ASSOCIAÇÃO CONQUISTAS DA REVOLUÇÃO
CONVOCATÓRIA
Nos termos do nº 2 do Artigo 19º dos Estatutos da Associação Conquistas da Revolução,
convoco a Assembleia Geral desta Associação para se reunir em Sessão Ordinária, no
próximo dia 6 de Dezembro de 2017 pelas 17h30 (*), na sede provisória, na Rua Portas de
Santo Antão, nº 58,em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1)Discutir e aprovar a acta da sessão anterior
2)Informações
3)Apreciar e deliberar sobre o “Plano de Actividades e o Orçamento para o ano de
2018”;
4)Diversos.
Se à hora marcada para o início dos trabalhos não estiver presente ou representada, pelo
menos, metade dos seus associados efectivos, a Assembleia reunirá uma hora depois
com qualquer número de associados presentes. (Artigo 20º dos Estatutos).
Os documentos “Plano de Actividades e o Orçamento para o ano de 2018”,
encontram-se, para consulta, na sede da ACR e divulgados em:
www.conquistasdarevolucao.pt
www.conquistasdarevolucao.blogspot.com.

Lisboa, 26 de Novembro de 2017
Pel’O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Henrique A. Lopes de Mendonça
(Vice Presidente da MAG)

* admitindo a falta de quórum regulamentar a sessão começará uma hora depois, às 18:30 horas

Proposta para 2018

Plano de Actividades e Orçamento
Aprovado em reunião de Direcção em 23 de Novembro de 2017
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PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2018
_________________________________________________________________________
f) Prosseguir o trabalho de recolha de
No prosseguimento das iniciativas
textos e outros materiais inéditos do Gen
efectuadas nos anos anteriores, no
Vasco Gonçalves para a constituição do
sentido de cumprir os objectivos
“Centro
de
Documentação
Vasco
estatutários e o respectivo programa
Gonçalves”.
eleitoral “Pela defesa das Conquistas da
Revolução”, a direcção da ACR submete
g) Prosseguir os contactos entretanto
à
aprovação
da
correspondente
realizados para encontrar um espaço
Assembleia Geral o “Plano de
adequado para o “Centro de Documentação
Actividades e Orçamento para 2018”.
Vasco Gonçalves”.
1. INICIATIVAS
a)
Promover
iniciativas
para
apresentação do livro “Diário da Contra
Revolução”, 1º volume até à 1ª revisão
constitucional, e continuar a divulgar
livros já editados pela ACR.
b) Promover iniciativas sobre o Poder
Local Democrático e Regionalização
c) Promover e participar em sessões de
esclarecimento
nas
Escolas
e
Universidades conducentes a incentivar
a juventude para o estudo e
conhecimento do 25 de Abril,
nomeadamente
do
Gen.
Vasco
Gonçalves, e da Constituição da
República Portuguesa.
d) Promover e participar em sessões
destinadas à juventude e ainda do
movimento associativo popular e
quaisquer outras iniciativas no âmbito da
defesa das Conquistas da Revolução.
e) Prosseguir junto da Câmara Municipal
de Lisboa, para a obtenção de um espaço
para sede da ACR e incentivar os
contactos para acelerarem o processo.

h) Prosseguir com a reativação e criação
dos Núcleos Distritais da ACR.
i) Manter a publicação trimestral da Folha
Informativa.
j) Realizar com os associados, familiares e
amigos o jantar comemorativo do 44º
aniversário do 25 de Abril e outras
iniciativas.
l) Prosseguir a campanha de angariação de
novos associados.
m) Continuar com as acções conducentes
ao pagamento regular das quotas, assim
como ma recolha de quotização em atraso.
n) Iniciar o trabalho de pesquisa para a
elaboração do 2º volume do “Diário da
Contra Revolução”.
o). Participar na edição em conjunto com o
CPPC de uma brochura sobre a “Ameaça
da guerra nos dias de hoje e a paz”, a
produzir pela Cooperativa Cultural Popular
Barreirense (CCPB) para distribuição pelas
escolas dos concelhos de Barreiro e Moita.
p) Assinalar a data de nascimento do Gen
Vasco Gonçalves.
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2. OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS
a) Realizar a Assembleia Geral Eletiva,
para apresentação e aprovação dos novos
Corpos Sociais para o triénio 2018-2021,
e apresentação, discussão e aprovação do
Relatório e Contas do exercício do ano
de dois mil e dezassete.
b) Realizar a Assembleia Geral
Ordinária, para apresentação, discussão
e aprovação do Plano de Actividades e
Orçamento para o ano de dois mil e
dezanove.
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ORÇAMENTO PARA 2018

1. RECEITAS
a) Quotas dos associados

……………………5.500,00 Euros

b) Donativos ……………………………………3.000,00 Euros
8.500,00 Euros

2. DESPESAS
a) Iniciativas ……………………….…..………3.300,00 Euros
b) Folha Informativa ……………………..…….1.700,00 Euros
c) Comunicação com os Associados …………....1.500,00 Euros
d) Despesas Gerais

……………………………1.250,00 Euros

e) Outras Despesas

……………………………..750,00 Euros
8.500,00 Euros

A DIRECÇÃO
Aprovado em reunião desta, a 23 de Novembro de 2017, para submeter à AG.
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