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--------------- Teve lugar aos vinte e
tenta e cinco a vigésima nona sessão da
sita na Rua dos Fanqueiros n? 12-49-DtP
Dr. João Augusto Pacheco e Melo Franco.

nove dias do mês de Abril de mil novecentos e oi
Comissão Nacional de Eleições, na sala de reuniões
em Lisboa, presidida pelo Sr. Juiz Conselheiro,
-----------------------------------------------

--------------- Compareceram os Srs. Drs. Mateus Roque, Orlando Vilela, Rui Assis Ferrej^
ra, Eduardo Pedroso, Pereira Neto, Luís Viana de Sã e João Azevedo de Oliveira. --------------------- Esteve ausente o Sr. Dr. 01 indo de Figueiredo. --------------------------------------- ^ sessão prinicpiou ãs 16.00 horas e foi secretariada pela Sra. Dra. Ma
ria de Fátima Abrantes Mendes. -------------------------------------------------------1. ORDEM DO DIA: ......... -............................... -...........................
1.1 - Encontro com os Órgãos de Comunicação Social. -----------------------------------Aberta a sessão, foi dado conhecimento pelo Sr. Presidente de ;forma como .havta decorrido o encontro com os jornalistas. -----------------------------------------1.2 - Telegrama da Assembleia Municipal de Mirandela. ---------- —-------------------Seguidamente passou-se a leitura do telegrama enviado pela Assembleia Municipal de
Mirandela, que foi mandado arquivar uma vez que o assunto nele exposto já estava
ultrapassado. ------------------------------------------------------------------1.3- Junta de Freguesia de Roriác. ---------------------------------------------------Foi lido o oficio nP 14 de 18.04.85 da Junta de Freguesia de Roriz, não se tendo a
Comissão pronunciado acerca do mesmo, pois ainda não havia resposta ao solicitado
a Câmara Municipal de Barcelos. ----------------------------------------------- 1.4 - Verificação dos cadernos eleitorais. -------------------------------------------A terminar,o plenário deliberou que na próxima sessão se elaborasse um comunicado,
_ /para
a advertir os cidadaos a necessidade da verfficaçao da sua inscrição nos cadernos
de recenseamento. --------------------------------------------------------- -—
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(Lei n .°7 1 f7 8 de 27 de Dezembro!

— ------------- E nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada á sessão por encer
rada às 16.30 horas.

— ------

-

Para constar se lavrou a presente acta que depois de aprovada pela Comis^
são, vai ser assinada pelo Sr. Presidente, e por mim, Maria de Fatima Abrantes Mendes, Se
cretario que a redigi.----------------------------------------------------------------

0 PRESIDENTE DA COMISSKO,

0 SECRETARIO DA COMISSÃO

(Maria de Fatima Abrantes Mendes)

