
No prosseguimento das iniciativas levadas a cabo 

nos anos anteriores, no sentido de cumprir os objec-

tivos estatutários e o respectivo programa eleitoral 

“Pela defesa das Conquistas da Revolução”, a di-

recção da Associação Conquistas da Revolução 

submete à aprovação da correspondente Assem-

bleia Geral, o “Plano de Actividades e Orçamento 

para 2016”.

1. INICIATIVAS
a) Prosseguir os esforços para concretizar um es-

paço para sede da ACR em Lisboa, nomeadamente 

com a Câmara Municipal de Lisboa;

b) No seguimento de contactos com a Câmara Mu-

nicipal de Almada, prosseguir o trabalho de recolha 

de materiais, com o objectivo de constituir um “Cen-

tro de Documentação” sobre Vasco Gonçalves e o 

seu papel na Revolução de Abril e na defesa dos 

correspondentes valores;

c) Continuar a publicação trimestral da Folha Infor-

mativa;

d) Promover e participar em iniciativas para assina-

lar o 40º Aniversário da Constituição da República 

Portuguesa e a sua defesa intransigente, dando 

especial relevo à Segurança Social, direitos dos 

trabalhadores, Saúde, Educação Pública e Cultura, 

Soberania e Independência Nacionais, não deixan-

do de realçar o papel de Vasco Gonçalves nestes 

processos;

e) Continuar a promoção e divulgação por todo o 

país dos livros editados pela Associação, “Vasco, 

Nome de Abril” e “Conquistas da Revolução”;

f) Promover e participar em sessões de esclareci-

mento junto da juventude, nomeadamente em es-

colas e ainda em colectividades e outras iniciativas 

no âmbito da defesa das Conquistas da Revolução, 

para as quais a ACR seja convidada ou que possa 

sugerir em situações adequadas;

g) Realizar Tertúlias com personalidades da Resis-

tência e da Revolução, em encontros que identi-

fiquem e promovam acontecimentos da nossa 

história e experiências colectivas e individuais 

merecedoras de análise e projecção;

h) Realizar com os associados, familiares e amigos, 

o jantar comemorativo dos 42 anos do 25 de Abril;

i) Participar e mobilizar os associados e população 

em geral, para as comemorações populares do 25 

de Abril e do 1º de Maio, e outras que se conside-

rem oportunas;

j) Prosseguir a campanha de angariação de novos 

associados;

k) Prosseguir o trabalho para o pagamento regular 

da quotização, assim como a recolha de quotização 

em atraso;

l) Prosseguir a recolha de legislação e outra docu-

mentação relacionada com as acções que origina-

ram a destruição de parte significativa das Conquis-

tas da Revolução.

2. OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS

a) Realizar a Assembleia Geral Ordinária, para 

apresentação, discussão e aprovação do Relatório 

e Contas do exercício do ano dois mil e quinze;

b) Realizar a Assembleia Geral Ordinária, para 

apresentação, discussão e aprovação do Plano de 

Actividades e Orçamento para dois mil e dezassete.
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Aprovado em Assembleia Geral realizada 
a 3 de Dezembro de 2015.



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….....……………………………......... 1.200,00 Euros

c) Comunicação com os Associados....………….….…....1.500,00 Euros

d) Despesas Gerais.…..........…………..………….............1.500,00 Euros

e) Outras Despesas.…..........…………..………….............1.000,00 Euros

                                                                                           8.500,00 Euros

                                                                                                                                 

A DIRECÇÃO

Aprovado em reunião desta, a 19 de Novembro de 2015, para submeter à AG.

_02

ORÇAMENTO PARA 2016


