DOCUMENTAÇÃO PARA A PRÓXIMA
ASSEMBLEIA GERAL

23 de Novembro
CASA DO ALANTEJO

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2023
No prosseguimento das iniciativas efectuadas nos anos anteriores, no sentido de cumprir os objectivos estatutários e o respectivo programa eleitoral
“Pela defesa das Conquistas da Revolução”, a direcção da ACR submete
à aprovação da correspondente Assembleia Geral o “Plano de
Actividades e Orçamento para 2023”.

1. INICIATIVAS
a) Promover iniciativas para apresentação e divulgação de livros já editados pela ACR.
b) Promover e participar em sessões de esclarecimento nas Escolas e Universidades conducentes a incentivar a juventude para o estudo e conhecimento da Revolução de Abril e da Constituição da República Portuguesa.
c) Promover e participar em sessões destinadas à juventude, organizadas
pelo movimento associativo popular e quaisquer outras iniciativas no âmbito da defesa das Conquistas da Revolução.
d) Promover iniciativas culturais na SEDE com periocidade razoável e voltar a garantir a abertura semanal (todas as Quintas-feiras) aos associados.
e) Prosseguir o trabalho de recolha de textos e outros materiais inéditos do
General Vasco Gonçalves para a constituição do “Centro de Documentação
Vasco Gonçalves”.
f) Pugnar pela concretização do “Centro de Documentação Vasco
Gonçalves”.
g) Incentivar o trabalho dos Núcleos ACR existentes, apoiar a criação de novos Núcleos e participar nas suas iniciativas.
h) Manter a edição trimestral da Folha Informativa.
i) Realizar com os associados, familiares e amigos jantares comemorativo
do 49º aniversário do 25 de Abril.
j)Participar na organização das comemorações populares do 25 de Abril e
do 1º de Maio.
l) Prosseguir a campanha de angariação de novos associados.
m)Participar em eventos da iniciativa de outras organizações.
n) Continuar com as acções conducentes ao pagamento regular das quotas, assim como ma recolha de quotização em atraso.
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o) Prosseguir o trabalho de pesquisa para a elaboração do 2º volume do
“Diário da Contra Revolução”.
p)Promover a divulgação da colectânea sobre as Comemorações
dos Cem Anos do Nascimento do General Vasco Gonçalves
q)Prosseguir com o projecto de construção de um monumento, na cidade
de Lisboa, evocativo da figura do General e da Revolução de Abril.
r)Preparar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril com iniciativas
próprias e intervir e participar nas comemorações populares. Com esse
objectivo promoveremos durante todo o ano de 2023 um conjunto de
sessões/ debates sobre as principais conquistas da Revolução de Abril:
-Democracia de Abril-CRP de 1976
-Descolonização-Apoio aos retornados das ex-colónias
-Educação e Cultura para todos
-Saúde para todos
-Direito ao trabalho com direitos
-Igualdade de direitos
-entraremos em 2024 com uma grande festa da Liberdade, dando
início às comemorações do 50ºAniversário do 25 de Abril de 1974
s)Manter o critério de considerar “sócios de mérito”, todas as figuras que
se tenham destacado no combate pela liberdade e dignificação do nosso
povo no âmbito dos ideais e dos valores de Abril.
t) Retomar o nosso projecto da Fotobiografia de Vasco Gonçalves
u) Continuar o contacto com os associados através dos textos sobre assuntos da actualidade
v) Reforçar trabalho com a Juventude com a criação de um Grupo de Trabalho específico .
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O Núcleo do Porto promoverá ainda as seguintes iniciativas
- Ciclo de debates temáticos com a designação genérica (provisória)
- Democracia de Abril - os primeiros 50 anos
- Ciclo de Encontros com.. Dois novos Encontros
- Expo em 25 de Abril : “Vivências a norte”
- Edição dos textos do ciclo de debates em 2024

O Núcleo de Viana do Castelo promoverá ainda as seguintes iniciativas
- Tertúlia - Sobre a importância do Salário Mínimo Nacional
- Conferência “A democratização da educação no Portugal de Abril”
- Tertúlia: “A juventude e a procura do primeiro emprego”
- Participar nas comemorações populares do 25 de Abril de 2023

2. OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS
a) Realizar a Assembleia Geral Ordinária, para apresentação, discussão e
aprovação do Relatório e Contas do exercício do ano de dois mil e vinte e
dois.
b) Realizar a Assembleia Geral Ordinária, para apresentação, discussão e aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de dois mil e vinte e quatro.
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ORÇAMENTO
RECEITAS
Quotas dos Associados
Outras Receitas
TOTAL

7 000,00
5 000,00
12 000,00

DESPESAS
Iniciativas e outras actividades
Folha Informativa
Despesas Gerais
Outras Despesas
Despesas do Núcleo do Porto
Despesa do Núcleo de Viana do Castelo
TOTAL

3 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
12 000,00
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