Aprovado na Assembleia Geral de 5 de Dezembro de 2019

Plano de Actividades e Orçamento
Aprovado em reunião de Direcção em 21 de Novembro de 2019

PROPOSTA DE PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2020
I - PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2020
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
2020”.

g) Incentivar o trabalho dos Núcleos ACR
existentes, apoiar a criação de novos Núcleos e
participar nas suas iniciativas.
h) Manter a publicação trimestral da Folha
Informativa.
i) Realizar com os associados, familiares e amigos
o jantar comemorativo do 46º aniversário do 25
de Abril.
j) Participar na organização das comemorações
populares do 25 de Abril e do 1º de Maio.

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

m) Participar em eventos da iniciativa de outras
organizações.
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) Assinalar a data de nascimento do Gen Vasco
Gonçalves, desenvolvendo esforços já iniciados
para a colocação de placa toponímica na Av.
Vasco Gonçalves em Telheiras.

d) Promover iniciativas culturais na
SEDE com periocidade razoável e
garantir a abertura semanal (todas as
quintas feiras) aos associados.

r) Constituir a Comissão Organizadora das
Comemorações dos Cem Anos do Nascimento do
General Vasco Gonçalves.

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

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

f) Pugnar pela concretização do
“Centro de Documentação Vasco
Gonçalves”.

de
do
a
de

2. OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS

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 um.
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II - ORÇAMENTO PARA 2020

1. RECEITAS
a) Quotas dos associados

……………………6 000,00

b) Donativos ……………………………………3 000,00
9 000,00

2. DESPESAS
a) Iniciativas ……………………….…..……… 3 300,00
b) Folha Informativa ……………………..……. 1 700,00
c) Comunicação com os Associados …………... 1 500,00
d) Despesas Gerais

……………………………1 750,00

e) Outras Despesas

……………………………. 750,00
9 000,00

A DIRECÇÃO

NOTA – Este documento foi aprovado na reunião de direcção realizada em 21/11/2019
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