCHE: ----------------------------------------------------- - Telex, de 22/04/83, informando que elementos da Câmara Municipal de Coruche re 
tiraram propaganda e le ito ra l afixada mercado m unicipal. --------------------- --------------- Foi mandado arquivar, v isto não ser perm itida propaganda em e d ifíc io s públicos.
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2.5 - GABINETE DE IMPRENSA APU/DISTRITO DE LISBOA: — ——.....................................................
- Telex, de 22/04/83, referindo irregularidades e le ito ra is praticadas pelo P resi
dente da Câmara Municipal de O e ir a s .
-------------------------- ------------ ------------ Decidiu-se fazer participação ao ExmP Delegado do Procurador da República junto
do Tribunal Judicial da Comarca de Oeiras e dar conhecimento da dilig ên cia aos
interessados, (o fs. CNE/342-343/83). ---------------------------------------------—
2.6 - MANDATKRIO DA APU/BRAGA: ------------------------------------- ----------------------------------------------- Telex, datada de 26/04/83, protestando pelo facto do Presidente Câmara Terras
Bouro te r entrado em Assembleia voto Moimenta obrigando Mesa a c e ita r dois e le i
to res a votar acompanhados sem atestado medico. ------------- —— — -------------------- Resolveu-se fazer participação ao ExmP Magistrado do M inistério Público junto
do Tribunal Judicial da Comarca de Montalegre e dar conhecimento da d ilig en cia
ao interessado, (ofs. CNE/326-337/83). --------------——-----------------------—— ----------2.7 - COORDENADORA APU/R.A. MADEIRA: ---------- --------------------------------------------- ------------------ Telex, de 25/04/83, dando nota de diversas irregularidades e le ito ra is nas fre 
guesias de Machico e de Gaula. —------ — ——----- -— — —— —------------ — ------- Foi despachado no sentido de se fazer participação ao ExmP Procurador da Repú
b lica junto do Tribunal Ju dicial da Comarca do Funchal/Madeira, (of. CNE nP
37 83) ---------2.8 - FEDERAÇKO REGIONAL PS/MADEIRA: --------------------- ------------------------------------------------------ Telex, de 25/04/83, protestando contra irregularidades praticadas pelo Governo
Regional em várias freguesias da Madeira. —---------------------------- Foi decidido fazer participação ao ExmP Procurador da República junto do Tribu
nal Ju dicial da Comarca do Funchal e dar conhecimento aos interessados (o fs.
CNE 340-341/83). -------------------------------------------------------------------------- ---------------------2.9 - GABINETE IMPRENSA DA FRENTE ELEITORAL UDP/PSR - Lisboa:------------------------------------

- Telex, de 22/04/83, protestando contra debate entre "líderes" dos quatro prin

2.10 -

cipais p artid o s, durante escru tín io resultados e le ito ra is - noite de 25/A bril/83.
Resolveu-se mandar "arquivar" por não te r havido o aludido debate. — ------------ —
C0MISSA0 TÉCNICA ELEITORAL DISTRITAL DA FEDERAÇK0 DA KREA URBANA DE LISBOA:----DO PARTIDO SOCIALISTA (PS): — ----------------------------------------------------------------------------Telex, entrada 26/04/83, protestando contra edição do "Correio da Manhã", de
25/04/83 ----------------------- ------------------------------------------------------------------------------Foi decidido fazer participação ã P olícia Judicaria e dar conhecimento aos in 
teressados (o fs. CNE - 347-348/83). ---------------------------------------------------------------------
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2.14

2.15

r
2.16

2.17

. DlARIo DE NOTICIAS/FUNCHAL: --------------------------------------------------- -----------------------O fic io , de 16/04/83, respondendo ao n /o ficio nP 215/83, de 08/04/83, dando
esclarecim entos acerca de queixa do PC(R). - Não publicação e n trev istas. -----Despachou-se no sentido de fazer p a rtic ip a r ao ExmP Procurador da Republica
junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal/Madeira (of. CNE 353/83).—
. SILVINO DA COSTA REIS/CABANAS-PALMELA: ----------------------------- ---------------------------C arta, de 21/04/83, dando conhecimento das lu tas que tem tid o , desde 25/04/74,
com todos os Governos. ---------------------------------—
—--------—
Foi mandada arquivar. ------------- —-------- —— ---------. DIRECÇÃO-GERAL DA C0MUNICAÇÀ0 SOCIAL/LISBOA: — --------------------------------------------Ofício nP 297/DGCS/GAB, de 26/04/83, respondendo ao n /o fício nP 271/83, de
22/04/83, sobre brochura publicada eleições le g isla tiv a s/8 3 . -----------------------Foi decidido responder que a CNE entende que não e necessário qualquer a d ita 
mento ao seu referido o fíc io , (of. CNE-293/83). ---------——--------------------- — —
— --------------------------CAMARA MUNICIPAL DE ALMADA: ---------------------------------Ofício nP 7053, de 27/04/83, pedindo esclarecim entos sobre nomeações autárqui
cas, em relação a Junta de Freguesia da Costa da Caparica. ------------— —— —
Respondeu-se que "verificada a fa lta de quorum da Assembleia de Freguesia da
Costa da Caparica, há lugar ã nomeação de uma Comissão Adm inistrativa para as
segurar o funcionamento da freguesia quanto aos assuntos correntes-Lei nP
79/77, de 25 de Outubro"^ (o fício nP 2 9 2 /8 3 ).---------- -----------------------------------ALFREDO JOSE MOITA DOS SANTOS/LISBOA: --------------------------------------— ------------------C arta, de 26/04/83, referindo que as eleições le g isla tiv as/8 3 se apresentam em
condições de ser impugnadas, nos termos da Lei E le ito ra l. ----- —-----------— -----Foi decidido mandar a rq u iv a r .
---------— -----------— ------- —--------------------SINDICATO DOS TRABALHADORES NA HOTELARIA, TURISMO, RESTAURANTESE SIMILARES:
DO SUL/LISBOA: ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------Ofício nP 12055, de 28/04/83, solicitand o parecer acerca de questões havidas com
um delegado Sindical na P astelaria Mexicana, por te r subscrito m anifesto e le ito 
ral de apoio a APU. ------------- ------------------------ ---------------- - — - — — --------- ----------Foi resolvido fazer participação a Polícia Judiciária de Lisboa e dar conheci
mento aos interessados (ofs. nPs 335/336/83-CNE). --------------------------------------------PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MACHICO/MADEIRA: ------- -----------------------------------Telex, de 28/04/83, dando esclarecim entos sobre reclamações do PS, UDP, e APU,
sobre constituição de Mesas e cadenos e l e i t o r a i s .
----- -----------------——
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- Foi despachado do sentido de ser f e ita , participação ao Exm9 Procurador da
República junto dó Tribunal Judicial da Comarca do Funchal. ---------------- ------- Deu-se conhecimento ao Interessado (o fs. CNE 371-372/83). ——------- -—- ———
-------------Nadamais havendo a tr a ta r , a reunião foi encerrada quando eram
dezassete horas e trin ta minutos. -----------------—-----------—-------- — — ——— —
.
-------------------------- Da mesma se lavra a presente acta que vai ser assinada pelo Se
nhor Presidente e por mlm Antõnlo dos Santos, na qualidade de S ecretario , que a re 
digi e mandei d actilo g rafar. -------— —— --------------------------------------------------- -...................................

0PRESIDENTE --------------------------------

(João Augusto Pacheco e Melo Franco)

0 SECRETARIO,

(Antõnlo dos Santos)

