Intervenção de Manuel Begonha
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Inauguração da Sede 22 de Novembro de 2018

É com grande satisfação que vos recebemos hoje aqui, num dia de tão grande
significado para a nossa associação.
Saudamos o representante do Embaixador da República Bolivariana da Venezuela,
coronel Benito Lara.
Depois de cerca de oito anos de esforços, conseguimos um nosso objectivo prioritário que era ter
uma sede própria.
Pretendemos portanto, expressar o nosso agradecimento à Câmara Municipal de Lisboa, na pessoa
do Dr. Fernando Medina pela cedência destas instalações, em condições muito vantajosas.
Queremos ainda manifestar a nossa gratidão à Direcção da Casa do Alentejo que tão generosamente
acolheu a nossa sede provisória, tornando assim possível a concretização de inúmeras actividades,
cedendo-nos instalações e serviços.
O nosso reconhecimento às associações e organizações aqui presentes que nos têm apoiado com a
sua solidariedade e disponibilidade, nomeadamente a Câmara Municipal de Loures, Grupo
Parlamentar “Os Verdes”, AOFA - , a Associação de Praças, a Juventude Comunista Portuguesa, a
Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura Recreio e Desporto, a GRECAM – Grupo
Recreativo e Cultural dos Amigos do Alto do Mocho, o Clube Estefânia, a A25A, a Associação das
Colectividades de Lisboa, ao CPPC, à ADFA, à ANS, ao Clube dos Sargentos da Armada, à
Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa - AEFCSH, à Associação de Amizade Portugal Cuba – AAPC; à União dos Resistentes Anti
Fascistas Portugueses - URAP , e a muitas muitas outras.
Enviaram saudações a Câmara Municipal de Lisboa, os Grupos Parlamentares do BE e do PCP, a
Comissão Executiva do Conselho Nacional da CGTP-IN e do Movimento Democrático de Mulheres.
Cumpre-nos também evocar três homens que são credores do nosso reconhecimento e respeito, cuja
conformidade foi sempre a luta.
O general Vasco Gonçalves figura inspiradora da nossa associação, cuja figura e obra nos
determinamos a preservar, já que o mundo está cheio de vozes silenciosas.
Dos membros da Comissão Instaladora da Associação, já falecidos:
• José Casanova homem de grande estatura humanista e ideológica, a cuja inteligência política
ficámos a dever a clarificação dos nossos objectivos e a transmissão de uma forma
abrangente de ver o outro.
• Vítor Lambert cuja lealdade, entrega, firmeza de carácter e de ideais, o levaram a cumprir
com sucesso muitas tarefas difíceis que lhe foram confiadas.

Página 1 de 2

Intervenção de Manuel Begonha
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Inauguração da Sede 22 de Novembro de 2018

Não quero esquecer o apreço por todos os que colaboraram nas nossa iniciativas, quer na sua
qualidade de oradores, técnicos ou artistas, saudando dois deles aqui presentes, o Samuel e o Nuno
Tavares.
A terminar um afectuoso obrigado aos nossos associados e amigos que tiveram a generosidade e a
solidariedade para nos incentivar, bem como a paciência para tolerar as nossas insuficiências.
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