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A Campanha Eleitoral inicia-se amanhã e a 
Cerimónia que assinala o início da propaganda 

será presidida pela CAEAL 

[Not

A C

Exis

A CA

ícia da CAEAL] Nos termos do artigo 74.º da Lei Eleitoral para a 
Assembleia Legislativa da RAEM, “O período de campanha eleitoral inicia-se 
no décimo quinto dia anterior e termina às 24 horas da antevéspera do dia da 
eleição.” Assim, as candidaturas às eleições para a 4.ª assembleia legislativa por 
sufrágio directo e indirecto podem iniciar a sua campanha eleitoral, a partir de 
amanhã (5 de Setembro de 2009), às 00H00. 

AEAL realizará, amanhã às 10:30 horas, uma actividade intitulada “Dia do 
Início da Campanha Eleitoral para as Eleições da Assembleia Legislativa - 
2009”, no Largo do Senado, tendo lugar também uma Cerimónia de 
Lançamento do Envelope Comemorativo “Dia do Início da Campanha Eleitoral 
para as Eleições da Assembleia Legislativa - 2009”. Além disso, as 16 
candidaturas que se apresentam para as eleições por sufrágio directo vão 
participar nesta actividade, utilizando as formas por si escolhidas, para 
apresentar as suas ideias e bases dos programas políticos junto dos cidadãos. 

tem vinte tendas montadas no local para se desenvolver esta actividade que 
assinala o dia do início da campanha eleitoral. Além das tendas destinadas a 
todas as candidaturas, o Comissariado contra a corrupção também dispõe de 
tenda própria. A Direcção dos Serviços de Correios, no seu balcão, distribuirá, 
gratuitamente, aos cidadãos o referido Envelope Comemorativo com o 
respectivo carimbo. Para que os cidadãos possam conhecer mais o processo de 
votação, a CAEAL instala uma zona destinada a exposições e a tenda intitulada 
“Três Etapas da Votação”, permitindo aos eleitores um simulacro de exercício 
do seu direito de voto. 

EAL convida todos os cidadãos de Macau a participarem nesta actividade. 
 


