
Proposta para 2022

Plano de Actividades e Orçamento

Aprovado em reunião de Direcção em 9 de Dezembro de 2021
Aprovado na Assembleia Geral de 16 de Dezembro de 2021



PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2022 

No prosseguimento das iniciativas efectuadas nos anos anteriores, no sentido 
de cumprir os objectivos estatutários e o respectivo programa eleitoral “Pela 
defesa das Conquistas da Revolução”, a direcção da ACR submete à 
aprovação da correspondente Assembleia Geral o “Plano de Actividades e 
Orçamento para 2022”. 

1. INICIATIVAS 
a) Promover iniciativas para apresentação e divulgação de livros já 

editados pela ACR, em particular com recurso ao sistema de vendas 
pela Internet. 

b) Promover e participar em sessões de esclarecimento nas Escolas e 
Universidades conducentes a incentivar a juventude para o estudo e 
conhecimento da Revolução de Abril e da Constituição da República 
Portuguesa. 

c) 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. 

d) Promover iniciativas culturais na SEDE com periodicidade razoável e 
voltar a garantir a abertura semanal (todas as Quintas-feiras) aos 
associados. 

e) Prosseguir o trabalho de recolha de textos e outros materiais referentes 
ao General Vasco Gonçalves para a constituição do “Centro de 
Documentação Vasco Gonçalves”. 

f) Dar início aos trabalhos de concretização do “Centro de 
Documentação Vasco Gonçalves”. 

g) Incentivar o trabalho dos Núcleos ACR existentes, apoiar a criação 
de novos Núcleos e participar nas suas iniciativas. 

h) Manter a edição trimestral da Folha Informativa. 
i) Realizar com os associados, familiares e amigos jantares 

comemorativos do 48º aniversário do 25 de Abril. 
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j) Participar na organização das comemorações populares do 25 de Abril 
e do 1º de Maio. 

k) Participar em eventos da iniciativa de outras organizações, que se 
enquadrem nos nossos propósitos estatutários. 

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) Prosseguir o trabalho de pesquisa para a elaboração do 2º volume do 

“Diário da Contra Revolução”. 
o) Manter o critério de considerar “sócios de mérito”, todas as figuras que 

se tenham destacado no combate pela liberdade e dignificação do 
nosso povo no âmbito dos ideais e dos valores de Abril. 
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2. COMEMORAÇÕES DOS CEM ANOS DO NASCIMENTO DO GENERAL 
VASCO GONÇALVES 

I. Colaboração na edição de uma fotobiografia, elaborada sob a 
coordenação da família; 

II. Colóquio sobre a vida e obra de Vasco Gonçalves, em Lisboa, durante 
o mês de Maio.  

III. Exposição gráfica Vasco Gonçalves vai estar exposta na Semana da 
Maior da Escola Secundária de Santa Maria Maior, em Abril, organizada 
pelo Núcleo ACR de Viana. 

IV. Noite de poesia com os Poemas dedicados a Vasco Gonçalves, 
organizada pelo Núcleo ACR de Viana. 

V.  Sessão sobre os Governos Provisórios de Vasco Gonçalves, com a 
participação de alguns membros do seu Gabinete - contar histórias, 
organizada pelo Núcleo ACR de Viana.  

VI. Prosseguir com a elaboração da colectânea documental sobre o 
Centenário. 

VII. Prosseguir com o projecto de construção de um monumento, na cidade 
de Lisboa, evocativo da figura do General e da Revolução de Abril. 

3. NÚCLEOS 

3.1.PORTO 
3.1.1. Comemorar os 50 anos do 25 de Abril com iniciativas próprias e 

intervir e participar nas comemorações populares. Pelo Núcleo 
ACR do Porto, está previsto, entre outras iniciativas, um ciclo de 
debates a realizar nos dois anos antecedentes, a partir de Abril 
de 2022, com temáticas relativas ao processo revolucionário, 
incentivando a apresentação de trabalhos pelas gerações mais 
jovens 

3.1.2. Retomar a realização de colóquios para posterior publicação na 
série Cadernos de Abril, pelo Núcleo ACR do Porto 
Nº 3 - A evolução da legislação laboral – do 25 de Abril à 
actualidade 

3.1.3. Comemorar o aniversário da Constituição, pelo Núcleo do 
Porto. 

3.1.4. Promover novo ciclo “Três meses três livros”, organizado pelo 
Núcleo ACR do Porto. 

3.1.5. Continuar a itenerancia da Expo “Revolução dos cravos 
“vivências a norte”, pelo Núcleo ACR do Porto 

3.1.6. Retomar o ciclo de cinema, pelo Núcleo ACR do Porto. 
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3.1.7. Retomar o ciclo de Encontros com personalidades (2 por ano, 
pelo Núcleo ACR do Porto; em Março, será com o General 
Pezarat Correia 

3.2.VIANA DO CASTELO 
3.2.1. Sessão/tertúlia de homenagem a Adriano Correia de Oliveira, 

organizada pelo Núcleo ACR de Viana 

Para fazer face às possíveis consequências no cumprimento do Programa, 
provocadas pela pandemia que vivemos, vamos desenvolver as nossas 
capacidades de utilização dos meios telemáticos( vídeo-conferências) - já em 
utilização nas reuniões de Direcção-bem como melhorar as vias de contacto 
com os nossos associados pela utilização (CTT, SMS, e-mail, etc.). 
 

4. OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS 
a) Realizar a Assembleia Geral Ordinária, para apresentação,  discussão e 
aprovação do Relatório e Contas do exercício do ano de dois mil e vinte. 
b) Realizar a Assembleia Geral Ordinária, para apresentação, discussão e 
aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de dois mil e 
vinte e três. 
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Estamos e estaremos empenhados em comemorar condignamente o 
Centenário do Nascimento do General Vasco Gonçalves, referência 
primeira da nossa ACR.



ORÇAMENTO PARA 2022 

RECEITAS
Quota dos Associados 7.500,00 €
Outras receitas 3.000,00 €

10.500,00 €

DESPESAS
Iniciativas e outras actividades 4.000,00 €
Folha Informativa 1.700,00 €
Comunicação com os associados 1.500,00 €
Despesas Gerais 2.500,00 €
Outras Despesas 800,00 €

10.500,00 €
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