PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2013
Aprovado na Assembleia Geral de 13 de Dezembro de 2012

No prosseguimento das iniciativas levadas a cabo no corrente ano de 2012, no
sentido de cumprir os objectivos estatutários e o seu programa eleitoral “Pela
defesa das Conquistas da Revolução”,a Direcção vem agora submeter à
aprovação, da Assembleia Geral da Associação Conquistas da Revolução, o “
Plano de Actividades e Orçamento para 2013.

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2013
1. Iniciativas
a)- Em Março realizar uma sessão pública sobre a Constituição
Portuguesa;
b)- Em Abril realizar, em Lisboa, uma sessão pública sobre o
comandante Ramiro Correia e as Campanhas de Dinamização Cultural
ligadas ao 25 de Abril e às Conquistas da Revolução;
c)-Participar em iniciativas das comemorações do 39º Aniversário do 25
de Abril, nomeadamente, na Comissão Organizadora das
Comemorações Populares;
d)-Realizar sessões de esclarecimento e divulgação em escolas,
colectividades e outras iniciativas para as quais a ACR seja convidada;
e)-Em 11 de Junho realizar a Romagem à campa do General Vasco
Gonçalves;
f)-Em 18 de Junho comemorar o Aniversário da Associação evocando o
25 de Abril e as Conquistas da Revolução;
g)-No mês de Outubro realizar uma iniciativa comemorativa do
nascimento de Álvaro Cunhal;
h)-Diversas iniciativas preparadas com núcleos de associados na
perspectiva da criação de delegações regionais no país;
i)-Considerar a evocação de figuras militares e civis ligadas à revoluçãi
de Abril;
j)-Prosseguir os esforços para encontrar uma sede para a Associação.

2.Obrigações estatutárias

a)-Em Março realizar a Assembleia Geral ordinária para apresentação,
discussão e aprovação do Relatório e Contas do exercício do ano de
dois mil e doze;
b)-Em Novembro realizar a Assembleia Geral ordinária para
apresentação, discussão e aprovação do Plano de Actividades e
Orçamento para dois mil e catorze.

ORÇAMENTO PARA 2013
1.Receitas
a)Recebido de quotas dos associados … 7.500,00 Euros
b)Donativos………………………………2.000,00 Euros
9.500,00 Euros
           …………………….

2.Despesas
a)Iniciativas……………………………… 7.000,00 Euros
b)Convocatórias………………………….1.000,00 Euros
c)Gestão e Contabilidade…………………500,00 Euros
d)Despesas gerais de funcionamento…. 1.000,00 Euros
9.500,00 Euros
…………………….

Aprovado pela DIRECÇÃO, com parecer favorável do CONSELHO FISCAL ,
em 15 de Novembro de 2012.

