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Movimento Revolução Branca
Consciencializar, Mudar e Servir

Foi criada por adequada escritura pública realizada no Cartório Notarial de
Matosinhos, a Associação Cívica Movimento Revolução Branca.
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 inconformismo e revolta de diversos Cidadãos, de
distintas formações e vivências, representantes de diferentes gerações e sectores da
sociedade civil.
Os grandes objectivos deste Movimento prendem-se com:
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".
ALTERAR a CONSTITUIÇÃO e LEIS ELEITORAIS - CONTRIBUIR para que a
Constituição portuguesa e as leis eleitorais sejam alteradas de modo a permitir
candidaturas suportadas pela sociedade civil às eleições legislativas, retirando a
exclusividade de acesso aos partidos políticos.
IMPEDIR a ESCRAVATURA - IMPEDIR que partidos políticos e interesses económicos
particulares transformem um Cidadão livre em cidadão escravo.
TRANSFORMAR o ESTADO PORTUGUÊS - DEVOLVER a dignidade, colocando o Estado
ao serviço dos Cidadãos e não os cidadãos ao serviço do Estado.

Estes mesmos objectivos encontram-se enquadrados pela nossa MISSÃO que tem como
vector primeiro ser 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.
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Tudo 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 os Cidadãos
portugueses nas suas fontes exclusivas de rendimento, impedindo a distribuição justa e
equilibrada da riqueza e, em consequência, o desenvolvimento económico e social do país.
Como oposição a este regime de falsa democracia, e orientado à não-violência, o
movimento recorrerá às mais diversas formas de combate cívico.
Como símbolo foi adoptado o CRAVO BRANCO, personificando a continuidade das
conquistas da revolução de Abril 1974, substituindo o vermelho por branco, que simboliza
pureza reflectida no elevar da moralidade da sociedade portuguesa e do Estado que a
representa, que se pretende ver associada a este movimento.
O Movimento Revolução Branca, através da Associação cívica que o dota de personalidade
jurídica, irá, dentro de dias, intentar uma Acção Judicial, de âmbito criminal, visando a
responsabilização dos intervenientes políticos nacionais, comprovadamente responsáveis,
por terem conduzido Portugal, como Nação secular, ao estado lastimoso em que hoje se
encontra.
Tal acção Judicial é absolutamente peregrina e por ventura única no espectro jurídico
nacional, encarnando as mais íntimas expectativas do Povo Português, do cidadão
nacional e sendo uma resposta aos mais puros anseios da Sociedade Portuguesa em ver a
Moralidade e a Dignidade como epicentros da actividade Política e Social em Portugal.
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