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Plano de Actividades e Orçamento



 
PROPOSTA DE PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2021 
 

No prosseguimento das iniciati-
vas efectuadas nos anos anteri-
ores, no sentido de cumprir os 
objectivos estatutários e o res-
pectivo programa eleitoral “Pela 
defesa das Conquistas da Revo-
lução”, a direcção da ACR sub-
mete à aprovação da corres-
pondente Assembleia Geral o 
“Plano de Actividades e Orça-
mento para 2021”. 

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 condu-
centes a incentivar a juventude 
para o estudo e conhecimento 
da Revolução de Abril e da 
Constituição da República Por-
tuguesa. 

c) Promover e participar em 
sessões destinadas à juventude 
e ainda do movimento associa-
tivo popular e quaisquer outras 
iniciativas no âmbito da defesa 
das Conquistas da Revolução. 

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

e) Prosseguir o trabalho de reco-
lha de textos e outros materiais 
inéditos do General Vasco Gon-
çalves para a constituição do 
“Centro de Documentação Vasco 
Gonçalves”. 

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

g) Incentivar o trabalho dos 
Núcleos ACR existentes, apoi-
ar a criação de novos Núcleos 
e participar nas suas iniciati-
vas. 

h) Manter a edição trimestral da 
Folha Informativa. 

i) Realizar com os associados, 
familiares e amigos jantares co-
memorativo do 47º aniversário do 
25 de Abril. 

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

l) Participar em eventos da inicia-
tiva de outras organizações. 

m) Prosseguir a campanha de 
angariação de novos associados. 

n) Continuar com as acções con-
ducentes ao pagamento regular 
das quotas, assim como ma reco-
lha de quotização em atraso. 

o) Prosseguir o trabalho de pes-
quisa para a elaboração do 2º vo-
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lume do “Diário da Contra Re-
volução”. 

p)Colocação de placa toponími-
ca na Av. Vasco Gonçalves em 
Telheiras, no dia 03 de Maio de 
2021, por parte da CM Lisboa  
(acção concertada com a JF do 
Lumiar). 

q) Comemorar os Cem Anos 
do Nascimento do General 
Vasco Gonçalves 

Este evento, a mais importante 
realização da nossa ACR, ocu-
pará todo o ano 2021 com as 
seguintes acções programadas: 

- Sessão pública no Porto, no 
dia 10 de Abril; 

- Assinalar a data do aniversá-
rio, em 03 de Maio, na Sede, 
com uma sessão destinada aos 
associados da ACR; 

- Sessão pública, em 8 de 
MAIO, em Lisboa; 

-Edição de um Cartaz  (autoria 
d o e s cu l t o r J o s é San t a -
Bárbara); 

- Medalha comemorativa (da 
autoria do artista plástico Acá-
cio Carvalho) editada pelo Nú-
cleo ACR do Porto; 

- Edição de brochura “Quem foi 
V.G” e eventualmente publica-
ção de texto inédito de V.G. E 
brochura com reedição de duas 
intervenções de V.G. no Porto 
(5/10/74 e 30º Aniversário do 
25 de Abril), pelo núcleo do 
Norte; 

- Exposição Vasco Gonçalves no 
Porto; 

- Colaboração na edição de uma 
fotobiografia, elaborada sob a co-
ordenação da família; 

- Colóquio sobre a vida e obra de 
Vasco Gonçalves, no Porto e em 
Lisboa, durante o mês de Maio. 

Para além destas actividades, da 
responsabilidade da ACR, partici-
paremos ainda num vasto conjun-
to de realizações da responsabili-
dade das CMs que aceitaram o 
nosso convite para assinalarem a 
efeméride, com mostras, exposi-
ções, colóquios, etc. Sem ignorar 
as possíveis consequências no 
cumprimento do Programa, pro-
vocadas pela pandemia que vi-
vemos, estamos e estaremos em-
penhados em comemorara con-
dignamente o Centenário do Nas-
cimento do General Vasco Gon-
çalves, referência primeira da 
nossa ACR. 

2. OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRI-
AS 

a) Realizar a Assembleia Geral 
Ordinária, para apresentação,  
discussão e aprovação do Relató-
rio 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 dois.
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II - ORÇAMENTO PARA 2021 

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 12/11/2020 




