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AGENDA - 18 DE MAIO
PORTO
11:00 @ Parque da Cidade
Dsitribuição de folhetos
MATOSINHOS
15:30 @ Matosinhos Sul
Distribuição de folhetos

LISBOA
11:30 @ Cais do Sodré
Partida da caravana do LIVRE
pela linha de Cascais
(com Rui Tavares e vários
candidatos às europeias)

OEIRAS
15:00 @ Estádio Nacional
Distribuição de folhetos
(com Rui Tavares)

UMA VITÓRIA DO LIVRE PARA A DEMOCRACIA
A 17 de maio de 1990 a Organização Mundial de Saúde
retirou a homossexualidade
da Classificação Internacional
das Doenças (com formalização em 1992). É isto que
justifica que a data se tenha
transformado no Dia Internacional Contra a Homofobia
e a Transfobia. No LIVRE não
podíamos deixar de o assinalar e por isso decidimos fazer
uma das nossas ações de
campanha no Príncipe Real,

onde decorria o “Arco-Íris no
Jardim”, organizado conjuntamente pela ILGA e pela Junta
de Freguesia da Misericórdia.
A defesa dos direitos fundamentais na União Europeia,
consignada no art. 2 do Tratado da União, é um dos pilares
do programa do LIVRE, que
propõe a criação de um Tribunal Constitucional da União
(ponto 3.2). O nosso empenho
na defesa das causas da minoria LGBT fica claro, desde

logo pelo facto termos sido o
único partido em que todos os
candidatos ao Parlamento Europeu já assinaram o Compromisso Eleitoral da ILGA-Europa.

REVISTA DE IMPRENSA

BANDEIRA DE CAMPANHA

No fundo, faltam as perguntas
e respostas que contam para
o País e para os portugueses.
O tratado orçamental é bom
ou mau para o País? A dívida
pública é sustentável ou deve
ser reestruturada? Devia haver um imposto comunitário
para reforçar o Orçamento da
UE? E o acordo comercial com
os EUA, trará mais vantagens
ou inconvenientes para Portugal?

As respostas do LIVRE às dúvidas de Manuel Esteves estão
no programa eleitoral:
“O tratado orçamental é bom ou
mau para o País?”
1.2 Revogar o Tratado Orçamental
“A dívida pública é sustentável
ou deve ser reestruturada?”
1.3 Convocar a conferência
económico-financeira de que
a União precisa
“Devia haver um imposto comunitário para reforçar o Orçamento da UE?”
1.7 Dar capacidade orçamental
à UE a partir da zona euro
E o acordo comercial com os
EUA, trará mais vantagens ou
inconvenientes para Portugal?
2.2 Rejeitar o Tratado de Comércio Transatlântico

- Crónica de Manuel Esteves
em Negócios 16 Maio 2014

“5 minutos Europa”
RTP Informação
EU VOTO LIVRE PORQUE...
Eu voto LIVRE porque acredito
numa Europa mais solidária e
quero fazer parte de uma alternativa responsável para a
sua construção. Voto LIVRE
porque acredito num projecto
político mais próximo dos cidadãos, com ideias claras sobre o diagnóstico da situação

RICARDO GAIO ALVES
10:55
do país, mas também sobre
as alternativas a esta governação. A solução para os
nossos problemas é interna,
mas é também Europeia.
- Sofia Cordeiro
bióloga, Lisboa

TWITTER LIVRE #votaLIVRE
Quem for de esquerda
tem muitos motivos para
não ficar em casa dia
25. O LIVRE é um grande
motivo.

“Queda brutal das exportações”, dizem as notícias. Deve ser isto a tal
mudança estrutural de
que o Governo se gaba.

Terra LIVRE
Leia os textos completos dos
candidatos do LIVRE ao PE
no blogue de campanha em
livrept.net/blog
SAFAA DIB
Não querendo ceder à apatia
ou à indiferença, quis fazer
parte deste projeto político
que é o LIVRE não só porque
sinto grandes afinidades ideológicas, mas porque sei que
o LIVRE dá importância ao estímulo de políticas culturais,
não só a nível nacional mas
também europeu, e sabe que
estas políticas de incentivo às
indústrias criativas e culturais
geram emprego e crescimento económico.
MARIANA TOPA
Cabe a todos nós a responsabilidade de contribuir para alterar a actual situação do país
e da europa. O voto é o primeiro passo nessa direcção. É importante combater a abstenção e motivar os eleitores a
participarem nas decisões
que afectam a todos.
Convido-vos a lerem o nosso
programa para as europeias e
a votarem LIVRE no dia 25 de
Maio.
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