Caras e caros associados:
Antes de findar o ano, julgamos útil recordar o conjunto de acções realizadas pelo Núcleo do
Porto:
1 – 3 meses 3 livros: ciclo de sessões-debate com o tema “Revolução e contra-revolução no
Portugal de Abril”
-“O 25 de Novembro e os media estatizados” de Ribeiro Cardoso, 2 de Fevereiro, na
Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, com a participação do autor, do
jornalista César Príncipe e do Comandante Marques Pinto
-“Da revolução de Abril à contra-revolução neoliberal” de Avelãs Nunes, 6 de Março, na
Universidade Popular do Porto, com a participação do autor e do professor universitário Rogério
Reis
-“O diário da contra-revolução”, obra colectiva da ACR, 2 de Abril, no Espaço Atmosfera M,
com a participação dos dirigentes, Comandante Manuel Begonha e Cor. Engº Baptista Alves, e
do advogado António Macedo Varela
2 – Exposição itinerante Revolução dos cravos vivências a norte
- Inauguração em 6 de Abril na Casa Sindical do Porto, com intervenções de Tiago Oliveira,
coordenador da USP e de Manuel Freitas, dirigente sindical e sociólogo
- Patente desde 30 de Abril, na Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, com
visita guiada por Jorge Sarabando
- Patente desde 11 de Junho, na Junta de Freguesia de S.Mamede de Infesta, com
apresentação do livro “O diário da contra-revolução”, pelo Dr. José Pedro Rodrigues, vereador
da Câmara Municipal de Matosinhos
3 – Jantar-convívio comemorativo do 25 de Abril
Em 24 de Abril, no Seminário de Vilar, com intervenções do jornalista Alfredo Maia e de
D.Januário Torgal Ferreira, Bispo Emérito das Forças Armadas
4 – Tributo a Carlos Paredes
Concerto de homenagem em 25 de Maio, na Casa das Artes, com intervenção de Jorge
Sarabando, a participação dos actores David Santos e Olga Dias, e dos músicos Fausto Neves,
Hugo Brito, Carlos Canhoto e de Minda e os Amigos
5 – Homenagem a Salvador Allende e aos democratas chilenos ( 45 anos depois do golpe militar
comandado por Pinochet)
Em 15 de Setembro, na Fundação Engº António Almeida, com intervenções do Cor. Engº
Baptista Alves e do jornalista Jorge Ribeiro, e concerto em que participaram: Uma Vontade de
Música, com direcção de Guilhermino Monteiro; Ana Ribeiro; Música com paredes de vidro,
com Fausto Neves, Hugo Brito e Carlos Canhoto
Em 2 de Outubro, na Universidade Popular do Porto, com filme documental e intervenção do
escritor José Viale Moutinho
Em 30 de Novembro, na Junta de Freguesia de Avintes, com a colaboração do Centro Adriano
Correia de Oliveira, com filme documental e intervenção de Jorge Sarabando

Com estas acções, procurámos contribuir para preservar a memória da Revolução de Abril, os
seus valores, causas e conquistas, o imenso património das suas realizações e seu significado no
tempo presente, bem como para defender a Constituição da República e os direitos políticos,
económicos, sociais e culturais nela inscritos.
Em 2019, será comemorado o 45º aniversário da Revolução de 25 de Abril, com novas iniciativas,
que desejamos ainda mais participadas e mobilizadoras do que foram as deste ano, cujo
programa levaremos oportunamente ao conhecimento de todos.
Aproveitamos para lembrar que a nossa Associação tem finalmente sede própria, sita na Rua
Álvaro Salazar, nº 37-A, em Lisboa, com o que nos congratulamos.
A todas e todos os nossos associados fazemos votos de Festas Felizes e de um Novo Ano, com
ânimo e confiança na luta por um mundo melhor.
Pelo Núcleo do Porto da ACR
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