
        Associação Conquistas da Revolução

                                                

        
  PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2014

(aprovado na Assembleia Geral de 22 de Novembro de 2013

No prosseguimento das iniciativas levadas a cabo nos anos anteriores, 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 2014”.

                              
       PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2014

1. Iniciativas

a)-Comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril de 1974
          

   Na  sequência  das  iniciativas  já  havidas  no  ano  de  2013,conforme  plano  destas
comemorações aprovado em Assembleia Geral,  a direcção da ACR, com o apoio dos
núcleos já existentes e a criar, promoverá e participará no decorrer do ano de 2014, as
seguintes acções:
  -a participação da ACR em vários pontos do país e, se possível, nas emigrações, em
debates, conferências, colóquios, sobre temas específicos relacionados com o 25 de Abril
de  1974  e  as  conquistas  da  Revolução  em  iniciativas  incluídas  nas  comemorações
populares ou promovidas pela Associação;
-  Transmitir às camadas mais jovens, através de ilustrações ou outros meios, a história
do 25 de Abril e o significado das conquistas alcançadas; 
-  A  realização  de  um  conjunto  de  iniciativas  alusivas  às  lutas  travadas  pelos
trabalhadores e pelo povo pouco antes do 25 de Abril de 1974;
- A organização de almoços e jantares de comemoração, por altura do 25 de Abril, em
Lisboa e em todo o lado onde os núcleos locais tiverem possibilidade de o fazer;
- Homenagem a Ary dos Santos-poeta da revolução- no Porto, Setúbal e Beja (ou noutras
localidades) em datas a designar;
-A publicação e lançamento do livro “Conquistas da Revolução” (previsto para Abril);
- A participação nas comemorações do 25 de Abril e do 1º de Maio;
- Homenagem ao General Vasco Gonçalves (em Junho):
. -romagem ao cemitério do Alto de S. João; 
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. -publicação e lançamento do livro «Vasco» - construído na base de depoimentos de
diversas personalidades.

- Realização do Congresso das Conquistas da Revolução (previsto para Outubro).

b)-No  decorrer  das  comemorações  promoveremos  uma  campanha  de  angariação  de
sócios e de incentivação à criação de núcleos locais.

                c)-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 treze; 

b)-Em Novembro realizar a Assembleia Geral ordinária para apresentação, discussão e 
aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para dois mil e quinze.
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ORÇAMENTO PARA 2014                     

1.Receitas

a) Recebido de quotas de associados 5.500,00 Euros

b) Donativos 2.500,00 Euros

8.000,00 Euros

2.Despesas

a) Iniciativas 5.000,00 Euros
b) Convocatórias 1.000,00 Euros
c) Despesas gerais de funcionamento 500,00 Euros
d) Outros gastos e perdas 1.500,00 Euros

8.000,00 Euros

                

A DIRECÇÃO
 Aprovado em reunião desta, a 31 de Outubro de 2013, para submeter à AG.
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