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

 

INDEFERIMENTO 
feita pelo PSD/CDS

 
O MOVIMENTO cívico REVOLUÇÃO BRANCA
inadmissível a reclamação a 26/03/2013 pelo PSD/CDS
reclamação e, consequentemente mantendo integralmente o teor da sentença proferida a 18 de 
Março de 2013,quanto às suas vertentes adject
válida e eficaz nos seus efeitos. Consultar
 
No decurso da próxima semana o MRB 
 
Mais informações relacionadas c
http://www.mrb.pt/PDF/CMLisboa_Sentenca.pdf
http://www.mrb.pt/PDF/CMLisboa_IP.pdf
http://www.mrb.pt/PDF/PRESSrel_PROVIDENCIAScautelaresGERAL.pdf

 
Mais informações sobre o Movimento Revolução Branca:
Missão 
Movimento cívico, apartidário, centro de união de Cidadão
mudar as condições políticas e sociais em Portugal, elevar a moralidade da sociedade portuguesa e do Estado que 
a representa. 
Objectivos 
CONSCIENCIALIZAR  
ALTERAR a CONSTITUIÇÃO e LEIS ELEITORAIS 
IMPEDIR a “ESCRAVATURA”  
TRANSFORMAR o ESTADO PORTUGUÊS 
www.mrb.pt - Facebook 
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se do nosso corpo, mas nunca permitiremos que se apoderem do nosso espírito

Press Release 

INDEFERIMENTO de RECLAMAÇÃO  
PSD/CDS-PP e DR. FERNANDO SEARA

O MOVIMENTO cívico REVOLUÇÃO BRANCA informa que O Tribunal de Lisboa julga 
inadmissível a reclamação a 26/03/2013 pelo PSD/CDS-PP o Dr. Fernando Seara, indeferindo tal 
reclamação e, consequentemente mantendo integralmente o teor da sentença proferida a 18 de 
Março de 2013,quanto às suas vertentes adjectivas e substantivas, a qual continua plenamente 

Consultar, em anexo, DESPACHO do Tribunal de Lisboa

o MRB dará entrada à competente acção principal nos autos.

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

Mais informações sobre o Movimento Revolução Branca: 

Movimento cívico, apartidário, centro de união de Cidadãos, famílias e gerações, com vista a consciencializar e 
mudar as condições políticas e sociais em Portugal, elevar a moralidade da sociedade portuguesa e do Estado que 

ALTERAR a CONSTITUIÇÃO e LEIS ELEITORAIS  

TRANSFORMAR o ESTADO PORTUGUÊS  

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

 
DR. FERNANDO SEARA 
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