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A C TA N ° 1 3

A

Aos vinte e nove dias do mês de Março de dois mil e dezoito, reuniu, na actual sede
da Associação Conquistas da Revolução, sita no n° 58 da Rua Portas de Santo Antão,
em Lisboa, a Assembléia Geral Ordinária da Associação, convocada em conformidade
com o preceituado nos artigos 18°, 20° e 21° dos Estatutos
A Ordem de Trabalhos foi a seguinte:

1. Apreciar e deliberar sobre o "Relatório de Actividades e as Contas do ano de
2017";

2. Eleger os corpos sociais da Associação para o triénio seguinte;
Antes do inicio dos trabalhos o Vice-Presidente da Mesa da Assembléia Geral

justificou a falta do Presidente
A mesa ficou constituída pelo Vice-Presidente, que presidiu à sessão, e pelo
Secretário

De seguida, o Presidente informou que as convocatórias foram expedidas nos termos

estatutários e que os documentos relativos aos pontos da Ordem de Trabalhos foram
colocados à disposição dos associados nos prazos e pelas vias estatutariamente
previstas. Anunciou que nesse momento estavam presentes 32 associados

Submetida a Ordem de Trabalhos á apresentação da Assembléia, foi a mesma
aprovada por unanimidade
Antes do inicio da Ordem de Trabalhos, foi posta á consideração da Assembléia Geral
a leitura da Acta da reunião tendo sido dispensada. Posta à votação foi aprovada por
unanimidade

Entrando no ponto 1, o Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Direcção,
que deu informação de finalmente ter a Câmara Municipal de Lisboa cedido um
espaço para a sede da ACR e das diligências que continuam a ser efectuadas com
vista à obtenção de um espaço para o Centro de Documentação. Explicou de forma
sucinta as actividades desenvolvodas pela associação, informando que em detalhe
estas estavam todas descritas no relatório de actividades

Sobre as contas falou a tesoureira que explicou com detalhe as contas do ano de

2017, apelou aos associados para a liquidação atempada das quotas e informou que o
resultado liquido do exercício foi negativo tendo o valor de (menos mil quatrocentos e
sessenta e três euros e nove centimes) -1463,09 euros e propôs para este valor ser

passado para os resultados transitados. Esta proposta foi aprovada por unanimidade..
Não tendo havido pedidos de esclarecimento, foi lido o parecer do Conselho Fiscal e
posta à votação o "Relatório de Actividades e as Contas do ano de 2017" que foram
aprovados por unanimidade
Durante as votações continuavam presentes 32 sócios
Antes de se entrar no Ponto 2 foi guardado um minuto de silêncio em homenagem a
Vítor Lambert, Secretário da Direcção, recentemente falecido
Entrando no ponto 2 da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa começou por

informar que a eleição dos Órgãos Sociais da Associação para o triénio seguinte
decorrerá em conformidade com o Regulamento Eleitoral em vigor, aprovado em
Assembléia Geral de 13 de Dezembro de 2012. Acrescentou que nesse momento

estavam presentes na Assembléia 32 associados efectivos registados no Livro de
Presenças e aos quais foram entregues os boletins de voto, que a votação por voto
secreto em urna decorrerá até às 19:30, conforme consta da convocatória, e que se

apresentou à eleição uma única lista, designada por Lista A

O Presidente da Mesa da Assembléia Geral anunciou de seguida o período de

votação, o qual nos termos do Regulamento Eleitoral e conforme a convocatória

esteve aberto até às 19:30. Concluído o período de votação, foi a Assembléia Geral

suspensa por dez minutos para se proceder à contagem de votos e serem
descarregados no Caderno Eleitoral
Efectuada a contagem, foi apurado o seguinte resultado: Lista A - 32 Votos; Brancos O Votos; Nulos - O Votos

A relação dos membros da lista eleita fica anexa a esta acta e faz parte integrante da
m e s m a

Depois de felicitar os associados integrantes dos Órgão Sociais eleitos, o Presidente

da Mesa dirigiu uma palavra de exortação a todos os associados para lhe prestarem
toda a colaboração e disponibilidade para que os objectivos enunciados possam ser
alcançados e deu palavra ao Presidente da Direcção cessante e ao Presidente da
Direcção Eleito que proferiram intervenções relativas à situação
Durante a Assembléia foram dirigidos à mesa 3 pedidos de votos de louvor, além dos
propostos no parecer do Conselho Fiscal. Todos os votos de louvor propostos foram
aprovados por unanimidade. O primeiro voto de louvor realçou a forma como a Casa
do Alentejo tem colaborado com a ACR, o segundo foi para manifestar o apreço pela
forma como o Secretário, Vítor Lambert, desempenhou as suas funções, e o terceiro

foi de reconhecimento pela forma como o presidente cessante, Manuel Begonha,
desempenhou as suas funções, não só ao longo dos sucessivos mandatos para que
foi eleito, mas também pela actividade que desenvolveu na Comissão Instaladora.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Assembléia
Geral, eram 20:00 horas, e informou os associados presentes que a tomada de posse

está marcada para o próximo dia 12 de Abril e decorrerá antes da apresentação do
livro "Diário da Contra-Revolução".

Henrique Arantes Lopes de Mendonça

José Antônio Garcia Capucho
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(anexo à acta n° 12 da Assembléia Geral realizada em 29 de Março de 2018)
Assembléia Geral
Cargo

Nome

N»de Sócio

Presidente Manuel Gastão Nunes Bacelar Begonha
Vice Presidente Henrique Arantes Lopes de Mendonça
Secretário José Antônio Garcia Capucho
Suplente Rodrigo Marques Pereira de Freitas
Conselho Fiscal
Cargo

Nome

Presidente Antônio José Avelãs Nunes

Secretário José Élio Sucena
Relator José Emílio da Silva

Suplente João Manuel Rato Proença

Direcção
Cargo
Presidente

N o m e

José Manuel da Costa Baptista Alves

Vice Presidente Antônio Modesto Navarro
Secretário

Joaquim Varino da Ponte

Te s o u r e i r a

Maria Beatriz Ladeiras da Silva Nunes

Vogai

Nuno Miguel Batista Lopes

Vogai

Manuel Gonçalves de Carvalho

Vogai

Valdemar Lopes dos Santos

Vogai

Jorge Sarabando Moreira

Vogai

José Augusto Fernandes Torres
Suplentes

Vogai

Manuel Marques Pinto

N° de Sócio

A.
Vogai

Cipriano José Dores Ricardo

196

Vogai

Ana Nunes Neves

372

Suplentes/Distritais
Vogal/Aveiro

Joaquim Augusto da Piedade Gaspar

Vogal/Aveíro

Américo Rodrigues Soares

Vogai/Coimbra

José Domingos Gomes Coutinho

17

Vogai/Évora

Abílio Miguel Joaquim Dias Fernandes

4 3

Vogai/Setúbal

Carlos Vitoriano

3 4
749

761

