
 

 

 

CONVITE

ESTABELECIMENTO PRISIONAL de LISBOA
(RUA MARQUÊS DE FRONTEIRA)

Dia 01-03-2013
POLÍTICOS CRIMINOSOS, ESTAMOS À VOSSA ESPERA

 

PARTICIPAÇÃO CRIME
TRAIÇÃO À PÁTRIA 

PARTICIPAÇÃO CRIME
ATENTADO CONTRA A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
 
 
A vigília será um local de convergência apartidária, 
de expressão de ideias, opiniões e partilha de conhecimentos
destinada a Cidadãos, famílias, gerações, mo
um contributo para preparar alternativa
e sociais, elevar a moralidade da sociedade portuguesa e do Estado que a representa.
 
"Este foi o legado que esta classe política nos deixou, que nos fazer retroceder décadas, um rasto inimaginável de degradação 
suicídio superiores aos mortos em acidentes de viação, com milhares de famílias, que são o berço de qualquer nação, completamente desestruturadas pel
emigração forçada, ou destruídas pelo desemprego, milhões de Cidadãos desempregados e outros tantos com empregos precários, e
gerações presentes e futuras." 
 
"Tomamos CONSCIÊNCIA que aqueles que hoje nos governam e que proclamam, em alta voz, a necessidade de assumirmos um elevado s
sacrifício, foram os mesmos que, durante estas duas últimas décadas, alternaram entre governo e oposição, desempenharam cargos de relevo, beneficiando 
das relações sombrias entre os interesses privados e o Estado, viveram do sistema partidário, ou à sombra dele, não se lhes c
revolta, dentro ou fora dos seus partidos, para alterarem a situação e acordarem os restantes milhões de portugueses deste sono 
 
"Acham normal Portugal, desde 25 de Abril de 1974, ter atingindo
 
"É normal a classe política saber, com toda a segurança, 
qualquer momento e nada terem feito para a evitar, antes pelo contrário?
 
"Tomamos CONSCIÊNCIA que a classe política organizou o país, nas últimas décadas, para viver à custa dos cidadãos e não para 
repetidas no próprio Estado para se alimentar; alimenta, no Orçamento, milhares de entidades que não têm de prestar contas; c
fomentando monopólios e cartéis, para obter o maior lucro no mais curto espaço de tempo, a qu
Parcerias Público Privadas." 

"Como oposição a este regime de falsa democracia, e orientado à 

 
 
 
 
 
 

Para que o passado não se repita...e o futuro seja diferente.

CONVITE VIGÍLIA na PRISÃO
Todos ao  

ESTABELECIMENTO PRISIONAL de LISBOA
(RUA MARQUÊS DE FRONTEIRA) 

2013 das 15h00m às 22h00m
POLÍTICOS CRIMINOSOS, ESTAMOS À VOSSA ESPERA

PARTICIPAÇÃO CRIME, contra titulares de cargos políticos, pelo crime de
TRAIÇÃO À PÁTRIA (processo 9276/12.0TDPRT)

 

PARTICIPAÇÃO CRIME, contra titulares de cargos políticos, pelo crime de
ATENTADO CONTRA A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (processo 12055/12.0TDLSB)

será um local de convergência apartidária,  
ões e partilha de conhecimentos; 

Cidadãos, famílias, gerações, movimentos cívicos, causas, 
alternativa que conduza à mudança das condições 

elevar a moralidade da sociedade portuguesa e do Estado que a representa.

Este foi o legado que esta classe política nos deixou, que nos fazer retroceder décadas, um rasto inimaginável de degradação 
mortos em acidentes de viação, com milhares de famílias, que são o berço de qualquer nação, completamente desestruturadas pel

emigração forçada, ou destruídas pelo desemprego, milhões de Cidadãos desempregados e outros tantos com empregos precários, e

"Tomamos CONSCIÊNCIA que aqueles que hoje nos governam e que proclamam, em alta voz, a necessidade de assumirmos um elevado s
últimas décadas, alternaram entre governo e oposição, desempenharam cargos de relevo, beneficiando 

das relações sombrias entre os interesses privados e o Estado, viveram do sistema partidário, ou à sombra dele, não se lhes c
olta, dentro ou fora dos seus partidos, para alterarem a situação e acordarem os restantes milhões de portugueses deste sono 

Acham normal Portugal, desde 25 de Abril de 1974, ter atingindo, por 3 vezes (1977 / 1983 / 2011), a situação de "BANCARROTA"?

 pelo menos desde 1998, que a situação em que Portugal actualmente
qualquer momento e nada terem feito para a evitar, antes pelo contrário?" 

"Tomamos CONSCIÊNCIA que a classe política organizou o país, nas últimas décadas, para viver à custa dos cidadãos e não para 
repetidas no próprio Estado para se alimentar; alimenta, no Orçamento, milhares de entidades que não têm de prestar contas; c
fomentando monopólios e cartéis, para obter o maior lucro no mais curto espaço de tempo, a que junta os centros de interesses como a grande maioria das 

Movimento Revolução Branca (Apresentação MRB - I Encontro Informal de Movimentos Cívicos)

Como oposição a este regime de falsa democracia, e orientado à não-violência, recorreremos às mais diversas formas de combate cívico.
Movimento Revolução Branca 

Para que o passado não se repita...e o futuro seja diferente.

PRISÃO 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL de LISBOA 
 

h00m às 22h00m 
POLÍTICOS CRIMINOSOS, ESTAMOS À VOSSA ESPERA. 

, contra titulares de cargos políticos, pelo crime de 
(processo 9276/12.0TDPRT) 

, contra titulares de cargos políticos, pelo crime de 
(processo 12055/12.0TDLSB) 

vimentos cívicos, causas, tendências e opiniões; 
as condições políticas  

elevar a moralidade da sociedade portuguesa e do Estado que a representa. 

Este foi o legado que esta classe política nos deixou, que nos fazer retroceder décadas, um rasto inimaginável de degradação de um país, com taxas de 
mortos em acidentes de viação, com milhares de famílias, que são o berço de qualquer nação, completamente desestruturadas pela 

emigração forçada, ou destruídas pelo desemprego, milhões de Cidadãos desempregados e outros tantos com empregos precários, e a servidão por dívidas das 

"Tomamos CONSCIÊNCIA que aqueles que hoje nos governam e que proclamam, em alta voz, a necessidade de assumirmos um elevado sentido patriótico e de 
últimas décadas, alternaram entre governo e oposição, desempenharam cargos de relevo, beneficiando 

das relações sombrias entre os interesses privados e o Estado, viveram do sistema partidário, ou à sombra dele, não se lhes conhecendo nenhuma atitude de 
olta, dentro ou fora dos seus partidos, para alterarem a situação e acordarem os restantes milhões de portugueses deste sono profundo." 

a situação de "BANCARROTA"?" 

pelo menos desde 1998, que a situação em que Portugal actualmente se encontra poderia acontecer a 

"Tomamos CONSCIÊNCIA que a classe política organizou o país, nas últimas décadas, para viver à custa dos cidadãos e não para os Cidadãos. Criou estruturas 
repetidas no próprio Estado para se alimentar; alimenta, no Orçamento, milhares de entidades que não têm de prestar contas; controla sectores estratégicos, 

e junta os centros de interesses como a grande maioria das 

I Encontro Informal de Movimentos Cívicos) 
 

às mais diversas formas de combate cívico." 
Movimento Revolução Branca (Manifesto Inicial) 

Para que o passado não se repita...e o futuro seja diferente. 


