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"Vocês apoderaram-se do nosso corpo, mas nunca permitiremos qu

 

TRIBUNAL CONSIDERA-SE  IMPEDIDO DE CONHECER 
NO CASO DO 

 
O MOVIMENTO cívico REVOLUÇÃO BRANCA
sentença, na qual se considera impedido de conhecer da questão de fundo, relativamente à 
possibilidade do Dr. José Estevens se candidatar ao cargo de presidente da Câmara Municipal 
de Tavira e do PSD apoiar tal candidatura.

Mais se declarou impedido de interpretar o espirito do legislador, ao estabelecer regime de 
limitação de mandatos, através da lei 46/2005, remetendo a apreciação de tal questão, para o 
processo eleitoral. 

Face a tal decisão, o MRB agirá em conformidade e int
Tribunal da Relação de Évora, visando, com tal, a revogação da sentença, nesta parte, com a 
remessa dos autos à primeira instância, com vista à apreciação da questão de fundo, no que a 
decisão é totalmente omissa, apesar d
prejudiciais, que impeçam tal conhecimento.

Consultar, em anexo, SENTENÇA
 
Mais informações relacionadas com este processo consultar: 
http://www.mrb.pt/PDF/PRESSrel_PROVIDENCIAScautelaresGERAL.pdf
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se do nosso corpo, mas nunca permitiremos que se apoderem do nosso espírito

Press Release 

SE  IMPEDIDO DE CONHECER DA QUESTÃO DE FUNDO 
NO CASO DO PSD e DR. José Fernandes Estevens

O MOVIMENTO cívico REVOLUÇÃO BRANCA informa que o Tribunal de Tavira proferiu 
sentença, na qual se considera impedido de conhecer da questão de fundo, relativamente à 
possibilidade do Dr. José Estevens se candidatar ao cargo de presidente da Câmara Municipal 
de Tavira e do PSD apoiar tal candidatura. 

is se declarou impedido de interpretar o espirito do legislador, ao estabelecer regime de 
limitação de mandatos, através da lei 46/2005, remetendo a apreciação de tal questão, para o 

Face a tal decisão, o MRB agirá em conformidade e interporá o adequado recurso, para o 
Tribunal da Relação de Évora, visando, com tal, a revogação da sentença, nesta parte, com a 
remessa dos autos à primeira instância, com vista à apreciação da questão de fundo, no que a 
decisão é totalmente omissa, apesar de se nos afigurar não existirem, nos autos, questões 
prejudiciais, que impeçam tal conhecimento. 

SENTENÇA do Tribunal de Tavira. 

Mais informações relacionadas com este processo consultar:  
http://www.mrb.pt/PDF/PRESSrel_PROVIDENCIAScautelaresGERAL.pdf 

e se apoderem do nosso espírito!" - M.R.B. (Manifesto Inicial) 
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