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COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
(Lei n.* 71 /78  de 27 de Dezembro}

S E S S A 0 N9 9/86 

11.06.86

ANTES DA ORDEM DO DIA:

2. ORDEM DO DIA:

2.1. - Expediente -

2.1.1. - Exposição de 2.06.86 do Senhor Doutor Jose Santos Pais 

2.2. - OUTROS ASSUNTOS -
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-----------  Teve iUgar no dia onze de Ounho de mil novecentos e oitenta e seis a
nona sessão da Comissão Nacional de Eleições na sala de reuniões sita na Rua dos 
Fanqueiros, n9 12-49-Dt9 em Lisboa, presidida pelo Senhor Juiz Conselheiro Doutor 
João Augusto Pacheco e Melo Franco.------- ------------------- --------------

-----------  Estiveram presentes os Senhores Doutores AntÕnio Montaivo, Orlando
Vilela, Pedro Ortet, Joio Pereira Neto, LuTs Viana de Sã e João Azevedo de Oliveira.

-----------  Não compareceram os Senhores Doutores Olindo de Figueiredo e Joaquim
Pereira da Costa. ------------ ---------------------------------------------

-----------  A reunião principiou ãs 15.00 horas e foi secretariada pela Senhora
Doutora Maria de Fatima Abrantes Mendes. — -----------------------------------

1. ANTES DA ORDEM DO DIA: .......... -............. .........................

-----------  Pediu a palavra o Senhor Doutor Orlando Vilela que referiu terem-lhe
chamado ã atenção para a musica que acompanhava os spots da actualização do Recen
seamento Eleitoral ser de origem estrangeira. ---------------------------------
-------_____ o Senhor Presidente disse em resposta que a Comissão Nacional de Elej_
ÇÕes havia tido sempre o maior cuidado na escolha das músicas que acompanhavam o e£ 
clarecimento eleitoral em épocas de campanha eleitoral, e que de facto não tinha sĵ
do contactado para os spots do recenseamento. ----------- ----------------------
-----------  Em seguida tomou a palavra o Senhor Doutor Pedro Ortet, dizendo que ia
providenciar junto dos seus serviços para de futuro evitar-se tal situação. ------

2. ORDEM DO DIA: ............... -................... ......... .............

2.1. - EXPEDIENTE: ............... — ........... — ..... -..............

2.1.1. - Exposição de 2.06.86 do Senhor Doutor José Santos Pais. ----------------
----------   põs a leitura da exposição acima referida, a Comissão deliberou por
unanimidade aceitar a explicação dada pelos serviços de candidatura do Senhor Dou
tor Francisco Salgado Zenha, tendo de seguida aprovado as contas prestadas pelos can 
didatos ã eleição do Presidente da República. ---------------------------------
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2-2. - OUTROS ASSUNTOS. — .................................................

  Foi delineado- o esquema de ferias dos membros da Comissão, ficando
tal como se segue: -------------------------------------------- ----------

Senhor Presidente - 12 Agosto - 30 Agosto - 5 Setembro - 12 Setembro. ---------
Doutor António Montaivo - Agosto. ------------------------------------------
Doutor Orlando Vilela --A. r--------   — ------
Doutor Pedro Ortet - 15 Agosto - 15 Setembro. -------------------------------
Doutor Pereira Neto - Agosto. ---------------------------------------------
Doutor LuTs Viana de Sa - Julho. ------------------------------------------
Doutor João Azevedo de Oliveira - la. quinzena de Setembro. ------------ *-----

  E nada mais havendo a tratar , foi dada a sessão por encerrada pelas
16.00 horas. ------------------------------------------------------------
— - para constar se lavrou a presente acta que depois de aprovada pela
Comissão, vai ser assinada pelo Senhor Presidente, e por mim, Maria de Fátima Abraii
tes Mendes, Secretario que a redigi. ----------------------------------------

0 PRESIDENTE DA COMISSÃO

0 SECRETARIO DA COMISSÃO

(Maria de Fãtima Abrantes Mendes)


