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

Gondomar, 2 de Abril de 2013 

 

Assunto: 

Pedido de audiência 

 

 

Exmº. Sr.  

Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias, 

Dr. Fernando Negrão: 

 

Respeitosos cumprimentos. 

 

Na sequência da entrega do nosso “Ultimatum” no passado dia 2 de Março de 2013, o qual gentilmente V. 

Excia acusou o seu recebimento a 14 de Março de 2013, vínhamos solicitar que a Comissão, que V. Exª. 

superiormente dirige, se digne recebermos em audiência, em data a agendar de acordo com os interesses e 

agenda de V. Exª. 

 

Gostaríamos de, pessoalmente, expor as nossas razões sobre o “

como colher da Comissão as eventuais posições sobre o mesmo, por

representadas. 

 

Na expectativa do contacto de V. Exª., subscreve

 

 

 

Paulo Jorge Alves de Melo Romeira  

Presidente do Movimento Revolução Branca

376 Rio Tinto  

ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

se do nosso corpo, mas nunca permitiremos que se apoderem do nosso espírito

Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias,  

Na sequência da entrega do nosso “Ultimatum” no passado dia 2 de Março de 2013, o qual gentilmente V. 

Excia acusou o seu recebimento a 14 de Março de 2013, vínhamos solicitar que a Comissão, que V. Exª. 

igne recebermos em audiência, em data a agendar de acordo com os interesses e 

Gostaríamos de, pessoalmente, expor as nossas razões sobre o “ULTIMATUM” que apresentamos, bem 

como colher da Comissão as eventuais posições sobre o mesmo, por parte das várias forças políticas aí 

Na expectativa do contacto de V. Exª., subscreve-se atenciosamente  

Presidente do Movimento Revolução Branca 

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

Na sequência da entrega do nosso “Ultimatum” no passado dia 2 de Março de 2013, o qual gentilmente V. 

Excia acusou o seu recebimento a 14 de Março de 2013, vínhamos solicitar que a Comissão, que V. Exª. 

igne recebermos em audiência, em data a agendar de acordo com os interesses e 

” que apresentamos, bem 

parte das várias forças políticas aí 


