Porque Votar?
E importante que todas as pessoas que podem votar, votem. o seu
voto 6 a melhor oportunidade de fazer ouvir a sua opiniao sobre

comoopals6dirigido.
Eleig6es Locais seo realizadas cada 5 anos para eleger Vereadores.
As Elei96es Locais de 2009 sereo realizadas na Sexta-Feira, 5 de
Junho de 2009 juntamente com as Eleie6es Europeias. 30
Vereadores do Condado se€o eleitos para a Camara do Condado
de Galway pelas 5 areas eleitorais de Ballinasloe, connemara,
Loughrea, Oranmore e Tuam.
Sereo ainda eleitos I Vereadores para cada uma das Camaras da
cidade em Ballinasloe, Tuam e Loughrea. Eleitores nessas cidades
teem o direito de votar em ambas as Elei96es, para a Camara do
Condado e para a Camara da cidade.

Quem pode votar?
A cada adulto residente na lrlanda assiste o direito de
Recenseamento Eleitoral. A Cidadania determina quais as Eleig6es
em que pode votar.
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Eleigoes Locais: lrlandeses residentes, Britanicos, outros
cidadaos da UE e cidadeos de paises fora da UE tCem direito
de voto nas Eleig6es Locais.
Eleig6es Europeias: lrlandeses residentes, Britanicos e
cidadaos da UE podem tamb6m votar nas Eleig6es Europeias.

Para votar nas Eleig6es da Camara do Condado de Galway e
nas Eleig6es Europeias
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VocC tem que viver no Condado de Galway (ver mapa)

Voce tem que estar regjstado no Registo de Eleitores
Voce tem que ser maior de 18 anos de idade

Como sei se fago parte do Registo de Eleitores?
Pode ver se faz parte do Registo de Eleitores perguntando nos
escdt6rios da Camara do Condado, na Biblioteca Piblica, posto de
Correiosl ou na Esquadra de Policia da sua localidade. Pode
tamb6m verifi car atrav6s de www.checkthereoister.ie

Que fazer se nao esliver registado?
Se ainda nao estiver no Registo de Eleitores vocC pode pedir para ser
incluido no Suplemento do Registo de Eleitores. lsto pode serfeito
preenchendo o impresso RFA2. Este impresso estd disponivel nos
escrit6rios da Camara do Condado, Bibliotecas publicas, Estaq6es de
Correio e Esquadras de Policia e tem que ser assjnado e entregue na
Esquadra de Policia local (nao se esquega de trazer uma form; de
identificagSo com fotografia). Esta forma dever6 ser enviada pala a
Cemara do Condado de Galway antes de Segunda.Feira, l8 de Maio
de 2009.

Como 6 que eu voto?
O local onde reside determina o local onde vota. Cada ruallugar tem
uma estageo de voto desjgnada especificamente.
Todas as pessoas que fazem parte do Registo de Eleito.es deverao
receber um carteo pala votar. Este carteo cont6m o seu nome, morada
e a Estaqeo de Voto a que se deve dirigir. Traga o seu cartao de voto e
uma forma de identilicaQSo com fotografia a Estaeao de Voto. Se nao
recebeu o seu cart6o de voto, por favordiriga-se aos contactos abaixo
indicados.
Quando chegar e EstagSo de Voto, diriga-se a Secretaria para ser
identificado e para que seja dada baixa do seu nome no Registo de
Eleitores. Serjhe-a entao entregue o relevante boletim de voto. Neste
boletjm de voto os nomes dos candidatos est6o dispostos em ordem
alfab6tjca, com as respectivas fotogratias e os partidos politicos a que
pertencem (se algum).
Diriga-se entao a cabine de voto e preencha o seu boletim de voto em
privacidade. E impoftante que escreva 1 a seguir ao nome que constitui
a sua primeira escolha. 2 a seguir ao nome que constitui a sua segunda
escolha, 3 a seguir ao nome que constitui a sua terceira escolha e
assim por diante atd onde desejar ir. NAO marque X ou em nenhum
quadrado.
Dobre o seu boletim de voto e deposite-o na caixa especial- a caixa de
voto.
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Para mais informagao porfavor contacte:
Website: www.galway.ielen/AboutYourcouncil/RegisterofEtectors
E mail: register@galwaycoco. ie
Telefone : Register of Electors at; (091) 5093'10
Morada: Register of Electors, Galway County Council, County Hall,
Prospect Hill, Galway.

