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AGENDA - 16 DE MAIO
LISBOA
18:00 @ Martim Moniz
Distribuição de panfletos (com Rui Tavares)
19:00 @ Martim Moniz
Declarações sobre o “fim” da vigência da troika

#caravanaLIVRE de Norte a Sul do país
A #caravanaLIVRE regressou
hoje a Lisboa após três dias
de campanha pelo Norte do
país. Começámos pelo Porto,
onde apresentámos formalmente a lista de candidatos
ao Parlamento Europeu em
frente ao Teatro Nacional de
São João, que fez nesse dia
200 anos. Seguimos para um
debate promovido na Faculdade de Medicina da UP, onde
em representação LIVRE esteve Rui Tavares. Foi proposto
pelo LIVRE, por exemplo, a criação de universidades europeias, financiadas pela União, nos
países que sofrem da chamada
fuga de cérebros, como Portugal ou Itália, e assim se evitariam os desequilíbrios europeus
hoje verificados ao nível do ensino superior, da investigação,
do acesso ao conhecimento,
criando também um espaço
universitário europeu que se
tornaria no segundo passo do
programa Erasmus.

Em Guimarães, o LIVRE foi recebido pela Associação de
Socorros Mútuos Artística Vimaranense. Foram levantadas questões pelos sócios e
proposto pelo LIVRE o alargamento das fronteiras nacionais ao nível da programação
cultural e da criação de coproduções ibéricas que permitissem não só ocupar os
espaços deixados pelo programa europeu, mas também
a formação de públicos paneuropeus.
Foi realizada a iniciativa “A
democracia está na rua”, que
consistia no convite aos cidadãos europeus que vivem
em Braga a debater com os
candidatos do LIVRE problemas europeus.
Em Leiria e na Marinha Grande
o LIVRE contou com uma forte
mobilização de membros
e apoiantes que se deram
a conhecer através de um
diálogo porta-a-porta.

EU VOTEI LIVRE!
Hoje votei antecipadamente
na Embaixada de Portugal em
Bruxelas. Lá estavam o nosso
nome e o nosso símbolo. Desenhei a cruz com todos os
cuidados do mundo, para que
nenhum bocadinho de tinta ficasse fora do quadrado. Terá
sido um dos primeiros votos
da história do LIVRE e senti a
pressão de não poder falhar.
Nunca tinha votado com tanto
zelo, nunca tinha votado com
tanta esperança.
José Costa

BANDEIRA DE CAMPANHA
Tributar as empresas
multinacionais
O LIVRE defende que a UE
aproveite os instrumentos
que já tem para servir de cobradora de impostos às multinacionais.
Leia mais em:
livrept.net/europeias-2014/programa

“5 minutos Europa”
RTP Informação
REVISTA DE IMPRENSA
Têm passado despercebidas as negociações do TTIP
- a sigla inglesa da Parceria
Transatlântica de Comércio e
Investimento - iniciadas em
Julho de 2013.(...)Ora, o Parlamento Europeu tem uma participação crucial neste processo, já que a celebração
de acordos internacionais
depende da sua aprovação.
Mal se compreenderia, por
conseguinte, que a questão,
inserida na mais vasta problemática da liberalização do
comércio internacional, não
fosse abordada pelos partidos
que concorrem às eleições
europeias.
- Crónica de Inês Quadros
em Negócios 14 Maio 2014

PAULO MONTEIRO
10:55

EU VOTO LIVRE PORQUE...
Existem muitas razões para votar LIVRE, uma delas é o facto
de o LIVRE querer pôr ideias em
prática num governo de esquerda, não tendo medo de que para
tal seja necessário sentar-se a
uma mesa de negociação com
outras forças de esquerda, e
essa diferença é hoje uma maisvalia de valor incalculável.
- Ofélia Janeiro
administrativa,
Alverca

TWITTER LIVRE #votaLIVRE
Meia hora de debate e
Barroso ainda não está
com as orelhas a arder.
Meiguinhos.

No entanto, debate passará
na RTP Informação, canal a q
muitas pessoas ñ tem acesso.
Atitude lamentável RTP, dado q
devia dar na RTP1 ou 2.

Terra LIVRE
Leia os textos completos dos candidatos do LIVRE ao PE no blogue
de campanha em livrept.net/blog
SÉRGIO LAVOS
“O LIVRE luta por uma Europa
que regresse aos seus valores:
solidariedade, igualdade, inclusão social. Por uma Europa
que não deixe ninguém de fora.
É a única maneira de combater
os extremismos oportunistas,
que se aproveitam parasiticamente do rumo errado tomado
na última década pelos líderes
europeus. A preservação do Estado Social deverá ser a marca
identitária da esquerda, a sua
principal bandeira. Quando a esquerda desistir não só de proteger os fracos, mas também de
assegurar que se podem tornar
tão fortes como os restantes,
desiste de si mesma.”
JOÃO VASCO
“Uma consequência comum da
corrupção sistémica (do poder
dos mais poderosos para condicionar o processo democrático, traindo a confiança dos
cidadãos) é o cinismo, a desilusão, a apatia democrática, a
abstenção. É uma resposta que
agrava o problema, lançandoo num ciclo vicioso capaz de
transformar as Democracias
em Oligarquias. Isto está a acontecer neste momento.
Para resgatar a Democracia é
necessário percorrer o caminho
oposto: atenção, intervenção,
luta política. É essencial votar, é
essencial participar.”
/LIVREoficialpt
/LIVREoficialpt
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