
LIVRE ENTREGA CARTA ABERTA À RTP PELA DIFUSÃO
DO DEBATE PRESIDENCIAL EUROPEU NA TELEVISÃO E RÁDIO PÚBLICAS

(...) Este debate e este proces-
so eleitoral têm uma enorme 
importância para Portugal e a 
Europa. Vale a pena recordar:
1. o (ou a) Presidente da Co-
missão terá a última palavra 
sobre todas as propostas de 
legislação a fazer nos 5 anos 
para 500 milhões de cidadãos;
2. um destes candidatos, ao 
ser eleito, apresentará todos 
os orçamentos comunitário 
entre 2015-2020 — na fase 
atual, o pouco orçamento de 
investimento que nos tem 
cabido;
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AGENDA - 13 DE MAIO
LEIRIA

13:00 @ Feira de Maio
Almoço com Apoiantes
(com Rui Tavares)

PORTO
18:30 @ Teatro Nacional São João
Apresentação da Candidatura
20:45 @ Faculdade de Medicina
Debate (com Rui Tavares)

BRUXELAS (BÉLGICA)
20:00 @ Café Tiago’s
Debate “Stop Austerity - To-
wards a Social Europe!” (com 
José Costa)

3. após a cessação de fun-
ções da troika, será um destes 
candidatos o primordial inter-
locutor de Portugal em todas 
as questões pós-programa.
É crucial saber como cada um 
dos candidatos encara o car-
go de presidente da Comis-
são, como pretenderá guiar as 
suas relações com os esta-
dos-membros e os cidadãos, 
como tenciona combater a 
crise e o desemprego, e se 
promete inverter as políticas 
de austeridade seguidas nos 
últimos anos. (...)

Leia o texto completo em:
livrept.net/carta-aberta/10997

Anastasia, ucraniana de Kiev,  
vive em Portugal há oito me-
ses. Olga, russa de São Pe-
tersburgo, é especialista 
em arte portuguesa de pas-
sagem pelo nosso país. En-
contraram--se na sede de 
campanha do LIVRE para nos 

mostrar um mundo para lá da 
propaganda.  O de uma ucrani-
ana de língua-mãe russa que 
não deseja ver o seu país di-

vidido. O de uma russa que não 
celebra a anexação da Crimeia 
e teme o fechamento da Rús-
sia. Conheceram-se em Lis-
boa no momento do debate e 
descreveram-nos uma Europa 
do regresso à história — a não 
ser que o consigamos evitar.

DEBATE “1914-2014 - DE SARAJEVO A ODESSA”

folha



Nas eleições europeias 
precisamos de uma derrota 
das politicas da direita: do 
Governo PSD-CDS, de Barro-
so, de Rompuy, de Juncker, 
etc.

@fhenriques

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

CLÁUDIA PINTO
Candidata ao PE
“O que não muda é que somos 
cidadãos de um espaço em 
que as decisões são tomadas 
em várias línguas, em vários 
sítios, por várias pessoas e 
todos podem PARTICIPAR.”

MÓNICA LIMA
Candidata ao PE
“No entanto, somos nós, 
jovens, que temos, simulta-
neamente, o direito e o dever 
de exercer a nossa cidadania, 
sendo-nos atribuído o futuro 
da construção europeia e da 
sustentabilidade da Demo-
cracia em Portugal, através 
do voto, nas eleições para o 
Parlamento Europeu. Demo-
cracia, essa, conquistada há, 
justamente, 40 anos.”

Tempos de Antena
13 Maio
TVI - 19:00

TWITTER LIVRE

Voto LIVRE porque acredito no 
projeto europeu e acho que 
este deve ser defendido. Voto 
LIVRE porque é o partido que 
apresenta o programa eleito-
ral mais completo, identifican-
do os problemas que assolam 
a UE, bem como as suas 
causas, propondo ao mesmo 

tempo caminhos
a l t e r n a t i v o s . 
Voto LIVRE pelo 
seu programa 
progressista em 
defesa da Eu-
ropa na qual eu 
acredito - a Europa
democrática.

EU VOTO LIVRE PORQUE...

“O Tratado Orçamental é uma 
aberração para a própria 
União Europeia, é anti-Eu-
ropa e deve ser combatido e 
revogado, porque não permite 
aos Estados fazerem o que 
historicamente se sabe que 
em épocas de contração da 
economia devem fazer: uma 
política contracíclica.”

Revogar o Tratado Orçamental

O TO restringe as opções 
dos governos e parlamentos, 
proíbe-os de impedir uma 
espiral recessiva e sair do 
buraco, e reduz as eleições a 
uma mera formalidade.

REVISTA DE IMPRENSA

BANDEIRA DE CAMPANHA

“É um partido que pretende 
fazer convergência com outros 
partidos de esquerda, porque 
apenas juntos conseguirão 
derrotar a direita neoliberal 
que inventou uma narrativa 
de despesismo dos cidadãos 
e do Estado para justificar as 
medidas de empobrecimento 
deliberado.”

BLOGOSFERA

- Entrevista a Rui Tavares
em Jornal I 12 Maio 2014

- Jorge Pinto
engenheiro, Bruxelas

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

Terra LIVRE

Fazer o impossível é algo 
a que o @LIVREpt já me 
habituou. As olheiras
comprovam-no. 
#LIVREPE2014

@peminuro

Leia mais em:
armariumlibri.blogspot.pt

@LIVREpt

“5 minutos Europa”
RTP Informação

13 Maio
RUI TAVARES - 10:55
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