
O MOVIMENTO cívico REVOLUÇÃO BRANCA
força política, que reúne diversos Cidadãos de distintas formações e vivências, representantes 
de diferentes gerações e sectores da sociedade civil, 

Caminhada 
Devolver a dignidade. O Estado ao serviço dos Cidadãos

  Do PORTO   
    05/10/2012    

ACORDA, fomos e continuamos a ser enganados, roubados e escravizados
 
Achas normal Portugal, desde o 25 de Abril de 1974, atingir por 3 vezes (1977 / 1983 /2011) a situação de 
BANCARROTA? 
 
Sabias que desde, pelo menos, 1998 se sabia que a situação em que Portugal
 
Reparaste que os que hoje são governo e oposição, já governaram
 

OBJECTIVOS da caminhada
 

LIMPAR a CLASSE POLÍTICA de CORRUPTOS, CRIMINOSOS e INCOMPETENTES.
 

EXIGIR RIGOROSA e ESCLARECEDORA INVESTIGAÇÃO
do Ministério Público no processo 
pelo crime de TRAIÇÃO À PÁTRIA), entregue no DIAP Porto no passado dia 11/07/2012, 
constituindo-se como o maior acto de cidadania, dentro do Estado de Direito, que é Portugal, 
não tendo paralelo no país ou na Europa democrática do pós
 

ABRIR a GOVERNAÇÃO à SOCIEDADE CIVIL
 

EXIGIR a IMEDIATA ALTERAÇÃO da CONSTITUIÇÃO e das LEIS ELEITORAIS
para permitir candidaturas suportadas pela sociedade civil às eleições legislativas, retirando a 
exclusividade de acesso aos partidos políticos.
 

ENTREGAR aos ÓRGÃOS de SOBERANIA um manifesto para a refundação do sistema 
sociopolítico de Portugal. 
 

Como APOIAR 
Contamos com a tua presença ao longo do percurso (EN1 / EN10), no dia, local e pelo meio 
que entenderes (ex. a pé, bicicleta, carro, mota...). Vê por onde passamos em 
 

12 dias ● 
           Acreditar, coragem e determinação

O MOVIMENTO cívico REVOLUÇÃO BRANCA, movimento apartidário e distante de qualquer 
força política, que reúne diversos Cidadãos de distintas formações e vivências, representantes 
de diferentes gerações e sectores da sociedade civil, CONVIDA-TE para apoiares a:

 

Caminhada "REFUNDAR Portugal"
Devolver a dignidade. O Estado ao serviço dos Cidadãos

             a 
            

, fomos e continuamos a ser enganados, roubados e escravizados

normal Portugal, desde o 25 de Abril de 1974, atingir por 3 vezes (1977 / 1983 /2011) a situação de 

que desde, pelo menos, 1998 se sabia que a situação em que Portugal se encontra 

governo e oposição, já governaram, viveram à custa do 

OBJECTIVOS da caminhada 

LIMPAR a CLASSE POLÍTICA de CORRUPTOS, CRIMINOSOS e INCOMPETENTES.

EXIGIR RIGOROSA e ESCLARECEDORA INVESTIGAÇÃO  
do Ministério Público no processo (PARTICIPAÇÃO CRIME, contra titulares de cargos políticos, 
pelo crime de TRAIÇÃO À PÁTRIA), entregue no DIAP Porto no passado dia 11/07/2012, 

se como o maior acto de cidadania, dentro do Estado de Direito, que é Portugal, 
lo no país ou na Europa democrática do pós-guerra. 

ABRIR a GOVERNAÇÃO à SOCIEDADE CIVIL. 

EXIGIR a IMEDIATA ALTERAÇÃO da CONSTITUIÇÃO e das LEIS ELEITORAIS
para permitir candidaturas suportadas pela sociedade civil às eleições legislativas, retirando a 
exclusividade de acesso aos partidos políticos. 

ENTREGAR aos ÓRGÃOS de SOBERANIA um manifesto para a refundação do sistema 

Contamos com a tua presença ao longo do percurso (EN1 / EN10), no dia, local e pelo meio 
(ex. a pé, bicicleta, carro, mota...). Vê por onde passamos em 

 

● 5 Cidadãos ● 80 Etapas 
creditar, coragem e determinação

, movimento apartidário e distante de qualquer 
força política, que reúne diversos Cidadãos de distintas formações e vivências, representantes 

para apoiares a: 

"REFUNDAR Portugal" 
Devolver a dignidade. O Estado ao serviço dos Cidadãos.  

a LISBOA 
 16/10/2012 

, fomos e continuamos a ser enganados, roubados e escravizados! 

normal Portugal, desde o 25 de Abril de 1974, atingir por 3 vezes (1977 / 1983 /2011) a situação de 

se encontra poderia acontecer?   

à custa do sistema ou à sombra dele? 

LIMPAR a CLASSE POLÍTICA de CORRUPTOS, CRIMINOSOS e INCOMPETENTES.  

(PARTICIPAÇÃO CRIME, contra titulares de cargos políticos, 
pelo crime de TRAIÇÃO À PÁTRIA), entregue no DIAP Porto no passado dia 11/07/2012, 

se como o maior acto de cidadania, dentro do Estado de Direito, que é Portugal, 

EXIGIR a IMEDIATA ALTERAÇÃO da CONSTITUIÇÃO e das LEIS ELEITORAIS  
para permitir candidaturas suportadas pela sociedade civil às eleições legislativas, retirando a 

ENTREGAR aos ÓRGÃOS de SOBERANIA um manifesto para a refundação do sistema 

Contamos com a tua presença ao longo do percurso (EN1 / EN10), no dia, local e pelo meio 
(ex. a pé, bicicleta, carro, mota...). Vê por onde passamos em www.mrb.pt 

Etapas ● 330 Km 
creditar, coragem e determinação 


