
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 2015”.

1. INICIATIVAS

a) Prosseguir os esforços para encontrar uma sede

para a Associação;

b) Começar o trabalho de recolha de materiais

(entrevistas, livros, intervenções, fotografias, fil-

mes, etc) sobre Vasco Gonçalves, com o objectivo 

de constituir, em local condigno, um “centro de 

documentação” sobre Vasco Gonçalves e o seu 

papel Revolução de Abril e em defesa dos valores 

de Abril;

c) Assinalar o papel e a acção de Vasco Gonçalves

nos processos da Reforma Agrária e das Nacio-

nalizações;

d) Participar em sessões de esclarecimento e divul-

gação em escolas, colectividades e outras iniciativas 

para as quais a ACR seja convidada;

e) Realizar para os associados, familiares e amigos

o Jantar Comemorativo dos 41 Anos do 25 de Abril;

f) Participar e mobilizar os associados para as come-

morações populares do 25 de Abril e do 1º de Maio;

g) Assinalar os 40 anos das primeiras eleições livres

para a Assembleia Constituinte;

h) Homenagear o General Vasco Gonçalves no

10º ano do seu falecimento e realizar uma romagem 

ao cemitério do Alto de S. João (11 de Junho);

i) Prosseguir a campanha de angariação de novos

sócios;

j) Prosseguir a recolha de legislação e outra docu-

mentação relacionada com a tentativa de destruição 

das Conquistas da Revolução.

2. OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS

a) Realizar a Assembleia Geral Eleitoral, para a

eleição de novos órgãos sociais;

b) Em Março realizar a Assembleia Geral ordinária

para apresentação, discussão e aprovação do Rela-

tório e Contas do exercício do ano de dois mil e 

quatorze;

c) Em Novembro realizar a Assembleia Geral ordi-

nária para apresentação, discussão e aprovação do 

Plano de Actividades e Orçamento para dois mil e 

dezasseis.
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1. RECEITAS

a) Quotas dos associados ……………….....................6.000,00 Euros

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

 9.000,00 Euros

2. DESPESAS

a) Iniciativas……..............…………………….……….....5.000,00 Euros

b) Convocatórias……………………………………........ 1.500,00 Euros

c) Despesas gerais de funcionamento………….……....1.500,00 Euros

d) Outros gastos e perdas……………..…………...........1000,00 Euros

 9.000,00 Euros

A DIRECÇÃO

 Aprovado em reunião desta, a 30 de Outubro de 2014, para submeter à AG.

ORÇAMENTO PARA 2015
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