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INCONSTITUCIONALIDADE 
da Lei de Financiamento dos Partidos Políticos 

e das Campanhas Eleitorais
 
O MOVIMENTO cívico REVOLUÇÃO BRANCA
audiência ao Ex. Mo. Senhor Provedor de Justiça, para analisar as dúvidas sobre normas 
constantes na Lei de Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais (Lei n.º 
19/2003, de 20 de Junho). 
 
Mais informações sobre o Movimento 
Missão 
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 
a representa. 
Objectivos 
CONSCIENCIALIZAR  
ALTERAR a CONSTITUIÇÃO e LEIS ELEITORAIS 
IMPEDIR a “ESCRAVATURA”  
TRANSFORMAR o ESTADO PORTUGUÊS 
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se do nosso corpo, mas nunca permitiremos que se apoderem do nosso espírito

Press Release 

INCONSTITUCIONALIDADE  
da Lei de Financiamento dos Partidos Políticos 

e das Campanhas Eleitorais 

O MOVIMENTO cívico REVOLUÇÃO BRANCA informa que solicitou, nesta data, 
audiência ao Ex. Mo. Senhor Provedor de Justiça, para analisar as dúvidas sobre normas 
constantes na Lei de Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais (Lei n.º 
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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) 
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