
“SINTO-ME COMPLETAMENTE LIVRE”. JOSÉ MANUEL TENGARRINHA, FUNDADOR DO MDP/CDE
E HISTÓRICO DA OPOSIÇÃO DEMOCRÁTICA, APOIA LIVRE

O LIVRE sente-se honrado 
por poder anunciar que José 
Manuel Tengarrinha, funda-
dor do MDP/CDE e histórico 
da oposição democrática em 
Portugal, entendeu apoiar o 
nosso partido nestas eleições 
europeias.
Partilhamos com José Manuel 
Tengarrinha o mesmo entendi-
mento da necessidade de 
abrir e credibilizar os partidos, 
fazer uma governação pro-
gressista em Portugal e de-
mocratizar a União Europeia. 
Encontramos em José Manuel 
Tengarrinha um referente de 
coerência e luta pela democ-
racia na mesma área política 

do meio da esquerda. E é com 
sentido de responsabilidade 
que registamos o seu apoio, 
pois acreditamos que a ação 
do LIVRE se situa em linha com 
o exemplo cívico de José Ma-
nuel Tengarrinha nas últimas 
décadas.
Rui Tavares afirma que “é 
com enorme contentamento 
que contamos com o apoio 
do Prof. José Manuel Tengar-
rinha e sabemos também que 
daqui para a frente poderemos 
contar - como já contámos 
há tantas décadas - na con-
strução desse movimento que 
é democrático, progressista e 
que é português mas que é 

europeu também.”
Quando o Prof. José Manuel 
Tengarrinha tomou esta op-
ção, sentiu-se “verdadeiramente 
livre. Foi a primeira vez nos pe-
ríodos pré-eleitorais que me 
senti livre. Havia sempre um 
constrangimento - dizia-se 
‘vou votar neste porque não 
há outro, ou vou votar neste 
porque é o voto útil’. O LIVRE 
não foi qualquer coisa que 
tivesse aparecido do céu: é 
uma fermentação longa de es-
forços que vinham a ser feitos 
há muitos anos. É por isso que 
apoio o LIVRE e me sinto livre 
ao poder votar neste partido.”
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AGENDA - 20 DE MAIO
PORTO

08:00 @ Aeroporto Sá Carneiro 
Receção a Luísa Álvares,
candidata n.º 2 (com Rui 
Tavares)

COIMBRA
11:30 @ Praça da República
Distribuição de folhetos (com 
Rui Tavares e outros candidatos)
12:30 @ Cantina Azul
Almoço com apoiantes (com 
Rui Tavares, Luísa Álvares e Ana 
Matos Pires)

PORTALEGRE
17:30 @ Centro de Artes do 
Espectáculo
Debate organizado pelo Con-
selho Nacional da Juventude 
(com Rui Tavares)

folha

TEMPO DE ANTENA
SIC - 19:00

COM
RICARDO ARAÚJO 

PEREIRA



Eu voto com responsabili-
dade nas europeias. Eu voto 
sabendo em quem voto. 
Eu voto sabendo, principal-
mente, no que voto. Eu voto 
@LIVREpt.

@peminuro

Leia os textos completos dos 
candidatos do LIVRE ao PE 
no blogue de campanha em 
livrept.net/blog

MARIANA SANTOS
(...) mais preocupante do que 
isso, a Europa ocupa também 
um espaço ridiculamente 
diminuto nos discursos ofici-
ais dos principais partidos. E 
é por isso que aqui estou, a 
dar a cara pelo LIVRE nestas 
eleições europeias.
Porque o LIVRE discute a Eu-
ropa, aponta soluções con-
cretas para uma vida a 28, 
não hesita em discutir o fed-
eralismo, coloca a Europa 
na agenda mediática e ousa 
mesmo em falar em europeus 
e não só em portugueses. 

PEDRO VIEIRA
O preço de participarmos na 
política é sermos governados 
por quem merece

TWITTER LIVRE #votaLIVRE

Descobri no LIVRE novas for-
mas de ver a política, novas 
formas de acreditar no ser 
humano e no que ele pode 
fazer quando em união. O 
que se vê no LIVRE é isso: a 
união, a luta conjunta por ob-
jetivos comuns, a luta através 
da bondade e de esforços, da 

sensatez e do bom-senso. 
Voto LIVRE porque quero sê-lo 
(livre). Voto LIVRE porque a políti-
ca tem de ser justa e humana.

EU VOTO LIVRE PORQUE...

José Sá Fernandes, vereador 
independente da Câmara 
Municipal de Lisboa eleito 
na lista do PS, declarou esta 
segunda-feira apoio ao LIVRE, 
durante a apresentação do 
único outdoor do LIVRE na 
Praça do Saldanha, em Lisboa. 
“Nós não andámos atrás de 
apoios e as pessoas que nos 

têm apoiadao dão mostras de 
quererem algo de novo e de 
bom na política portuguesa”, 
afirmou Rui Tavares. Sá Fer-
nandes sublinhou que “faz fal-
ta a Portugal um partido como 
o partido LIVRE”, destacando 
que “é muito importante para 
Portugal ter uma voz como o 
Rui Tavares no PE”.

JOSÉ SÁ FERNANDES APOIA LIVRE DURANTE INAUGURAÇÃO DO 
ÚNICO OUTDOOR DO PARTIDO

- Marta Costa
estudante, Alverca

Terra LIVRE

Nunca me tinha imaginado 
a doar dinheiro a um par-
tido. O @LIVREpt mereceu-
me tal acto inédito. PF não 
doem pontos percentuais à 
abstenção!

@sergiolavos @LIVREpt

/LIVREoficialpt

/LIVREoficialpt


