
ACTA N.* 3 ^

No dia 24 de Junho de 1975, pelas 17 horaa e 30 minutos, reuniu 
no Palácio de S. Bento, em tiaboa, a ComiaaKo Nacional de EleiçSes, aob a 
presidência do aeu preaidente, Juiz Conaelheiro Vera Jardim. Auaentea, no 
momento da abertura da reuniBo, oa &ra. Albuquerque de Souaa, Vitor Angelo, 
Piteira Santoa e Luia Azevedo, o major Silveatre Martina e o Sr. JoKo Palmei- 

ro.
A iniciar a reuniKo, o Sr. Preaidente tranamitiu à ComiaaKo oa 

cumprimentoa de deapedida do Dr. Albuquerque de Souaa, que, por ausência, dei
xará de participar noa trabalhoa da ComiaaKo.

0 Major Palminha Sacramento apreaentou à ComiaaKo uma panorâmica 
daa contaa doa partidoa reapeitantea à campanha eleitoral e apreaentaçKo de 
candidaturaa. Aa contaa apreaentam váriaa irregularidadea formaia e outraa 
e meamo falta de documentoa que tornam difícil o controle da regularidade daa 
deapeaaa. EM aeu entender compreende-ae eaaa situaçKo, quer por falta de expe
riência, quer por na prática corrente muitoa documentoa de deapeaa aerem paa- 
aadoa com eaeas irregularidadea, como, por exemplo, oa doa restaurantes, quer 
ainda, por falta de aerviçoa burocráticoa de alguna partidoa. Bn todo o caao, 
aa contaa apreaentadaa revelam um eaforço de boa vontade que deve ter-ae em 
conaideraçKo. Verifica-ae, com efeito, que já todoa oa partidoa, com excepçKo 
do M.E.S., que continua em falta, apresentaram contaa apesar daa dificuldades 
de vária ordem que invocam, e que ae reconhecem reais.

O Major Palminha Sacramento diaae ainda q**e o Tenente-Coronel S to f-  

f e l  Martina e e le  poderiam terminar a análise  daa contaa num prazo de o ito  

d iaa , apresentando, entKo,o aeu re la td r io .

Durante a exposiçKo anterior, entrou na reuniKo o Major Silveatre 
Martina e o Sr. JoKo Palmeiro.



A Comissão deliberou aguardar eate relatdrio, mas, entretanto, 
eatabeleceu o conaenao un&nime de aceitar por bona aa contaa e oa docmsentoa, 
amboa cobertoa por declaraçãea de reaponaabilidade doa partidoa, viataa aa 
dificuldadea que reconhece, e de tirar da actual expediSncia oa ensinamentos 
adequadoa.

A fechar a reunião, foi aprovado o comunicado para oa meies de
informação.

A reunião encerrou àa 1$ horaa e 30 minutos.

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

r


