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O nosso objectivo para o triénio  2015 – 2017 é 

dar cumprimento aos Estatutos da ACR e con-

tinuar a não poupar esforços para desenvolver 

actividades no campo da Cultura, da Informa-

ção e no âmbito de todos os associados, no-

meadamente os mais jovens, para a defesa das 

Conquistas da Revolução, e na preservação da 

figura e obra do General Vasco Gonçalves.

Numa conjuntura adversa em que as forças contra-

-revolucionárias se tornam cada vez mais revan-

chistas, impulsionadas pelas nações politicamente 

mais retrógadas que dominam a Comunidade Eu-

ropeia, a nossa Associação, pretende manter a de-

terminação combativa e de esclarecimento que nos 

vem orientando.

Lutamos por um Governo que esteja disponível para 

actuar a favor do interesse e da vontade do povo, 

que entenda as suas aspirações mais prementese 

que as concretize com grandiosidade democrática.

Queremos olhar para um futuro mais limpido e livre 

da carga insuportável que só nos trás desigual-

dade, exploração e pobreza. Queremos um Gover-

no que saiba dividir a riqueza do País com justiça 

e que garanta uma eficaz distribuição do trabalho.

Queremos ainda defender e fazer aplicar as regras 

definidas pela Constituição da República, para que 

Abril continue a florescer e o nosso povo seja mais 

feliz e com mais esperança no futuro. 
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2.1 - Iniciativas próprias

2.1.1 - A ACR promoveu no dia 10 de Janeiro, no 

Auditório Municipal de Gaia, uma homenagem a 

José Carlos Ary dos Santos, com a colaboração 

de Jorge Sarabando do núcleo do Porto. Esta ses-

são pública, teve intervenções  de canto e poesia, 

seguindo o poema “As portas que Abril abriu”. O 

espectáculo foi um sucesso, tendo o auditório es-

gotado a lotação.

2.1.2 - Em reunião de Direcção foi aprovado o pro-

grama das Comemorações do 40º aniversário do 

25 de Abril.

2.1.3 - Em reunião de Direcção, a ACR congratu-

lou-se com a homenagem, levada a cabo pela “Voz 

do Operário”, ao vogal Manuel Duran Clemente.

2.1.4 - A Direcção da ACR, reunida em 19 de Feve-

reiro, manifestou a sua solidariedade activa ao 

Povo da Venezuela, ao Governo  e ao seu Presidente 

democráticamente eleito, condenando firmemente 

as acções reaccionárias e fascistas promovidas pela 

oposição venezuelana com o apoio directo dos E.U.A.

2.1.5 - A Direcção da ACR reunida no dia 12 de 

Março, aprovou por unanimidade um voto de soli-

dariedade com as Associações Promotoras da de-

signada – Marcha da Família Militar – convocada 

para o dia 15 de Março.

2.1.6 - A Direcção da ACR na reunião de 19 de 

Março, nos termos do artº 7º dos seus Estatutos, 

aprova por unanimidade submeter à Assembleia 

Geral de Associados, a proposta de atribuição da 

qualidade de sócio de Mérito da nossa Associação, 

a José Saramago; José Carlos Ary dos Santos; 

Ramiro Correia; Rosa Coutinho; José Costa Mar-

tins e Maria Lamas.

2.1.7 - Foi apresentado à Direcção da ACR o ex-

celente cartaz respeitante aos 40 anos do 25 de 

Abril, executado pelo gráfico João Machado.

2.1.8 - A ACR promoveu no dia 7 de Abril no Porto, 

no Clube Fenianos Portuenses, uma homenagem 

a Vasco Gonçalves. Estiveram presentes Manuel 

Begonha, presidente da direcção, Jorge Sarabando, 

organizador e dirigente do núcleo do Porto. Intervi-

eram, Avelãs Nunes, presidente da AG; Vitor Ranita, 

sindicalista e Duran Clemente, vogal da Direcção.

2.1.9 - No dia 23 de Abril e perante numerosa assis-

tência foi lançado na Casa do Alentejo, o livro Con-

quistas da Revolução, no qual foram compiladas 

as referências aos principais diplomas legais que 

consagraram as grandes Conquistas de Abril, quer 

por força do Programa do MFA, quer por força do 

processo Revolucionário que lhe sucedeu.
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Compilação em livro, das referências aos 
principais diplomas legais que consa-
graram as grandes Conquistas de Abril, 
quer por força do Programa do MFA quer 
por força do processo revolucionário que 
lhe sucedeu.

75 depoimentos de individualidades 
sobre Vasco Gonçalves e a Revolução 
de Abril, assinalando o 40º Aniversário 
da Tomada de Posse do 2º Governo 
Provisório, presidido por Vasco Gonçalves.

Apresentação dos Livros
CONVITE

Intervenções: 
Comandante Manuel Begonha (Presidente da Direcção da ACR)

 e Coronel Baptista Alves (Membro da Direcção da ACR).
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respectivamente, presidente, vice-presidente e vo-

gal da direcção. A organização foi de Jorge Sara-

bando dirigente do núcleo do Porto.

2.1.15 - No dia 8 de Junho, com a comparência 

de Manuel Begonha, Modesto Navarro e Baptista 

Alves, a ACR procedeu em Coimbra ao lançamento 

do livro Conquistas da Revolução, no Conservatório 

de Música de Coimbra. Seguiu-se o espectáculo de 

homenagem a Ary dos Santos com o guião e inter-

pretes já anteriormente descritos.

A ACR agradece a Manuel Pires da Rocha, pelo tra-

balho organizativo e a colaboração no espectáculo 

que contou com uma elevada assistência. 

2.1.16 - No dia 11 de Junho a ACR promoveu uma 

homenagem ao General Vasco Gonçalves, no ce-

mitério do Alto de São João, evocativa  do 9º aniver-

sário do seu falecimento. 

Foi como sempre uma concorrida e sentida mani-

festação, tendo sido proferida uma intervenção pelo 

vice-presidente da direcção, José Casanova.

2.1.17 - No dia 25 de Junho, efectuou-se em Évora 

a apresentação do livro Conquistas da Revolução, 

na Feira do Livro (Palácio D. Manuel I), com a par-

ticipação de Manuel Begonha, Modesto Navarro e 

Baptista Alves.

2.1.18 - Em reunião de Direcção e por unanimi-

dade a ACR felicita o nosso associado Carlos do 

Carmo pela atribuição de um “Lifetime Achivement

Grammy”, considerando que este prémio reconhe-

ce o seu notável percurso artístico ao longo de 50 anos. 

2.1.19 - Em reunião de Direcção e por unanimi-

dade a ACR demonstrou a sua solidariedade com 

o protesto convocado pela Federação Nacional dos 

2.1.10 - A 30 de Abril, realizou-se no Restaurante Va-

lenciana o jantar comemorativo do 40º aniversário 

do 25 de Abril. Compareceu um elevado número de 

sócios e amigos. Foram recitados poemas por Fer-

nando Tavares Marques e Manuel Diogo, tendo o 

presidente da direcção proferido uma intervenção 

alusiva à efeméride.

2.1.1 - A ACR em colaboração com o professor Au-

gusto Figueiredo e no âmbito das comemorações 

do 40º aniversário do 25 de Abril, realizou no dia 3 

de Maio, na Escola Superior de Desporto em Rio 

Maior, uma homenagem a José Carlos Ary dos 

Santos. No espectáculo apresentado, para além de 

Manuel Freire, Samuel, Luisa Basto que interpreta-

ram canções e de Fernando Tavares Marques que 

leu o poema “As portas que Abril abriu”, interveio 

o Coro da Universidade Sénior de Rio Maior que 

interpretou algumas Heróicas de Lopes Graça e o 

Grândola Vila Morena. Participaram neste evento 

cerca de duzentas pessoas que acompanharam 

cada momento com grande emoção e entusiasmo 

revivendo Abril.

A ACR agradece ao professor Augusto Figueiredo, 

a persistência e o empenho que permitiram a con-

cretização deste acontecimento. 

2.1.12 - A ACR assinalou o 60º aniversário do as-

sassinato de Catarina Eufémia, perpretado pela 

PIDE em 19 de Maio de 1954.

2.1.13 - A ACR num extenso comunicado, tomou 

posição acerca das eleições para o Parlamento Eu-

ropeu, no qual se desenvolvia a ideia de “Esta Eu-

ropa e estas  políticas não servem os ideais do 25 

de Abril, nem servem o povo português”; A nossa 

força está no voto consciente a 25 de Maio para 

que as políticas europeias e a correlação  entre os 

seus estados-membros sejam profundamente al-

teradas. 

2.1.14 - No dia 4 de Junho, a ACR procedeu na Uni-

versidade Popular do Porto, ao lançamento do livro 

Conquistas da Revolução com a participação de 

Manuel Begonha, José Casanova e Baptista Alves, 
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declamado 5 poemas e o presidente da direcção 

proferido uma intervenção acerca da natureza do 

livro.

2.1.23 - Em 22 de Setembro a ACR procedeu no 

Porto no espaço Cultural “Atmosfera M” à apresen-

tação do livro Vasco, nome de Abril, com interven-

ções de Manuel Begonha e Baptista Alves da di-

recção, e Avelino Gonçalves, Ministro do Trabalho 

do I Governo Provisório. A sessão foi conduzida 

por Jorge Sarabando, delegado no Porto da nossa 

Associação, tendo ainda ocorrido um momento de 

poesia. A sessão decorreu perante numerosa as-

sistência e num ambiente muito emotivo.

2.1.24 - No dia 26 de Setembro a ACR, lançou em 

Montemor-o-Novo, na respectiva biblioteca Mu-

nicipal os livros Conquistas da Revolução e Vasco, 

nome de Abril, com a participação do presidente 

da direcção e de Henrique Lopes Mendonça, vice- 

-presidente da AG. 

2.1.25 - Em 27 de Setembro foram lançados em 

Moura, no “Espaço Imovinter”, os livros Conquistas 

da Revolução e Vasco, nome de Abril, com Manuel 

Begonha e Beatriz Nunes, respectivamente, presi-

dente e tesoureira da ACR.

2.1.26 - A ACR manifestou o seu pesar pela 

morte do militar de Abril, o coronel SAM, Fernando 

Queiróz de Azevedo. 

2.1.27 - Nos dias 4 e 5 de Outubro, decorreu no IS-

CTE, o Congresso Conquistas da Revolução – Ho-

menagem ao Companheiro Vasco, Primeiro Minis-

tro dos Trabalhadores e do Povo. 

Médicos em defesa do Serviço Nacional de Saúde, 

relevante Conquista da Revolução.

2.1.20 - A ACR manifestou a sua solidariedade ao 

povo palestino, em virtude da nova agressão militar 

perpretada por Israel contra a população da Faixa 

de Gaza, reafirmando a legitimidade da luta deste 

povo pelo direito à Paz, à Liberdade, a uma vida 

digna e a um Estado independente, soberano e viável, 

única solução duradoura para a Paz nesta Região. 

2.1.21 - No dia 12 de Julho, procedeu-se à apresen-

tação em Loures do livro Conquistas da Revolução 

na Galeria Municipal Veira da Silva no Parque 

da Cidade, com intervenção de Baptista Alves e 

Modesto Navarro membros da direcção.

2.1.22 - No dia 18 de Julho, realizou-se em Lisboa, 

na Casa do Alentejo, a sessão de lançamento do 

livro Vasco, nome de Abril que regista os 40 anos 

da tomada de posse do General Vasco Gonçalves 

como Primeiro-Ministro do II Governo Provisório. 

Foi um notável acontecimento com o Salão Nobre 

completamente cheio e com a aquisição completa 

de todos os exemplares disponíveis.

A sessão foi introduzida e apresentada comuni-

cação por Cândido Mota sobre Vasco Gonçalves, 

tendo Fernando Tavares Marques e Manuel Diogo 
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Os trabalhos, para além das intervenções de aber-

tura e encerramento, respectivamente a cargo do 

presidente da A.G., Avelãs Nunes e do presidente 

da direcção, Manuel Begonha, dividiram-se em  

três painéis.

Este Congresso foi muito participado, tendo estado 

presentes cerca de 200 pessoas. 

Nas diversas intervenções foi realçado o papel de-

terminante desempenhado pelos trabalhadores e 

o povo, em unidade com o MFA e pelos governos

provisórios dirigidos por Vasco Gonçalves, na con-

quista dos direitos políticos, sociais, económicos,

culturais e civilizacionais que ficaram consignados

na Constituição da República de 2 de Abril de 1976.

2.1.28 - No dia 1 de Novembro a ACR apresentou

no Fórum Cultural do Seixal – Galeria de exposições

Augusto Cabrita - Conquistas da Revolução e Vas-

co, nome de Abril, com intervenções de Manuel

Begonha e Modesto Navarro da direcção da ACR

e Vanessa Silva, vereadora do Pelouro de Cultura,

Educação e Juventude da Câmara Municipal do

Seixal.

2.1.29 - No dia 7 de Novembro procedeu-se em

Estarreja, na Biblioteca Municipal, à sessão de

**RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO de 2014

lançamento dos livros Conquistas da Revolução e 

Vasco, nome de Abril, com intervenção dos asso-

ciados locais Américo Rodrigues Soares e Matos 

de Almeida e pelos representantes da ACR Manuel 

Begonha e Modesto Navarro.

2.1.30 -  A 8 de Novembro a ACR promoveu na 

Baixa da Banheira, Galeria Fórum Cultural José 

Manuel Figueiredo, a apresentação dos livros Con-

quistas da Revolução e Vasco, nome de Abril, com 

intervenção dos membros da direcçõo Baptista 

Alves e Nuno Lopes e do presidente da Câmara 

Municipal da Moita.

2.1.31 - No dia 15 de Novembro em Alverca, foi 

efectuado o lançamento dos livros Conquistas da 

Revolução e Vasco, nome de Abril, na Biblioteca 

Municipal, com a presença de Manuel Begonha e 

Joaquim Ponte da direcção da ACR e da Vereadora 

da Cultura da Câmara Municipal de Vila Franca de 

Xira.

2.1.32 - A 15 de Novembro, faleceu José Casanova, 

vice-presidente da direcção e um dos fundadores 

da ACR. A direcção da nossa Associação, prestou-

-lhe as devidas homenagens quer através de depo-

imentos escritos, quer associando-se às cerimónias 

fúnebres. Não foram demais as palavras, para exal-

tar as elevadas qualidades deste nosso camarada 

de luta, com quem muito nos orgulhámos de traba-

lhar e a quem muito ficámos a dever.

2.1.33 - No dia 20 de Dezembro, foram lançados 

em Serpa na Biblioteca Municipal Abade Correia 

Serra, os livros Conquistas da Revolução e Vasco, 

nome de Abril. As intervenções pertenceram ao 

presidente da direcção e ao vice presidente da as-

sembleia geral. Dirigiu a sessão a vereadora da cul-

tura da Câmara Municipal de Serpa.

2.2 - Folha Informativa

Neste ano saíram quatro folhas informativas com 

as quais se pretende manter os nossos associados 

informados sobre as actividades da Associação, 

bem como traçar um panorama do que se vai pas-

sando pelo mundo, registando algumas das princi-

4/5 OUT LISBOA ISCTE

CONGRESSO

CONQUISTAS
DA REVOLUÇÃO
HOMENAGEM AO COMPANHEIRO VASCO
PRIMEIRO-MINISTRO DOS TRABALHADORES
E DO POVO

www.congresso.conquistasdarevolucao.pt

AF_ACR_congresso_ctz50x70.indd   1 14/06/30   22:45
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do “Cante Alentejano” ter sido considerado pela 

UNESCO, património imaterial da humanidade.

Foi lida e aprovada uma evocação e voto de pesar 

a José Casanova , vice-presidente da direcção.

A Mesa da Assembleia Geral  propôs que de acordo 

com o artº 7º dos Estatutos, seja atribuido a José 

Casanova  a condição de “sócio de mérito da ACR” 

a ratificar em próxima Assembleia Geral. Esta pro-

posta foi aprovada por unanimidade e aclamação.

Todos os documentos podem ser consultados 

no nosso blogue www. conquistasdarevolucao.

blogspot.com.

2.4 - Participação

2.4.1 - A ACR associou-se e integrou as manifesta-

ções mais significativas de 2014. 

2.4.2 - A 1 de Fevereiro a ACR apoiou a manifesta-

ção, contra o “fim do terrorismo social na política 

de direita”.

2.4.3 - A ACR integrou a Comissão Promotora das 

Comemorações Populares do 25 de Abril, tendo 

participado no desfile da Avenida da Liberdade.

2.4.4 - A ACR participou em 24 e 25 de Abril em Lis-

boa, no Presidium da Euromil, organização euro-

peia das Associaçõews Militares que congrega 39 

associações de 28 países europeus, entre as quais 

pais efemérides.

Não deixámos de criticar o presente governo pelas 

violentas agressões a que vem sujeitando os por-

tugueses mais desfavorecidos, desde a Segurança 

Social, Saúde, Educação e os maiores atentados à 

dignidade humana que são o desemprego e a po-

breza. Podem ser todas lidas no nosso site www.

conquistasdarevolucao.pt ou no blogue www. con-

quistasdarevolucao.blogspot.com.

2.3 - Assembleias Gerais

Realizaram-se duas Assembleias Gerais ordinárias 

no ano de 2014 em Lisboa que decorreram na Casa 

do Alentejo, sede provisória da ACR.

- No dia 3 de Abril, para aprovação do Relatório e 

Contas da Direcção e o Parecer do Conselho Fis-

cal relativamente a 2013, e apreciar e deliberar, nos 

termos do artº 7º dos Estatutos, sobre a atribuição 

da condição de “sócios de mérito”, conforme pro-

posta da Direcção de 19 de Março.

A Assembleia Geral da Associação aprovou, por 

unanimidade e aclamação esta proposta que tor-

nou José Saramago, José Carlos Ary dos Santos, 

Ramiro Correia, Rosa Coutinho, Costa Martins e 

Maria Lamas “sócios de mérito” da ACR.

- No dia 4 de Dezembro, para aprovação do Plano 

de Actividades e orçamento para 2015 e ainda para 

deliberar sobre o pedido de renúncia de um vogal 

da direcção nos termos do nº 1 a) do artº 18º dos 

Estatutos. Foi lido o voto de congratulação que a 

direcção enviou à Casa do Alentejo por ocasião 

**RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO de 2014
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cionalizações, situado na Praça de Portugal em 

Setúbal, construído pelos trabalhadores da Sete-

nave e oferecido ao Município. A ACR esteve repre-

sentada pelo presidente da direcção e por Valde-

mar Santos, delegado da Associação em Setúbal.

2.4.13 - A ACR participou no dia 25 de Outubro no 

Forum da Cidade de Lisboa no 9º Congresso do 

Movimento Democrático de Mulheres (MDM).

2.4.14 - A ACR participou no dia 22 de Novembro 

num almoço/encontro de ex-combatentes da guer-

ra colonial, por iniciativa da Junta de Freguesia de 

Alhos Vedros, realizada no Clube Chinquilho Arro-

teense, no qual o presidente da direcção proferiu 

uma intervenção. Participaram nesta iniciativa que 

decorreu com grande entusiasmo cerca de 150 

pessoas.

2.4.15 - A ACR participou no colóquio “Abril, 40 anos 

na defesa dos direitos humanos, 40 anos rumo à 

inclusão”, realizado na “Casa de Estremoz”, em 

Estremoz, promovido pelo núcleo da Associação 

Portuguesa de Deficientes, no dia 13 de Dezembro.

Foram ainda apresentados por Baptista Alves, vo-

gal da direcção e Henrique Mendonça, vice presi-

dente da A.G., os livros Conquistas da Revolução e 

Vasco, nome de Abril.

2.5 - Intervenções em eventos

Por ocasião das comemorações do 40º aniversário 

do 25 de Abril a ACR foi solicitada a se fazer repre-

sentar por militares e civis em inumeros eventos 

em clubes, associações, escolas, universidades e 

autarquias. Face ao elevado número e dispersão. 

Registamos os mais relevantes.

2.5.1 - No dia 26 de Abril, por iniciativa da zona ori-

ental de Lisboa, na Praça Paiva Couceiro foi repre-

sentada  a ACR, com uma intervenção do presiden-

te da direcção.

2.5.2 - No dia 25 de Abril a ACR foi indicada, para 

intervir no final do desfile comemorativo do 40º ani-

versário desta efeméride, em Coimbra, através do 

associado Pedro Mendonça.

2.5.3 - No dia 24 de Abril a ACR participou nos Serviços 

três associações portuguesas de militares (AOFA, 

ANS e AP). Fomos representados pelo vice presi-

dente da Assembleia Geral, Henrique Mendonça.

2.4.5 - A ACR participou no desfile do 1º de Maio, 

em homenagem aos trabalhadores  portugueses.

2.4.6 - No dia 4 de Abril a ACR a convite da União 

dos Sindicatos do Porto, participou numa sessão 

integrada no 40º aniversário do 25 de Abril, na qual 

interveio, Baptista Alves, vogal da direcção.

2.4.7 - A ACR participou a 5 de Abril, num encontro 

da Inter-Reformados de Grândola, tendo sido rep-

resentada pelo vice presidente da A.G., Henrique 

Mendonça.

2.4.8 - A ACR participou a 14 de Junho, na Coope-

rativa de Habitação Bem Vinda a Liberdade no 

Faralhão – Setúbal, num almoço convívio de home-

nagem a Vasco Gonçalves e Rosa Coutinho.

Intervieram Manuel Begonha, José Casanova e 

Nuno Lopes, membros da direcção.

2.4.9 - A ACR participou no dia 21 de Junho, na 

manifestação promovida pela CGTP–IN.

2.4.10 - No dia 8 de Agosto a ACR participou na 

manifestação “Palestina Livre – Fim à Agressão – 

Fim á Ocupação”, que decorreu em frente à Em-

baixada de Israel em Lisboa.

2.4.11 - No dia 13 de Setembro, a ACR participou 

na cerimónio comemorativa do dia Nacional da Pra-

ça, realizada no Feijó. A ACR foi representada pelo 

presidente da direcção.

2.4.12 - A ACR participou a 1 de Outubro em 

Setúbal numa sessão evocativa do 44º aniversário 

da CGTP-IN, bem como do 29º aniversário da in-

auguração do Monumento ao 25 de Abril e às Na-

**RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO de 2014
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com Joaquim Ponte.

2.5.22 - No dia 6 de Maio, na Escola Primária de S. 

José em Lisboa, com Duran Clemente.

2.5.23 - A 8 de Maio na Comissão Popular do Bar-

reiro, com Manuel Begonha.

2.5.24 - A 9 de Maio, no Ateneu de Coimbra, com 

Duran Clemente e Rodrigues Soares.

3.1 - A Associação continuou a assegurar o funcio-

namento do blogue, onde se foram registando as 

mais importantes iniciativas, ocorridas em 2014.

3.2 - A nossa página esteve em funcionamento ao 

longo de 2014.

3.3 - A ACR não deixou de tentar encontrar uma 

sede, admitindo-se a hipótese de a localizar na 

margem sul.

3.4 - A ACR em todas as sessões que promoveu ao 

longo do país para o lançamento dos seus livros e 

noutras iniciativas, continuou a angariar sócios e a 

estender a criação de núcleos distritais e regionais.

A Direcção da ACR, tem desenvolvido um conjunto 

de acções que têm permitido cumprir os objectivos 

propostos, ainda que com a falta de instalações 

próprias.

5.1 - Conforme se submete para análise dos asso-

ciados, através dos elementos e mapas contabilis-

ticos em anexo, podemos verificar os movimentos 

financeiros e patrimoniais da Associação através 

Sociais da Câmara Municipal do Seixal, num encontro, 

com uma intervenção do presidente da direcção.

2.5.4 - Na Galiza a nossa Associação esteve repre-

sentada em diversas iniciativas. Nomeadamente 

em Vigo e Pontevedra, pelo vogal da direcção Du-

ran Clemente.

2.5.5 - No dia 4 de Abril, na Escola Lindley Cintra – 

Lisboa, com Duran Clemente.

2.5.6 - A 10 de Abril, no ATL Pica-Pau, Seixal com 

Duran Clemente.

2.5.7 - A 15 de Abril, na Câmara Municipal do Seixal 

com Henrique Mendonça.

2.5.8 - No dia 19 de Abril, almoço/debate em Mora 

com Duran Clemente.

2.5.9 - A 23 de Abril, mesa redonda em Santa Iria da 

Azóia, com Duran Clemente.

2.5.10 - A 23 de Abril, agrupamento de escolas de 

Alfornelos, com Henrique Mendonça.

2.5.11 - A 23 de Abril, na escola secundária Gil Vi-

cente, com Duran Clemente.

2.5.12 - A 24 de Abril, na Setenave – Mitrena, com 

Manuel Begonha e presidente da Assembleia Mu-

nicipal de Almada.

2.5.13 - A 24 de Abril, no Teatro Intervalo, 

Linda-a-Velha com Duran Clemente.

2.5.14 - A 24 de Abril, na União de freguesias da 

Baixa da Banheira e Vale da Amoreira com Manuel 

Carvalho.

2.5.15 - A 25 de Abril, Comissão Popular de Vendas 

Novas, com Duran Clemente.

2.5.16 - A 26 de Abril, na Câmara Municipal do Bar-

reiro, com Duran Clemente.

2.5.17 - A 27 de Abril, na Comissão Comemorativa de 

Cascais, com Manuel Begonha.

2.5.18 - No dia 28 de Abril, na Comissão Popular e 

Escolas, em Viana do Castelo com Duran Clemente.

2.5.19 - No dia 29 de Abril, na Escola Secundária 

Rio Maior com Pedro Mendonça.

2.5.20 - No dia 29 de Abril, na Associação de Fre-

guesias de Sacavém, com Manuel Begonha.

2.5.21 - A 30 de Abril, Ecola Secundária do Cadaval 
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A Direcção,

da Associação Conquistas da Revolução,

Manuel Begonha – presidente,

Vitor Lambert – secretário,

Beatriz Nunes – tesoureira,

Baptista Alves – vogal,

Modesto Navarro – vogal,

Joaquim Ponte – vogal, 

Nuno Lopes – vogal,

Armando Myre Dores – vogal,

João Bilstein Sequeira - vogal,

Lisboa, 10 de Março de 2015   

da leitura do Balanço de 31 de Dezembro de 2014 

e da Demonstração de Resultados por natureza.

5.2 - O saldo negativo do exercício no montante de 

€651.70 (seiscentos cinquenta um euros, setenta 

centimos) propõe-se que passe para a conta de re-

sultados transitados. 

5.3 - Responsabilidades Financeiras: A Associação 

não contraiu responsabilidades financeiras nem 

foram prestadas quaisquer garantias para cober-

tura de riscos. Não há qualquer divída activa, nem 

a pessoal, nem a prestadors/fornecedores de ser-

viços. Não há divídas de mora em conta “Estado e 

outras Entidades Públicas”.

   

   

Agradecemos  as todas as entidades e aos nossos 

associados e amigos todo o seu apoio e colabora-

ção prestada.

Agradecemos especialmente à Direcção da Casa 

do Alentejo, a sua disponibilidade para a cedência 

de um local de trabalho e as facilidades concedidas 

para a utilização das suas instalações e serviços 

que nos permitiu realizar a maioria das nossas ini-

ciativas. Sem esta ajuda muito dificilmente teriamos 

conseguido prosseguir com a nossa actividade. Por 

estas razões, temos o prazer de propor à Assem-

bleia Geral da ACR que lhe seja concedido um voto 

de apreço e louvor.

Os nossos agradecimentos à nossa jovem designer 

Ana Neves, que tem assegurado a composição e 

grafismo da nossa Folha Informativa e de outros 

cartazes e materiais utilizados na divulgação das 

nossas iniciativas. Pela disponibilidade e qualidade 

do seu trabalho, propomos à Assembleia Geral um 

voto de apreço e louvor.

Finalmente um agradecimento especial pela confi-

ança depositada e apoio prestado pelos restantes 

órgãos sociais: A Mesa da Assembleia Geral e o 

Conselho Fiscal.
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ANEXOS | BALANÇOS E CONTAS
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| MAPA DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014
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| BALANÇO (31 de Dezembro de 2014)
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| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS (31 de Dezembro de 2014)
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**PARECER DO CONSELHO FISCAL

Associação Conquistas da Revolução
PARECER DO CONSELHO FISCAL
EXERCÍCIO DE 2014

1 - O Conselho Fiscal, no cumprimento das disposições legais estatutárias, acompanhar 
a actividade da Associação Conquistas da Revolução, tudo, sempre que achar 
conveniente,  solicitando à Direcção os esclarecimentos particularmente de modo a 
saber da concordância das contas com a actividade desenvolvida, e do designado 
suporte documental às despesas apresentadas.

2 - Da análise que fez às contas apresentadas pela direcção, é parecer do Conselho 
Fiscal que o balanço e demonstração de resultados apresentados resultam da aplicação 
correcta dos princípios contabilisticos que refletem a situação económico-financeira da 
Associação.

3 - Assim o Conselho Fiscal dá o seu parecer favorável ao balanço e demonstração 
de resultados relativos ao exercício de 2014, bem como à proposta de amortização e 
transição do resultado apurado.

O Conselho Fiscal,
José Emílio da Silva - Presidente
José Élio Sucena - Secretário
António Viera Nunes - Relator

Lisboa, 10 de Março de 2015
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