Arquivo Mário Soares

PASTA Nº 2617.001
OPOSIÇÃO LEGAL E SEMI-LEGAL/ELEIÇÕES /Eleições AN de 1953/
Comissão Promotora do Voto
Im.

Assunto

2

Cópias da "Representação da Comissão(Promotora de Voto) a Sua Excelência o
Presidente da República”, cujo primeiro signatário é António Sérgio de Sousa, com
análise da resposta do Governo à carta desta Comissão de 30 de Maio, apelando à
intervenção do Chefe de Estado, s/d (14.JUL.1953):

2

Polic.
Obs manusc.: “5º docº entregue na Pres.ª da República em 13-VII-1953”

6

Polic.

10

Carta da “Comissão Promotora do Voto”, assinada por António Sérgio de Sousa e
Armando Adão e Silva, dirigida à redacção do jornal 'A Rabeca' de Portalegre, sobre
envio de cópia da Representação entregue ao Chefe de Estado, Lisboa, 14.JUL.1953,
dactil. e manusc.

11

Circular, sem autor expresso da “Comissão Promotora do Voto”, sobre a constituição de
comissões distritais e a decisão de concorrer às urnas, s/d (29.JUL.1953), dactil.
Obs: No fim do documento, a manusc., lê-se: “Entregue em 29-7-1953”

12

Ofício nº 2605, da Presidência do Conselho, dirigido a António Sérgio de Sousa, em
resposta à Representação entregue ao Presidente da República (a 14 de Julho),
14.AGO.1953, polic.
Conjunto de cartas, da Comissão Promotora do Voto, dirigidas à imprensa, solicitando
a publicação da Representação entregue ao Presidente da República (em 14 de Julho) e
do ofício (nº 2605), do Ministério da Presidência, que lhe responde, Lisboa,
20.AGO.1953:

16
17

Rascunho, dirigido às redacções de vários jornais, manusc.
Rascunho, dirigido a várias Directorias de Agências (noticiosas), manusc.

18

Minuta, a dirigir aos jornais, dactil.

19

Listagem de individualidades, com respectivas moradas, e rascunho de carta pedindo
redacção de artigos de oposição ao regime com vista a publicar no 'República', durante
o período de propaganda eleitoral, s/d (09.SET.1953), dactil. e manusc.

20

Minuta de carta, pedindo redacção de artigos de oposição ao regime com vista a
publicar no 'República', durante o período de propaganda eleitoral, Lisboa,
09.SET.1953, dactil.

21

“Projecto da resposta ao último ofício do Governo (Ofício nº 2605)”, da Comissão
Promotora do Voto, dirigida ao Ministro da Presidência, s/d (14.SET.1953), dactil.

28

Carta, da Comissão Promotora do Voto, cujo primeiro signatário é António Sérgio de
Sousa, dirigida ao Ministro da Presidência, em resposta ao ofício nº 2605 da Presidência
do Conselho, Lisboa, 14.SET.1953, polic. com emendas manusc.

31

Rascunho de carta, da Comissão (Promotora do Voto), a dirigir à redacção de vários
jornais, solicitando a publicação do ofício (nº 2605) do Ministro da Presidência e da
resposta desta Comissão, Lisboa, 30.SET.1953, manusc.

32

Minuta de carta, da Comissão Promotora do Voto, a dirigir à redacção de vários jornais,
solicitando a publicação do ofício (nº 2605) do Ministro da Presidência e da resposta
desta Comissão, Lisboa, 30.SET.1953, cópia manusc.

33

Ofício nº 3081, da Presidência do Conselho, dirigido a António Sérgio de Sousa, com a
informação do Ministério do Interior sobre a impressão das listas dos candidatos a
deputados, 07.OUT.1953, dactil.
Circular (da Comissão promotora do Voto), sobre fraudes no recenseamento eleitoral e
testemunhos acerca dos acontecimentos do dia de eleições:

35

Rascunho, s/d (09.OUT.1953), manusc.
Obs: No cabeçalho lê-se: “20 exemplares”.

36

Assinada por António Sérgio, 09.OUT.1953, dactil.

37

Assinada por António Sérgio, 09.OUT.1953, cópia dactil.

38

Oficio nº 3123, da Presidência do Conselho, dirigido a António Sérgio de Sousa, sobre
a mudança da tipografia encarregue da impressão das listas eleitorais, Lisboa,
10.OUT.1953, cópia de dactil.

39

Ofício nº 3185, da Presidência do Conselho, dirigido a António Sérgio de Sousa, sobre
fraudes eleitorais, 17.OUT.1953, cópia de dactil.

40

Carta da Comissão Promotora do Voto, dirigida ao Ministro da Presidência, sobre a
distribuição dos cadernos eleitorais, a constituição das mesas de voto e o apuramento de
possíveis reclamações nas assembleias de apuramento, Lisboa, 19.OUT.1953, cópia
dactil. com emendas manusc.

42

Carta da Comissão Promotora do Voto, dirigida ao Ministro da Presidência, sobre a
distribuição dos cadernos eleitorais, a constituição das mesas de voto e o apuramento de
possíveis reclamações nas assembleias de apuramento, Lisboa, 19.OUT.1953, cópia de
dactil.

