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AGENDA - 22 DE MAIO
LISBOA
08:00 @ Estação Ferroviária de Entrecampos
Distribuição de folhetos

LISBOA
20:00 @ Sede de campanha LIVRE
Evento com intervenções de Ricardo Araújo
Pereira, Luísa Álvares e Rui Tavares

13:00 @ Cantina Velha da Cidade Universitária
Distribuição de folhetos

MARIA BELO, EX-EURODEPUTADA SOCIALISTA, APELA AO VOTO NO LIVRE
É muito gratificante perceber
como vão chegando os apoios
de várias personalidades da
esquerda portuguesa. Hoje foi
o dia em que recebemos apoio
ao projeto do LIVRE por parte
de Maria Belo, militante do
Partido Socialista, ex-eurodeputada, e uma enorme ativista
pelos direitos sociais em Portugal, em especial pelos direitos das mulheres.
Este apoio de Maria Belo, como
o de José Manuel Tengarrinha,
o de Ricardo Araújo Pereira ou
de José Sá Fernandes, bem
como de todos os cidadãos
que o têm expressado, comprova que um melhor futuro
é possível, quando os valores
democráticos e de mudança
convergem.
Declaração de Maria Belo:
“Considero a candidatura de Rui
Tavares ao Parlamento Europeu
uma candidatura patriota.

Embora seja do PS há 35 anos
- e quero continuar -, quero
também manifestar o meu
empenho na eleição de Rui
Tavares. Sei que o PS o convidou para as listas porque
reconhece seguramente o seu
trabalho e o seu pensamento
político.
Percebo e aplaudo que para
o dirigente do Livre seja mais
importante seguir uma estratégia política que, quem sabe,
o pode afastar daquilo que
provou saber fazer bem, mas
que segundo ele o liberta para
continuar um percurso que me
interessa sumamente: o de
modificar a forma demasiado
paralítica de dar acesso aos
cidadãos ao pensamento e à
acção política dando força a
uma fala e a um pensamento
político e não tecnocrático.
É isso que ele e o seu partido simbolizam. Suponho que
sendo embora um excelente

pensador sobre a nossa vida
europeia comum, seguramente hoje em dia mais bem
informado do que eu, sou
talvez mais radical no sentido
de que considero como ele
não só que “temos de salvar a
democracia para não precisar
de salvar a civilização”, como
acho que já temos de salvar a
civilização.
Pontos de vista que estão na
ordem do dia de muitos pensadores europeus, mas que
raramente encontramos debatidos nos partidos políticos
como o faz o Livre.”
Maria Belo, militante do PS

Fotografia: Daniel Rocha (PÚBLICO)

REVISTA DE IMPRENSA

BANDEIRA DE CAMPANHA

“Num país marcado pela emigração, o Livre abraça a diáspora e escolheu para nº 2 da
lista uma portuguesa radicada
na Suíça. Aos microfones da
TSF, Luísa Álvares considerou
que é fundamental aprender
com exemplos de democracia
mais direta.”

Criar um Pacto para Eliminar
a Concorrência Fiscal
O LIVRE promove a ideia de
um pacto para eliminar esta
concorrência entre estadosmembro, que hoje parece uma
corrida para o fundo que amplifica a crise

Caravana do LIVRE em Coimbra
em TSF.pt 21 de Maio 2014

Leia mais em:
livrept.net/europeias-2014/programa

“5 MINUTOS EUROPA”
RTP INFORMAÇÃO
10:55
ANDRÉ NÓVOA
19:55
PALMIRA SILVA
EU VOTO LIVRE PORQUE...
Acredito que o acesso universal
à educação e saúde de qualidade, uma ecologia racional e
científica e a ideia de uma Europa solidária, unida, progressista
e justa, devem ser defendidos. A
minha posição no espectro político (Social-Democracia, modelo

nórdico) tem no LIVRE o partido
que mais se aproxima dos meus
ideais, e uma postura e frescura
que há muito estava ausente no
nosso país.
- Pedro Homero
baterista, Lisboa

TWITTER LIVRE #votaLIVRE
Do que vou vendo dos tempos de antena, o @LIVREpt
é aquele que melhor consegue mostrar as suas
propostas para as eleições
europeias.

@Ijtuga

@ruitavares obrigado por
centrar a campanha no
objectivo colectivo da UE e
não na demagogia e insultos a outros partidos.
Tem o meu 1º voto.

@danieelcordeiro

Terra LIVRE
Leia os textos completos dos
candidatos do LIVRE ao PE
no blogue de campanha em
livrept.net/blog
CARLOS TEIXEIRA
É verdade que a UE tem muitos problemas para resolver.
Alguns dos alicerces da União
avançaram muito depressa
e outros ainda nem sequer
foram erguidos. Existem desequilíbrios, lacunas e défices democráticos. Mas é um
modelo em desenvolvimento
e todas as conquistas anteriores devem ser valorizadas.
Não precisamos de demolir este edifício para um dia,
quem sabe, tentar construir
um novo. Precisamos apenas
de continuar convictamente
a remodelar, reformar e optimizar.
MARTA PACHECO
É um processo difícil tocar
fundo nas pessoas, alertar as
pessoas, mas a minha convicção é a de que o LIVRE foi
criado com o objectivo de
mostrar o rumo a seguir. Desde
o início, com base numa permissão total de participação
por parte de todo e qualquer
cidadão, o LIVRE mostrou que
é diferente, que quer dar voz
a quem quer partilhar ideias,
mecanismos e formas de ultrapassar esta crise.
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