
“Exercício efectivo do poder de agir, encarado do

ACÇÃO

“Exercício efectivo do poder de agir, encarado do
ponto de vista da sua influência transformadora
sobre o meio, a sociedade…”



Na base da criação deste movimento cívico,

rigorosamente apartidário e distante de qualquer

força política existente no nosso espectro político

dentro ou fora da Assembleia da República, está o

sentimento de revolta de diversos Cidadãos, de

distintas formações e vivências, representantes de

diferentes gerações e sectores da sociedade civil.diferentes gerações e sectores da sociedade civil.

Foi criada por adequada escritura pública realizada
no Cartório Notarial de Matosinhos, a Associação
Cívica Movimento Revolução Branca, a qual visa
dotar o movimento de personalidade jurídica de
modo a poder prosseguir os seus fins.



MISSÃO



MISSÃO

Movimento cívico, centro de união de indivíduos,
famílias e gerações, para consciencializar e mudar as
condições políticas e sociais em Portugal, elevar a
moralidade da sociedade portuguesa e do Estado
que a representa.que a representa.



MISSÃO

Suportado na procura declarada da verdade, o
movimento deverá colocar toda a sua alma contra a
atitude dos partidos políticos que, a coberto de
interesses económicos particulares, definem políticas
e tomam decisões, com o objectivo de tornar ose tomam decisões, com o objectivo de tornar os
Cidadãos portugueses nas suas fontes exclusivas de
rendimento, transformando Cidadãos livres em
míseros seres escravizados, impedindo a distribuição
justa e equilibrada da riqueza e, em consequência, o
desenvolvimento económico e social do país.



MISSÃO

Como oposição a este regime de falsa democracia, e
orientado, sempre, à não-violência, o movimento
recorrerá às mais diversas formas de combate cívico.



OBJECTIVOS



OBJECTIVOS

CONSCIENCIALIZAR

INFORMAR e ESCLARECER os Cidadãos portugueses,
utilizando todos os meios ao seu alcance, das reais
causas que levaram o Estado português à situação
de "bancarrota".de "bancarrota".



OBJECTIVOS

ALTERAR a CONSTITUIÇÃO e LEIS ELEITORAIS

CONTRIBUIR para que a Constituição portuguesa e
as leis eleitorais sejam alteradas, para permitir
candidaturas suportadas pela sociedade civil às
eleições legislativas, retirando a exclusividade deeleições legislativas, retirando a exclusividade de
acesso aos partidos políticos.



OBJECTIVOS

IMPEDIR a ESCRAVATURA

IMPEDIR que partidos políticos e interesses
económicos particulares, transformem um Cidadão
livre em cidadão escravo.



OBJECTIVOS

TRANSFORMAR o ESTADO PORTUGUÊS

DEVOLVER a dignidade, colocando o Estado ao
serviço dos Cidadãos e, não, os Cidadãos ao serviço
do Estado.


