
 

CAEAL75B 

競選宣傳活動通知書 
BOLETIM DE COMUNICAÇÃO DE  

ACTIVIDADES DE PROPAGANDA ELEITORAL 
 

 

表格編碼／Impresso: CAEAL Modelo 75B (版次／Ver. 002)  
 

I 候選名單及候選名單受託人資料 

Informações da candidatura e do mandatário 

候選名單名稱： 

Designação da Candidatur

a 

 

受託人姓名： 

Nome do mandatário   
候選組別編號： 

N.º da lista de Candidatura   

 

II 
競選宣傳活動（由 11月 9日至 11月 22日） 

Actividades de Propaganda Eleitoral ( de 9 de Nov. até 22 de Nov.) 

 

只可剔選一個 Seleccione apenas um 

 通知 

Comunicar 

 
變更，指出活動編號（參照已於網頁公佈的相關活動編號） 

Alterar. Indique o n.° da actividade (verifique o n.° da actividade publicado no website) : __________________________________ 

 

日期： 

Data   11 月 mês ________日 dia, 時間 hora ________________ 至 até ________日 dia, 時間 hora ________________ 

地點： 

Local    

活動內容： 

Conteúdo da 

actividade   

 表演 Espectáculo  展覽 Exposição   攤位遊戲 Tendinhas de jogos 

 派單張 Distribuição de panfleto de propaganda eleitoral  政綱宣講 Apresentação do programa político 

 宣傳車巡遊 Desfile de veículo de propaganda eleitoral  其他 Outros :_____________________ 

       詳情： 

Mais informações 
  

 
  

 
___________________________________________________________________________  

 

期間屆滿後，如活動有所變更，應最遲於活動舉行之前兩日，或在不可抗力的情況，則在活動舉行前一日，將最新資訊通知立

法會選舉管理委員會。Após do prazo, no caso de alteração de actividades, a informação actualizada deve ser comunicada à CAEAL, até 

2 dias antes da realização da actividade ou, em caso de força maior, até à véspera da realização da actividade.  

請指出原因 Indique o motivo : 

 

 

 
 

 取消 

Cancelar 

指出活動編號 Indique o n.° da actividade 

（參照已於網頁公佈的活動編號 Verifique o n.° da actividade publicado no website） 

 

 

____________________、____________________、____________________ 

 

 

 

 
 

 

2019 年 ano__________月 mês __________日 dia 

候選名單受託人 

O Mandatário da Candaditura 

 

 
 

________________________________________ 

（按澳門永久性居民身份證上的簽名式樣簽署） 

(Assinatura de acordo com o BIRP da RAEM) 
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BOLETIM DE COMUNICAÇÃO DE  
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表格編碼／Impresso: CAEAL Modelo 75B (版次／Ver. 002)  
 

只可剔選一個 Seleccione apenas um 

 通知 

Comunicar 

 
變更，指出活動編號（參照已於網頁公佈的相關活動編號） 

Alterar. Indique o n.° da actividade (verifique o n.° da actividade publicado no website) : __________________________________ 
 

日期： 

Data   11 月 mês ________日 dia, 時間 hora ________________ 至 até ________日 dia, 時間 hora ________________ 

地點： 

Local    

活動內容： 

Conteúdo da 

actividade   

 表演 Espectáculo  展覽 Exposição   攤位遊戲 Tendinhas de jogos 

 派單張 Distribuição de panfleto de propaganda eleitoral  政綱宣講 Apresentação do programa político 

 宣傳車巡遊 Desfile de veículo de propaganda eleitoral  其他 Outros :_____________________ 

       詳情： 

Mais informações 
  

 

期間屆滿後，如活動有所變更，應最遲於活動舉行之前兩日，或在不可抗力的情況，則在活動舉行前一日，將最新資訊通知立

法會選舉管理委員會。Após do prazo, no caso de alteração de actividades, a informação actualizada deve ser comunicada à CAEAL, até 

2 dias antes da realização da actividade ou, em caso de força maior, até à véspera da realização da actividade.  

請指出原因 Indique o motivo : 

 

 

 
 

只可剔選一個 Seleccione apenas um 

 通知 

Comunicar 

 
變更，指出活動編號（參照已於網頁公佈的相關活動編號） 

Alterar. Indique o n.° da actividade (verifique o n.° da actividade publicado no website) : __________________________________ 
 

日期： 

Data   11 月 mês ________日 dia, 時間 hora ________________ 至 até ________日 dia, 時間 hora ________________ 

地點： 

Local    

活動內容： 

Conteúdo da 

actividade   

 表演 Espectáculo  展覽 Exposição   攤位遊戲 Tendinhas de jogos 

 派單張 Distribuição de panfleto de propaganda eleitoral  政綱宣講 Apresentação do programa político 

 宣傳車巡遊 Desfile de veículo de propaganda eleitoral  其他 Outros :_____________________ 

       詳情： 

Mais informações 
  

 

期間屆滿後，如活動有所變更，應最遲於活動舉行之前兩日，或在不可抗力的情況，則在活動舉行前一日，將最新資訊通知立

法會選舉管理委員會。Após do prazo, no caso de alteração de actividades, a informação actualizada deve ser comunicada à CAEAL, até 

2 dias antes da realização da actividade ou, em caso de força maior, até à véspera da realização da actividade.  

請指出原因 Indique o motivo : 

 

 
 

 

 
 

 

2019 年 ano__________月 mês __________日 dia 

 

候選名單受託人 

O Mandatário da Candaditura 

 

 
________________________________________ 

（按澳門永久性居民身份證上的簽名式樣簽署） 

(Assinatura de acordo com o BIRP da RAEM) 
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