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Press Release
GREVE de FOME
EXIJO RESPEITO, porque uma resposta,
como se diz na sabedoria popular,
até a um cão se dá!
O MOVIMENTO cívico REVOLUÇÃO BRANCA, durante a Caminhada "REFUNDAR Portugal" - Devolver a
dignidade. O Estado ao serviço dos Cidadãos”, desenvolveu um conjunto de iniciativas que envolviam os
Órgãos de Soberania: Presidência da República; Governo e Assembleia da República.
Tais iniciativas, a inédita Caminhada "REFUNDAR Portugal", os pedidos de audiências e o teor do Manifesto dos
5+n Cidadãos, o qual foi entregue “pmp” nos referidos Órgãos de Soberania, exigiam uma resposta dos mesmos, o
que porém, volvidos mais de dois meses, não aconteceu.
Contudo, os Órgãos de Soberania optaram, sim, por ignorar e silenciar a atitude de combate cívico levada a cabo.
O MRB, tendo em conta o objectivo central da Caminhada "REFUNDAR Portugal" - Devolver a dignidade. O
Estado ao serviço dos Cidadãos”, considera o silêncio doloso a que foi votado pelos Órgãos de Soberania sobre
as suas propostas e pedidos, insultuoso e intolerável em democracia.
Por esse facto, enviou, a 13/12/2012 para os Órgãos de Soberania em causa, uma relação de questões que exigem
respostas, as quais deverão ser publicamente veiculadas até às 09h00m do próximo dia 18/12/2012.
Caso persista o silêncio doloso por parte dos eleitos pelo Povo, o presidente do Movimento Revolução Branca,
Paulo Melo Romeira, por sua livre iniciativa, dará início a uma GREVE de FOME, exigindo as respectivas respostas
em falta.
Anexo:
Exemplo de carta enviada à Presidência da República, Governo (Primeiro Ministro) e grupos parlamentares do
PSD, PS, CDS, BE e PCP (Presidente da AR e grupo parlamentar PEV, foi enviada carta com proposta de data para
audiência. + Relação das questões às quais se exigem respostas
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