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AGENDA - 14 DE MAIO
GUIMARÃES
12:00 @ Associação de Socorros Mútuos
Artística Vimaranense
Reunião (com Rui Tavares)
LISBOA
18:00 @ AE Inst. Sup. Técnico
Debate (com Carlos Teixeira)

BRAGA
15:00 @ Edifício GNRation
Visita à Loja Europa Jovem no âmbito do
“Candidato direto”
18:30 @ Praça da República
Debate “A Democracia está na Rua” (com Rui
Tavares)
20:00 Jantar com membros e apoiantes

LIVRE EM DEBATE ALARGADO NA
UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA
Carlos Teixeira representou o
LIVRE num debate em que salientou a natureza democrática do partido e a forma como
emergiu da vontade de muitos cidadãos, vontade essa
transcrita no Programa Político às Eleições Europeias, procurando também contrastar a
forma como o LIVRE se apresenta num início de noite em
que uma das palavras mais
referidas pelos demais candidatos foi “convite”.
Na intervenção inicial, o candidato do LIVRE procurou ainda
explicar como, auscultando
a vontade dos cidadãos, foi
possível construir um Programa que engloba medidas para
desbloquear a situação atual
de crise, promover o desenvolvimento económico dos
países do sul Europeu, construir uma verdadeira União
de Direitos fundamentais e

aprofundar o funcionamento
democrático das instituições
europeias. Referindo alguns
exemplos, foi dado destaque
ao papel que o programa
Erasmus tem desempenhado
na construção de uma identidade europeia, à necessidade
de o salvaguardar nos próximos anos, facilitando o acesso a todos os estudantes
independentemente da situação financeira em que se
encontrem e até potenciando
a deslocação dos estudantes
imigrantes com origem nos
países da CPLP, dentro do espaço europeu. Durante a fase
de debate foi possível ainda
responder a algumas perguntas dos estudantes presentes
e que incluiram questões
como a imigração, o federalismo e o sistema eleitoral.

LIVRE RUMA AO PORTO PARA
APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA
O LIVRE começou a campanha às Eleições Europeias 2014
apresentando a candidatura no
Porto em frente ao Teatro Nacional São João. Quatro meses
depois de ter realizado o seu
Congresso Fundador nesta cidade, o LIVRE regressa legalizado à cidade que o viu nascer. Nesta ação estiveram os
candidatos Rui Tavares, Paulo
Monteiro, Mariana Santos e
Rafael Esteves Martins.

BANDEIRA DE CAMPANHA

BLOGOSFERA

Levar a troika ao Tribunal de
Justiça da UE

“Aquilo que primeiro me chamou à atenção no LIVRE foi a
sua organização e política interna. Um partido não abraça
verdadeiramente a transparência e a colaboração com
a sociedade civil se o seu
próprio funcionamento for
fechado, obtuso ou feito em
bastidores. O LIVRE tornou-se
diferente logo à partida, ao
tornar públicas as suas reuniões e processos de deliberação política, mas também
ao permitir a participação na
sua elaboração de apoiantes.”

Um país endividado que tenha
pedido um programa de apoio
não pode ser sujeito a um
tratamento ilegal.
Leia mais em:
livrept.net/europeias-2014/programa

REVISTA DE IMPRENSA
“Tudo indica que estas
eleições irão replicar o padrão
de europeias anteriores: partidos que focam as suas campanhas em temas nacionais e
uma cobertura mediática que
reflecte este enfoque doméstico das campanhas. As europeias serão assim eleições
‘nacionais’, onde o debate europeu passa largamente ao
lado e com níveis de abstenção recorde.”

Leia mais em:
omnilogikos.blogspot.pt

- Crónica de Carlos Jalali
em Jornal I 13 Maio 2014

EU VOTO LIVRE PORQUE...
Voto LIVRE porque o LIVRE é
o único partido com um programa eleitoral centrado na
Europa, com preocupações diversas que vão desde a economia, à ciência e aos direitos
sociais. Voto LIVRE porque dia

25 quero uma
Europa mais forte
e mais justa para
todos os cidadãos
europeus.
- Marisa Galiza
empresária, Lisboa

TWITTER LIVRE #votaLIVRE

Portanto até agora a
única candidatura que
se esforça por falar da
Europa é a do @LIVREpt

Vou votar no @LIVREpt
porque não quero deixar
a União Europeia nas mãos
de quem é contra ela.

Terra LIVRE
Leia os textos completos dos
candidatos do LIVRE ao PE
no blogue de campanha em
livrept.net/blog
PEDRO ABRANTES
“Por acreditarmos que os
jovens (aqueles que, com
qualquer idade, permanecem
jovens de espírito) merecem
um novo espaço político em
que possam participar de forma democrática na definição
dos candidatos e das orientações estratégicas; um novo
espaço político que defenda a
cidadania europeia, o desenvolvimento sustentável, o trabalho digno, a justiça social, a
convergência de esquerda…”
MARIA JOÃO CANTINHO
“As razões que me levaram
a apoiar o partido LIVRE são
exclusivamente as que se
encontram no seu programa, apostando numa reconstrução e numa reformulação,
também, do próprio Estado
Social, matriz que suporta, na
sua essência, as democracias
europeias.”

“5 minutos Europa”
RTP Informação
CARLOS TEIXEIRA - 11:55

Entrevista
Rádio Cova da Beira
ANDRÉ BARATA - 10:00
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