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PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2017 

 

No prosseguimento das iniciativas 
levadas a cabo 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 2017”. 

1. INICIATIVAS 

a) Promover iniciativas, sobre o poder 
local democrático e regionalização. 

b) Realizar em Fevereiro uma evoca-
ção/homenagem a Carlos Paredes. 

c) Lançamento do livro sobre a “Contra-
Revolução”. 

d) Promover uma iniciativa conjunta so-
bre as figuras, pensamento e obra do 
Gen. Vasco Gonçalves e Alm. Rosa 
Coutinho. 

e) Promover e participar em sessões de 
e s c l a r e c i m e n t o n a s E s c o l a s e 
Universidades, e ainda junto ao movi-
mento associativo popular e outras 
iniciativas no âmbito da defesa das 
Conquistas da Revolução para as quais 
a ACR seja convidada ou que possa 
sugerir em ocasiões adequadas, com 
especial incidência nas actividades 

relacionadas com as comemorações do 25 
de Abril. 

f) Prosseguir os contactos com a Câmara 
Municipal de Lisboa, para a concretização 
de um espaço para a sede da ACR. 

g) Prosseguir os contactos com a Câmara 
Municipal de Almada, para a obtenção de 
um local para a constituição do “Centro de 
Documentação Vasco Gonçalves”. 

h) Reactivar a acção dos Núcleos 
Distritais da ACR. 

i) Prosseguir o trabalho de recolha de 
textos e outros materiais inéditos do Gen. 
Vasco Gonçalves para edição de um livro. 

j) Continuar a publicação trimestral da 
Folha Informativa. 

k) Realizar com os associados, familiares 
e amigos o jantar comemorativo dos 43 
anos do 25 de Abril. 

l) Prosseguir a campanha de angariação de 
novos associados. 

m) Prosseguir com as acções conducentes 
para o pagamento regular das quotas, 
assim como a recolha de quotização em 
atraso. 

2. OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS 

a) Realizar a Assembleia Geral Ordinária, 
para apresentação, discussão e aprovação 
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do Relatório e Contas do exercício do 
ano de dois mil e dezasseis. 

b) Realizar a Assembleia Geral 
Ordinária, para apresentação, discussão 
e aprovação do Plano de Actividades e 
Orçamento para dois mil e dezoito. 

 

 
ORÇAMENTO PARA 2017 
 

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 ……………………………1.500,00Euros 

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

                                                                               8.500,00 Euros 
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A DIRECÇÃO 

Aprovado em reunião desta, a 17 de Novembro de 2016, para submeter à AG.
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