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EDITORIAL
Aproxima-se o 15.0 anh·ersário do 25
de Abril, cujas comemorações estamos já
organizando e realb.ando.
Tempo propício a algumas renexões
sobre o que foi feito, o que se não fez e
a situação que se vive hoje. Principal
mente esta.
Com efeito, se nos podemos e devemos
orgulhar pelo derrube da ditadura, pela
libertação do povo português, ptla con
tribuição na libertação de outros povos,
pela edificação de um Estado Democrá
tico e de Direito, pela abertura do nosso
Portugal a todos os povos do Mundo; se
nos devemos lamentar µtias metas não
alcançadas, de que se destaca a não li
bertação do povo de Timor-Leste, o enor
me recuo no objectivo de uma maior
justiça social, o não aprofundamento da
democracia, que se limita cada vez mais
a um mero aspecto formal, o não usufru
to pleno das diversas Liberdades, ainda
que muitas vezes elas sejam condiciona
das por um «auto-controlo» derivado do
medo e do abuso dos diferentes poderes;
de,·emos fundamentalmente analisar a si
tuação a que chegámos, a situação que
vivemos e é fruto da acção dos diferen
tes poderes a que a democracia formal
tem dado corpo.
Aproveitemos, ou, no mínimo, faça
mos um esforço para aproveitar, ao re
cordar a gesta heróica e histórica de
1974, para analisarmos a actual situação
que se vive em Portugal. Onde não pode
deixar de assumir papel importante o
facto de, no único grupo de elementos
condenados por acções consideradas de
terroristas, se encontrar um dos princi
pais autores da acção Libertadora de há
15 anos. É que se nunca pretendemos um
tratamento de excepção para nós, como
intervenientes numa acção de que muito
nos orgulhamos, Otelo Saraiva de Car
,·alho também não merece ver-se envol
vido num processo que, para além de
muitas outras dúvidas que levantou e le
vanta, é no mínimo excepcional no rigor
com que foi julgado e condenado. Seja(Con1inua na pág. 13/
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O programa das Comemorações do 15. 0 Aniversário do 25 de Abril levado
a efeito pela Associação 25 de Abril 1em origem no inquérito efec1uado aos asso
ciados. que nos apontaram a necessidade de lhe retirar o carácter meramente evo
cativo e estático e de lhe introduzir o dinamismo subjaceme à própria Revolução
dos Cravos.
Tal como foi proposto diversificamos actividades (em 1ermos qualitativos e geo
gráficos) e alargámo-las no tempo.
No entanto. falta a concretização final. Esta terá que ser obra de TODOS os
associados, daqueles que foram directamente contactados para integrar determina
dos grupos de trabalho e daqueles que, mio tendo sido contactados. reconheçam
que podem dar a sua contribuição pessoal para o bom êxito das Comemorações.
Não aguardemos que as coisas aconteçam por milagre ou por ins
piração de momento
Organizemo-nos.
Por isso. contacte-nos com a maior brevidade possível.
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REPRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL
NAS ACÇÕES COMEMORATIVAS DO 15. 0 ANIVERSÁRIO
Tem sido totalmente impossível. em anos anteriores, a Associação 25 de Abril estar
presente, através dos seus associados, em todas as cerimónias comemorativas para as
quais tem sido convidada.
Mas, se uma das razões está no facto da existência de inúmeros pedidos de compa
rência. ainda assim seria possível estar presente em mais locais, desde que as solicita
ções chegassem atempadamente à Associação.
Apela-se aos associados para informarem a Direcção da Associação da sua disponi
bilidade para estarem presentes em actos comemorativos que tenham lugar no dia 2.5 de
Abril, na sua área de residência e para os quais a Associação 25 de Abril venha a ser
convidada.
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Garanta antecipadamente a sua participação nas Comemorações do 15. 0 Aniversário do 25 de Abril:
- Guardando o programa de actividades que lhe foi enviado:
- Tendo em consideração a data-hora da realização das diversas actividades:
- Adquirindo ou reservando na Sede da A2.5A o seguinte:
- Bilhete para a sessão de teatro •Ü Baile•. pela companhia «A Barraca»
dia 12 de Abril às 21.30 horas;
- Senha para o almoço-convívio que tem lugar na Estufa Fria no dia 22
de Abril às 12.00 horas:
- Bilhete para o espectáculo no Coliseu de solidariedade lusófona que tem
lugar no dia 22 de Abril às 21.30 horas:
- Medalha comemorativa do 15.0 Aniversário do 2.5 de Abril:
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- Disco de Fernando Lopes Graça, Canções do 25 de Abril.
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PARTICIPAR NA ASSEMBLEIA GERAL 00 DIA 18 DE MARÇO É: CONTRIBUIR
PARA O RELANÇAMENTO DA VIDA ASSOCIATIVA. É:.., CONTINUAR ABRIL!
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TERRENO PARA A SEDE
SOCIAL - PONTO ZERO
A situação da nossa futura sede regrediu
e voltou quase ao ponto zero. Pelo menos
no que se refere à obtenção de um terreno
para a sua implantação.
Com eíeito, depois de inúteis esforços
junto dos diferentes Órgãos de Soberania
- onde apenas recolhemos palavras sim
páticas, de quem sente necessidade de ali
viar a má consciência, por permitir que os
autores materiais da Libertação dos ponu
guescs e da implantação de um regime de
mocrático no nosso país nem uma
instalação possuam para Sede da sua asso
ciação - chegámo-nos a convencer que se
ria a Câmara Municipal de Lisboa a dar um
contributo decisivo para que os obreiros de
Abril pudessem ter a sua Sede. Efectiva
mente, após outras hipóteses exploradas e
que se goraram, por razões várias, o Pre
sidente da Câmara Municipal de Lisboa
concordou em ceder à Associação 25 de
Abril um terreno para que a mesma pudes
se edificar aí a sua Sede. Instruções foram
dadas aos respectivos serviços técnicos, que
localizaram o teneno, o delimitaram na car
ta e dele forneceram os elememos neces
sários para que o arquitecto Sisa Vieira
pudesse elaborar o respectivo projecto.
Convencidos de que a obtenção do ter
reno e o facto de tão ilustre arquitecto ser
o autor do projecto - importa aqui referir
que o nosso associado Sisa Vieira se mos
trou bastante satisfeito pelo convite e ao
mesmo acedeu imediatamente, dizendo-nos
que iria finalmente projectar uma obra em
Lisboa (como é evidente, tudo se passou an
tes da tragédia do Chiado) - seriam con
dições importantes para que a campanha da
recolha de fundos viesse a ter sucesso, an
dava a Direcção da A25A e os elementos
da Comissão da Sede, de que é justo desta
car o associado general Garcia dos Santos,
congeminando quais as acções a levar a ca00 para passar dos cerca de 7.000 contos
actualmente recolhidos para a quantia bas
tante superior necessária para a construção
da Sede.
Eis, senão quando... os serviços técni
cos da C.M.L. nos infonnam de que o pre
ço do terreno seria de 18.000$00 o metro
quadrado a construir, o que daria cerca de
40.000 a 50.0CN) contos. Calculam como fi
cámos quando recebemos esta infonnação!
Comactado o próprio Presidente da
C. M. L., fomos informados de que o mes
mo considera não ter poderes para ceder um
terreno a uma associação, como a Associa
ção 25 de Abril, sem ser naquelas condi
ções. Apenas para associações de carácter
humanitário se poderia fazer uma redução
de preço. Mesmo que, como nós pretende
mos, o terreno seja cedido na situação de
.. direito de superfície• e continue proprie
dade da C.M.L ..
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SINDICALIZAÇÃO DA POLÍCIA
Muito gostosamente presto ao Boletim da Associação 25 de Abril o depoi
mento que me é pedido, acerca duma matéria que tem sido preocupação
do Provedor de Justiça logo que, em Maio de 1985, iniciou o seu mandato.
Creio bem que a concretização das regras constitucionais que consa
gram a liberdade de associação e a liberdade sindical (art. ºs 46. 0 e 56. 0
do diploma fundamental) em relação à polícia cívica, é uma mera questão
de tempo e de paciência. A vontade política dos governantes tarda em
manifestar-se, mas existem alguns tímidos sinais de abertura.
Os portugueses sempre viveram agarrados a «fantasmas•, e têm ideias
feitas sobre matérias que consideram heréticas, por se afastarem dos figu
rinos usuais. As inovações assustam até aqueles que, por tudo e por nada,
invocam a «hora europeia•, cantam hinos e louvores à CEE e balizam pa
ra I de Janeiro de 1993 uma era de progresso, com o mais arrojado inter
câmbio de pessoas, de serviços, de mercadorias, e, até, de ideias. Atitudes
de abertura e progressismo que são o contrário dos «medos• que assaltam
as almas timoratas do nosso atávico conservadorismo. A recusa da Sindi
calização da Polícia, é uma dessas situações.
Tem-se esgrimido com os textos internacionais que excepcionam as
forças armadas e a polícia, mas entendo que os argumentos não têm valor.
Em primeiro lugar, porque a polícia cívica não tem que ser equipara
da às forças armadas. Os objectivos das duas instituições são diferentes,
tal como a sua dinâmica e os seus meios de actuação.
Em segundo lugar, esquece-se que esses textos internacionais se limi
tam a não proibir «restrições legítimas• (o direito à greve, por exemplo)
quanto às polícias, o que tem sido indevidamente interpretado como uma
proibição absoluta, quando não é esse o espírito dos diplomas.
Em terceiro lugar, teima-se em não reconhecer que nos regimes de
democracia pluralista já existem sindicatos ou associações de classe para
a defesa dos legítimos interesses dos membros das polícias. É o que acon
tece com todos os países da Comunidade Europeia de que Portugal, em
tal capítulo, constitui lamentável excepção.
Claro que já foram ensaiados alguns passos, ainda insuficientes para
concretizar o anseio de uma parte muito significativa das forças policiais.
É o caso da distinção entre a carreira militar e a carreira policial, hoje
ponto assente, o que levou numerosos dirigentes a fazerem a sua opção.
A reestruturação da carreira policial aponta para uma autonomia, embora
ainda tímida e algo desfasada das bases mais modestas da hierarquia.
E tem sido notória a tendência nos últimos anos para melhorar o rela
cionamento do binómio sociológico cidadão-polícia, tal como deve ser re
gra numa polícia cívica.
Para esta última constatação, que todos de boa-fé reconhecem, muito
têm contribuído três imponantes factores: a identificação bem visível de
todos os elementos policiais, bases ou dirigentes; a escolha mais cuidada
dos seus elementos, nos aspectos físico e cultural; a sua melhor prepara
ção através da Escola Prática e da Escola Superior de Polícia.
Aliás, nas instruções mais rigorosas aos agentes policiais tem-se dado
ênfase ao papel de «respeito à legalidade democrática» que cabe na sua
missão, e ao «respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos•.
Isto para além da difusão de regras de boa educação, boa apresentação,
aprumo e cortesia, que ajudam a criar uma boa imagem pública da insti
tuição policial.
E se essa imagem tem sido melhorada, com tendência a desenvolver
-se, só lhe falta ó exercício do seu direito de associação - sindicato ou
(COflti11ua l'ltlpdg. 16}
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AS LUTAS ACTUAIS PELA
QUALIDADE DE VIDA
No dia 27 de Janeiro realizou-se no es
paço CESL. em Lisboa, confonne fora pre
viameme anunciado no último Boletim. um
colóquio subordinado ao tema «AS LUTAS
ACTUAIS PELA QUALIDADE DE
VIDA•.
O colóquio teve o apoio da Secretaria de
Es1ado do Ambiente e Recursos Na1urais.
que se fez representar pelo Dr. Manuel Lu
cas Es1êvão. O 1enen1e-coronel Vasco Lou
renço, Presidenle da Direcção, abriu a
sessão com o agradecimento dos apoios re
cebidos (nomeadamen1e do Secretário de
Estado do Ambieme e Recursos Naturais,
do Sindicato do Comércio. Escritórios e
Serviços de Lisboa e Dr. Beja Santos) e dos
participantes (quer dos oradores, quer dos
assis1entes).
Ao passar a palavra ao coordenador, ma
nifestou a esperança de que o colóquio. iní
cio das comemorações do 15. 0 Aniversário
do 25 de Abril, constituísse como que um
ponlapé de saída para um inventário rigo
roso das condições de vida e da felicidade
do Homem português. Inventário que se d e 
veria debruçar sobre o que fo i conseguido
e o que falia obter do que nos propusemos
alcançar em 25 de Abril de 1974.
A introdução do colóquio esleve a cargo
do Dr. Beja $amos que pôs a queslão de
se saber como transfonnar a inércia, o imo
bilismo e a manipulação em que vivemos,
num sistema comparticipado e de adesão.
O arquiteclo Ribeiro Telles começou por
referir que a CEE quer impor à Europa um
sis1ema mercanlilista e mecanicista que irá
conduzir a um enonne desequilíbrio regio
nal imparável, em dois eixos principais do
desenvolvimento, e que correspondem em
Portugal ao crescimento do litoral. e a n í 
vel europeu a o que vai d o Norte d e Itália
ao longo do Reno até à Flandres e Holan
da e um outro perpendicular a este. com iní
cio em Moscovo e o término em Madrid.

�or..dore�docoloquio

Ribeiro Telles considerou o crescimento
urbano, em todos os casos. produto de de
sequilíbrio entre o campo e a cidade e pre
viu o desaparecimento do Homem como
guardião, mentor e gestor do território.
Uma situação que, em seu entender,só fa
vorecerá os grandes interesses e a especu
lação dos consmnores civis e agentes
imobiliários. O despovoamento do territó
rio conduzirá portamo à expansão urbana
do litoral, apesar de pessoas deslocadas pa 
ra essa área não poderem pagar rendas
exorbitantes nem comprar as casas ofere
cidas no mercado. Por isso, proliferam as
habitações clandes1inas numa região como
Lisboa. onde há 40 mil fogos cons1ruídos
e por habitar.
O arquitecto Pedro Vieira de Almeida,
ao apresentar o subtema "Respeito pela me
mória e quadro de vida na cidade», su
blinhou:
•A noção de património e o respeito pe
lo pa1rimónio têm levantado e continuam
a levamar restrições e reservas da pane de
pessoas que 1emem a sua utilização em es
quemas cuilural e operacionaJmente passa
dis1as e reaccionários, receios que uma
concepção positivista es1rei1a autorizava.

É essa concepção que impona afastar.
Assim a ultrapassagem desses perigos po
tenciais tem de fazer-se pela abordagem
desses conceitos em termos teóricos e crí
ticos, num quadro de exigências de rigor
disciplinar e ideológico.
Hoje é claro que ao contrário do que al
guma vez se temeu, é o desrespeito pelo pa
trimónio que surge como ameaça, quer em
relação às estruturas urbanas, quer em re
lação ao 1erritório, quer em relação à po
pulação implicada. »
O subtema •A Defesa da Cidade,, esteve
a cargo da arquitecta Helena Roseta que
•A cidade está contra as pessoas. Somos
cons1antemente agredidas das mais diver
sas maneiras: o trânsi10. o barulho. o des
fasamento de horários. a destruição de
edifícios ou vistas que eram referências fun
damentais. o recrudescimento de contras
tes cada vez maiores entre bairros «bons»
e bairros •maus• (vide Amoreiras/Casal
Ventoso), enfim. a invasão da publicidade
duma forma gigantesca e opressiva.
Sentimo-nos agredidos e de facto estão a
ser violados direilOS fundamentais de cada um
de nós, como o direito à beleza, à livre cir
culação, à livre escolha de relações de vizi
nhança, à memória, ao espaço. à segurança.
É 1empo de nos mobilizannos em defesa
destes direi1os, que poderemos chamar de
direitos urbanos. É tempo de exigirmos
uma Carta dos nossos direi1os como habi
tantes da cidade - cana a ser respeitada
por decisores e planeadores•.
O colóquio que teve ainda uma projec
ção de diapositivos rela1ivos ao património
cuilura\ mundial, no âmbi10 da UNESCO,
1enninou com uma fase de debate no qual
foram questionados os oradores sobre os
mais diversos assuntos: o futuro do mer
cado da Ribeira: a defesa dos centros his1óricos; a exploração urbanística; a
comparação cidade-campo. li1oral-interior;
o consumismo actual; a agressão da publici
dade; a validade do colóquio; a influência do
desemprego na qualidade de vida. etc.
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PROJECTO DE ESTATUTOS
E DE REGULAMENTO INTERNO
DA
ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL
No seguimento da publicação no número 12 deste boletim de um projecto de Estatutos e de Regulamenio Interno elabo
rado pela comissão para esse fim designada pela Direcção da A25A, foram recebidas algumas sugestões válidas de asso
ciados, tendenies a aperfeiçoar o projecto em causa. A Direcção da Associação procedeu a uma aprofundada análise de
todas as sugestões recebidas. o que levou à reformulação daquele projecto e à sua apresentação numa nova versão. que
se submete neste número à apreciação de todos os nossos associados.

ESTATUTOS
(Projecto)

Ar1.º I.º
(Denominação. natureza e duração)
É constituída. por tempo indetenninado, uma associação sem fins lu
crativos, de natureza altruísta, destinada à consagração e defesa de valo
res cívicos e dO(ada de personalidade jurídica, sob a denominação
•ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL>.
Ar1.º 2.0
(Sede, delegações· e núcleos)
1. A Associação tem a sua sede oo distrito de Lisboa. no lugar de fun
cionamento da sua administração principal que, transitoriamente, fun
ciona na Rua Luís de Camões, 47 - 2795 LINDA-A-VELHA.
2. Podem ser criados, por deliberação da Direcção, delegações ou
núcleos.
Art.0 3.0
(Fins)
São fins da Associação:
a) A consagração e divulgação, oo domínio cultural, do espírito do mo
vimento libenador de 25 de Abril de 1974:
b) A recolha. conservação e tratamento de material informativo e do
cumental para a história do 25 de Abril e do processo histórico que o
precedeu e se lhe seguiu:
c) A organização de cerimónias e outros actos evocativos e comemo
rativos do 25 de Abril:
d) A divulgação, pedagogia e defesa dos valores e espírito demo
cráticos;
e) Os que a Assembleia Geral aprovar. e que não contrariem a nature
za da Associação:
An.0 4.0
(Associados)
1. Os associados agrupar-se-ão cm sócios e apoiantes, e poderão ser
singulares ou colcctivos.
2. As disposições inerentes à forma de associação, obtenção e perda
de categoria, direitos, deveres e outros aspectos de interesse para os as
sociados. constarão do Regulamento Jn1cmo.
Art.05.0
(Distinções e sanções)
1. Aos associados poderão ser conferidas distinções pela Direcção ou
Assembleia Geral, quando pelos mesmos sejam praticadas acções consi
deradas justificativas de tal a1ribuição.

2. Pelas violações dos deveres a que estão obrigados, ficam os asso•
ciados sujeitos a regime disciplinar próprio.
An.06.0
(Órgãos e serviços)
1. A Associação disporá dos órgãos e serviços necessários ao seu efi
caz funcionamento. destacando-se dos primeiros, a Assembleia Geral,
a Direcção, o Conselho Fiscal e o Conselho da Presidência.
2. A constituição, compe1ência, funcionamento. convocação e outros
aspcctos julgados de interesse, cons1arão do Regulamento ln1emo.
Art.07.0
(Mesa da Assembleia Geral e Corpos Gerentes)
1. Os Corpos Gerentes e Mesa da Assembleia Geral. são eleitos bi
-anualmcnte cm assembleia eleitoral convocada com a antecedência m í 
nima d e3 0 dias. a qual poderá ter lugar na mesma altura da cfectivação
da sessão ordinária anual da Assembleia Geral.
2. O voto será directo e secreto, admitindo-se o vO(o por correspon
dência mas não por procuração.
3. As regras do processo eleitoral constarão do Regulamento Interno.
4. Os Corpos gerentes são consti!uídos pela Direcção e Conselho Fiscal.
Art.0 8.0
(Assembleia Geral)
1. A Assembleia geral é o órgão máximo da Associação. sendo cons
ti1uída pela totalidade dos sócios que, no momento da sua cfcctivação,
se eocontrarcm oo gozo pleno dos seus direitos. e ocla possam participar.
2. A Assembleia Geral funcionará por sessões. que poderão ser ordi
nárias ou extraordinárias. só podendo deliberar em 1. • convocação des
de que presentes mais de metade dos sócios na plenitude dos seus dirci1os.
Art.º 9.º
(Direcção)
1. A Direcção é o órgão executivo da Associação e será constituída
por um número ímpar de sócios, não inferior a cinco, devidamente clci
lOS para o efeito.
2. A Direcção funcionará por reuniões. que poderão ser nonnais ou
extraordinárias. só podendo deliberar desde que presente a maioria dos
seus membros.
An.0 10.0
(Conselho Fiscal)

1. O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da Associação, dentro da
área da sua competência, e será constituído por um número ímpar de só
cios. não inferior a três, devidamente elcilos para o efeito.
2. O Conselho Fiscal funcionará cm reuniões aperiódicas, de acordo
com as necessidades, só podendo deliberar desde que presente a maioria
dos seus membros.
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Art.0 11. 0
(Conselho da Presidência)
1. O Conselho da Presidência é o órgão que tem por missão aconse
lhar os Corpos Gerentes sobre assuntos julgados importantes para a vida
da Associação, quer por solicitações daqueles quer por iniciativa própria.
2. É consti1uído por sócios efectivos. nomeadamente os que já ocupa
ram cargos associativos.
3. O Conselho da Presidência funcionará em reuniões aperiódicas de
acordo com as necessidades, só se considerando reunido quando o nú
mero de presenças for igual ou superior a 1/3 da totalidade dos membros
empossados.
Art.0 12. 0
(Património)
A aquisição, alienação ou oncração de bens imóveis ou quaisquer o u 
tros pa1rimónios com significativo valor his16rico-cultural, necessita a
prévia aprovação da Assembleia Geral .
Art.0 13.0
(Receitas e despesas)
1. Constituem receitas da Associação. todos os proventos que licita
mente lhe advenham. considerada a sua nature:t.a de associação não lu
crativa.
2. Constituem despesas da Associação, os encargos normais do seu
funcionamento e os encargos exccpcionais determinados pela Direcção,
na prossecução dos fins associativos.
Art.0 14.0
(Da jóia e das quotas)
Compete à Assembleia Geral, por proposta da Direcção ou Conselho
Fiscal1 estabelecer ou dispensar a existência da jóia pelo acto de admis
são, bem como fixar o seu valor e o das quoias mensais.

REGULAMENTO INTERNO
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CAP. I - ESTRUTURAS E FORMAS DE ACÇÃO (An.0 1.0 a 3.º)
CAP. li - ASSOCIADOS (Art.0 4.0 a 27.0)
Sub-capítulo A - SÓCIOS (Art.0 4.0 a 21.0)
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Sec.
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Sec.
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EFECTIVOS (An.0 4.0 a 9.0)
DE HONRA (An.0 10.0 a 12.º)
DE MÉRITO (Art. 0 13.0 a 15.0)
CORRESPONDENTES (Art.0 16. 0 a 18.0)
COLECTIVOS (Art.0 19.0 a 21.0)

Sub-capítulo B - APOIANTES (Art.0 22.º a 24.0)
Sub-capítulo C - REGIME DISCIPLINAR (Art.0 25.0 a 27.0)
CAP. Ili -ÓRGÃOS E SERVIÇOS (Art.0 28. 0 a 51. 0)
Sub-capítulo A -ÓRGÃOS SOCIAIS ELEGÍVEIS (Art.0 28 a 43.º)
-REGRAS GERAIS (Art.0 28.º a 30.º)
- ASSEMBLEIA GERAL (An.0 31.º a 37.0)
- DIRECÇÃO (Art.0 38.º a 40.0)
- CONSELHO FISCAL (Art.0 41. 0 a 43.º)
Sub-capítulo 8 - CONSELHO DA PRESIDENCIA (Art.0 44.0 a 47.º)
Sec.
Sec.
Sec.
Sec.
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Sub-capítulo C -ÓRGÃOS INTERNOS E SERVIÇOS (Art.0 48.º
a 51.º)
CAP. IV - ELEIÇÕES (Art.0 52.º e 53.º)

Art.0 15.0
(Regulamento Interno)

CAP. V -PATRIMÓNIO E GESTÃO FINANCEIRA (Art.0 54.0 a
56.º)

1. As disposições necessárias à execução dos presentes estannos cons
tarão de um Regulamento Interno, cuja aprovação caberá à Assembleia
Geral.
2. As alterações ao Regulamento Interno serão igualmente da compe
tência da Assembleia Geral, e só poderão 1er origem em proposta de qual
quer dos Corpos Gerentes, devidamente aprovada em acta, ou de um grupo
de sócios, não inferior a cinquen1a, que a subscrevam.
3. A tomada de qualquer deliberação sobre alterações ao Regulamen
to Interno, só poderá ter lugar quando o assunto conste expressamente
da ordem de trabalhos da Assembleia Geral.

CAPÍTULO 1
Estruturas e Formas de Acção

Art.0 16.0
(Forma de obrigar a Associação)
A Associação considera-se obrigada pela assinatura:
a) Do presidente da Direcção ou de quem as suas vezes fizer, ou pela
assinatura conjunta de dois dos seus restantes membros, na ausência ou
impedimenlo daqueles;
b) De qualquer dos membros da Direcção no âmbito da competência
que neles tenha sido delegada:
c) De qualquer mandatário. no âmbito dos poderes constantes do res
pectivo instrumento de mandato.
Art.0 17.0
(Alterações aos Estatutos)
1. Os Estatutos só poderão ser alterados por escritura pública, me.diante
prévia deliberação da Assembleia Geral, com base c:m proposta compe
tente, observando o condicionalismo referido em 3 do art.0 15.0•
2. Consideram-se propostas competentes para os efeitos do número
anterior.
a) As subscritas por ambos os Corpos Gerentes e mais 50 sócios;
b) As subscritas por qualquer dos Corpos Gerentes e mais 100 sócios;
c) As subscritas por 200 sócios;
3. A actual versão dos Estatutos substitui, a partir da data da sua en
trada em vigor, a versão original aprovada por escritura de 21 de Outu
bro de 1982, com as alterações introduzidas na Assembleia Geral de 21
de Março de 1987.

Art.0 1.0
(Constituição das delegações e núcleos)
1. Por deliberação da Direcção. mediante proposta ou iniciativa pró
pria, poderão ser criadas delegações e/ou núcleos. tanto em território
nacional como no estrangeiro.
2. As propostas a que se refere o número anterior, terão de ser subs
critas por um mínimo de, respectivamente, 25 e 5 associados dirccta
mente interessados. conforme se trate de delegações ou núcleos.
3. A eiistência de delegações. depende do número de associados resi
dentes na área, não inferior a 100, e da exisd!ncia de instalações próprias
para o seu funcionamento.
4. Nos casos em que se não verifiquem algumas das condições referi
das no número anterior. poderá considerar-se a eiistência de n\JCleo, desde
que tal vontade seja expressa pelos subscritores referidos em 2 ..
Art.0 2.0
(Funcionamento das delegações e núcleos)
1. As delegações funcionarão de acordo com o rcspectivo Regulamento
Interno em vigor.
2. Os núcleos regem-se pelo Regulamento Interno das delegações de
vidamente adaptado.
Art.0 3.0
(Formas de acção)
Para a prossecução dos seus fins, a Associação adoptará as formas de
acção achadas indispensáveis. nomeadamente:
a) Editar uma revista periódica onde sejam tratados assuntos de inte
resse para a Associação, massa associativa e/ou. País;
b) Organizar e participar em confc:rêocias. colóquios, debates e ou
tras formas de troca de conhecimento e opinião;
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c) Promover estudos sobre o 25 de Abril e o processo que o anlccedeu
e se lhe seguiu:
d) Publicar obras de interesse para a realização dos fins estatutários;
e) Tomar iniciativas que suscitem interesse dos associados pela AsSO+
ciação e fomentem a amizade e solidariedade entre os mesmos. seus fa
miliares e amigos.

CAPÍTULO II
Associados
Sub-Capítulo A
Sócios
Art.04.0
(Categoria dos sócios)
Os sócios agrupam-se nas seguintes categorias:
a) Efec1ivos
b) De honra
c) De méri10
d) Correspondentes
c}Colcctivos
SECÇÃO 1
Sócios efcctivos
Art.05.0
(Definição)
J. Poderão ser sócios efoctivos os cidadãos militares dos Quadros Per
manentes. que tenham conlribu(do de qualquer forma para a realização
dos objcctivos libertadores do M.F.A., ou que, não o tendo podido fa 
zer, se identifiquem com os ideais do 25 de Abril.
2. A categoria de sócio efcctivo é igualmente atribuída aos demais po r 
tugueses que, embora não contemplados no número anterior, tenham con
tribuído activamcn1e para a realização do 25 de Abril ou se identifiquem
com os seus ideais.
3. Os sócios efcctivos que foram signatários da escritura de constitui
ção da Associação e uxlos os que, por aqueles propostos cm razão da
sua participação no 25 de Abril ou do contributo que deram para a sua
consolidação. se tenham inscrito como sócios até à realização da primei
ra Assembleia Geral. tém a qualidade de sócios fundadores.
4. Tém ainda a qualidade de sócios fundadores os militares do M.F.A.
já falecidos a quem a Assembleia Geral reconheceu esse merecimento.
An.0 6.0
(Aquisição da categoria)
1. Para efeitos de admissão dos sócios efectivos, será elaborada pro
posta adequada, subscrita por dois sócios efectivos.
2. A categoria de sócio cfectivo é adquirida por deliberação da Direc
ção, devendo ser ratificada pela Assembleia Geral na sua primeira reunião.
A eventual rejeição da proposta, será comunicada aos proponentes.
3. Na sede e delegações será afixada a lista nominal dos sócios admi
lidos durante o ano civil, dentro da geréncia vigente.
An.0 7.0
(Perda da categoria)
1. Perdem a categoria de sócios efcctivos:
a) Os que solicitarem à Direcção, por escrito. a rcspcctiva exoneração;
b) Os que sofram a sanção disciplinar de exoneração compulsiva;
2. O pedido de exoneração é livre, mas só produzirá efeitos, cm face
da Associação. após a devolução do cartão de identificação do sócio e
do pagamento por este das quotas e da satisfação dos demais compro
missos para com a Associação.
An.08.0
(Direitos)
São direitos dos sócios efectivos:
a) Possuir cartão de identificação próprio;

b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais;
c) Participar na Assembleia Geral;
d) Exercer o direito de voto na Assembleia Geral;
e) Utilizar as instalações e serviços da Associação;
1) Receber as publicações da Associação nas condições que tiverem
sido definidas pela Direcção;
g) Formular propostas e requerer informações à Direcção:
h) Usufruir das demais vantagens que a Associação conceda aos sócios;
i) Os demais que lhe sejam ou venham a ser reconhecidos pelos Esta
tutos e Regulamen10 Interno ou por deliberação dos órgãos sociais, na
esíera da sua competéncia.
Art.09.0
(Deveres)
São deveres dos sócios efectivos;
a) Promover o desenvolvimento e prcsligio da Associação e contri
buir dentro das suas possibilidades. para a plena rcaliz.ação dos seus fins;
b) Exercer os cargos para que tenha sido eleito. pela Assembleia Geral;
c) Colaborar nas acções. nomeadamente comissões ou grupos de tra
balho. para que seja solicitado pela Assembleia Geral ou pela Direcção;
d) Panicipar nas reuniões da Assembleia Geral e demais actividades
associativas abertas à pluralidade dos sócios:
e) Cumprir os Estatutos e Regulamento Interno. bem como as delibe
rações dos órgãos sociais, emitidos na esfera da respcctiva compe1ência;
f) Pagar pontualmente a jóia, quotas e demais contribuições fixadas
pela Assembleia Geral:
g) Adquirir um exemplar dos Estatutos e Regulamento Interno;
h) Abs1er-se de corxiutas contrárias aos fins da Associação:
2. A todos os sócios é cometida a obrigação continuada da identifica
ção com os princípios e fins da Associação.
3. O não cumprimento do dever referido na alínea 1) do n.0 1. poderá
ocasionar a suspensão de direitos pelo período em que a situação se veri
ficar, sem prejuízo de. após feito o devido aviso e mantendo-se a situa
ção, poder ser aplicada outra sanção.
SECÇÃO 2
Sócios de honra
An.010.0
(Definição)
1, Poderão ser sócios de honra. as pessoas singulares ou colec1ivas,
nacionais ou esirangeiras. que justifiquem tal distinção pela sua identifi
cação com os princípios e fins da Associação, ou pelos serviços muito
relevantes que a esta tenham prestado.
2. Os sócios de honra receberão um diploma confirmativo do título
concedido.
An.011.0
(Aquisição e perda da categoria)
A aquisição e perda da categoria será da compcténcia da Assembleia
Geral, mediante proposta da Direcção ou de um mínimo de 50 sócios
efcctivos.
An.0 12.0
(Direitos e deveres)
J. Aos sócios de honra são reconhecidos os direitos e deveres dos só
cios efcctivos. sendo-lhes aplicável o disposto nos an. ºs 8.0 e 9. 0 deste
Regulamento, exceptuando a alínea 1) do an.0 9.0e a possibilidade de
serem eleitos para os órgãos sociais.
SECÇÃO 3
Sócios de mérito
Art.0 13.º
(Definição)
1. Poderão ser sócios de mérito, as pessoas singulares ou colectivas
que. pelas acções desenvolvidas em favor da Associação. sejam conside
radas merecedoras de tal distinção.
2. Os sócios de mérito receberão um diploma confirmativo do título
concedido.
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An.0 14. 0
(Aquisição e perda da caiegoria)
A aquisição e perda da ca1egoria senl da competfocia da Assembleia
Geral. mediante proposta da Direcção ou de um mínimo de 20 sócios
efcctivos.
Art.0 15.0
(Direi1os e deveres)
Aos sócios de mfrito. desde que não sejam sócios efec1ivos, são reco
nhcc,dos todos os direitos e deveres dos sócios efectivos, sendo-lhes apli•
c,ivel o disposto nos art. ºs 8.0 e 9.0 deste Regulamenm excep1uando a
alínea O do art.0 9.0 e a possiblidade de serem eleitos para os órgãos
sociais.

Sub-Capítulo B
Apoiantes
Art.0 22.0
(Definições)
1. Poderão inscrever-se como apoiantes os cidadãos portugueses ou es
trangeiros que se identifiquem com os ideais de Abril e desejem contri•
huir para a realiz.ação dos fins da Associação.
a) Os associados classificados de apoian1cs at!!: à aprovação do prcscn•
te Regulamento, terão o direito de requerer a sua passagem a sócios
cfcc1ivos.
b) O requerimento senl dirigKk> por escrito à Direcção, que o despa
chari favoravelmente.
c) Os que não fizerem esse requerimento, manterão a sua qualidade
de apoiante.

SECÇÃO 4
Sócios corresponden1es

Art. 0 23.0
(Aquisição e perda da categoria)

Art.0 16.0
(Definição)

São aplicáveis aos apoiantes as disposições referentes aos sóci05 cfec
tivos constantes d05 art.01 6.0 e 7.0•

Poderão ser sócios correspondentes, os cidadãos emangciros que re
sidindo fora do 1crritório nacional se identifiquem com os ideais de Abril
e que. mos1rando-se integrados nos seus fins, desejem manter laços com
a Associação.
Art.0 1 7.0
(Aquisição e perda da categoria)
1. A aquisição da ca1egoria de sócio correspondente é da competência
provisória da Direcção e definitiva da Assembleia Geral.
2. A perda da ca1cgoria de sócio correspondente é da competência da
Assembleia Geral mediante proposta da Direcção.
An.0 18.0
(Direitos e deveres)

1. Os sócios correspondentes têm direi1os consignados no art.0 8.0
deste Regulamento, com exccpção dos referidos nas alíneas b) e d).
2. Os sócios correspondentes 1êm os deveres consignados nos núme
ros I e 2 do art.0 9.0 deste Regulamento. com exccpção dos constantes
das alíneas b) e d) do n.0 1.

SECÇÃO 5
Sócios colectivos
Art.0 19.0
(Definição)
Poderão ser sócios colcctivos as associações ou instituições nacionais
ou estrangeiras legalmente constituídas que se identifiquem com os ideais
de Aril e desejem contribuir para a realização dos fins da Associação.
Art.0 20.0
(Aquisição e perda da categoria)

1. A aquisição da categoria de sócio colectivo senl da competência da
Direcção. mediante proposta do i11tercssado, devendo ser ratificada pela
Assembleia Geral na §lia primeira reunião.
2. Na perda da categoria de sócio colectivo é aplicável o art.0 7.0•
Art.0 21.0
(Direitos e deveres)

1. Os sócios colectivos têm todos os direitos e deveres dos sócios cfcc
uvos, cxccp10 serem eleitos para os corpos sociais.
2. Os sócios colectivos, para efeitos de participação na Assembleia G e 
ral e d o eJlcrdcio d o direito d e VOIO, funcionam como s e fossem sócios
mdividuais. devendo o seu representante cslar devidamente credenciado.

Art.0 24.0
(Direitos e deveres)

1. Aos apoian1cs são reconhecidos os direitos que assistem aos sócios
e constanles do an.0 8.0 com cxcepção dos previstos nas alíneas b), c)
e d), sendo-lhes, contudo, permitido assis1ir às sessões da Assembleia
Geral.
2. Os apoiantes têm os deveres consignados para os sócios no número
1 e 2 do art.0 9.0 deste Regulamento, cxccptuando os constantes das a l f 
ncas b), d) e f) do número 1 .
3 . O s apoiantes que na proposta d e admissão declarem desejar pagar
quota à Associação. assumem o dever da alinca f) do número I do art.0
9.0 e são abrangidos pelo número 3 do mesmo artigo.

Sub-Capítulo C
Regime Disciplinar
Art.0 25.0
(Sanções)
Por violação dos deveres estatulários ou regulamentares. poderão ser
cominadas aos associados as seguin1cs sanções:
1) Advenência
b) Suspensão de direitos
d) Exoneração compulsiva
Art.0 26.0
(Competência)

1. A competência para a aplicação das sanções referidas no art.0 an
terior pertence aos órgãos a quem legalmente é deferido, neste Rcgula
mcnio, a competência para admitir o associado.
2. A sanção prevista na alínea c) do artigo anterior é da competencia
exclusiva da Assembleia Geral.
3. Das sanções aplicadas pela Direcçilo, poderá apresentar recurso es
crito para a Assembleia Gral. a inlerpor no prazo de 15 dias contado da
data cm que as mesmas forem notificadas.
Art.0 27.0
(Processo)

1. São garantidos aos associados os direitos de audiência prévia e li
vre defesa.
2. A sanção de exoneração só podeni ter lugar mediante prévio pro
cesso disciplinar cm que as únicas nulidades insanávcis serão a niloau
dilncia prévia do arguido, e das testemunhas presenciais, quando as
houver.
3. Os recursos serão sempre remetidos à Direcção. que lhes dará o
destino adequado.
4. As deliberações respeitantes à decisão sobre recursos e aplicação
da pena de exoneração compulsiva, serão obrigatoriamente ob11das por
voco secre10.
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CAPÍTULO III
Órgãos e Serviços
Sub-Capítulo A
Órgãos sociais elegíveis
SECÇÃO 1
Regras Gerais
Art. 0 28. 0
(Composição)

1. São órgãos sociais elegíveis: a Mesa da Assembleia Geral. a Di
recção e o Conselho Fiscal.
2. Estes órgãos sociais são formados por sócios devidamente eleitos
cm Assembleia Geral. mediante processo eleitoral adequado. podendo
ser reeleitos uma ou mais vezes.
An. 0 29.0
(Exercício de funções)

1. As funções dos titulares dos órgãos são revogáveis. no decurso do
mandato. pela Assembleia Geral.
2. Os membros cujo mandato tiver findado. continuarão cm íunçõcs
até à 1omada de posse dos novos titulares. cxccp10 se aquela situação ti•
ver resultado de sanção disciplinar prevista nas alíneas b e c) do an.0 25.º.
Art.0 30.º
(Deliberações)

J. As deliberações dos órgãos sociais são tomadas à pluralidade de vo
tos. sem prejuízo dos casos cm que, expressamente, se exija maioria qua
lificada.
2. Sempre que se haja de proceder a vOlação e o número de presentes
for par. cm caso de empate. o rcspectivo presidente terá vOlodc qualidade.
3. As deliberações dos corpos sociais. após devidamente aprovadas.
constarão de acta própria, exarada cm livro exclusivo para o cícito, sem
o que não terão qualquer validade.
SECÇÃO 2
Assembleia Geral
An.0 31.0
(Composição da Mesa)
1. A Mesa da Assembleia Geral. daqui cm diante identificada como
Mesa. compõe-se. além do presidente, de 3 membros cfcctivos. um dos
quais dcscmpenhará as funções de vice-presidente. e os restarncs. rcs
pectivamcntc de 1.0 e 2.0 secretário.
2. Juntamente com os membros cfcct1vos sio eleitos 2 suplentes.
3. Na falta ou impedimento do prcsKlcn1c. a sua função será desem
penhada ptlos restantes membros cícctivos. pela ordem referida cm 1.
Art.0 32.0
(Competência da Mesa)

1. Compete ao presidente da Mesa:
a) Convocar as sessões da Assembleia Geral:
b) Dirigir os 1rabalhos das sessões:
c) Empossar os Órgãos sociais clc11os pela Assembleia Geral e os mem
bros do Conselho da Presidência:
d) Mandar fazer a chamada nas vocações nominais;
e) Organiz.ar a ordem de trabalhos e submeter os respcctivos pontos
à discussão e pô-los à vOlaÇâo finda aquela:
f) Autenticar as actas com a sua assinatura depois de aprovadas pela
Assembleia Geral:
g) Informar a Assembleia e ditar para a acta os rcsullados das delibe
rações da Assembleia:
h) Providenciar para que seja dado cabal cumprimento às deliberações
da Assembleia.
2. Compete ao vice-presidente. substituir o presidente nas suas faltas
ou impedimentos, e apoiar aquele confonnc lhe for solici1ado,
3. Compete aos secretários coadjuvar o presidente e o vice-presidente
nas suas funções. assegurando todo o expediente da Assembleia, dcsig
nadam(ntc. a escrituração das acw das sessões.

An.0 33.0
(Compe1ência da Assembleia Geral)
1. Compete à Assembleia Geral, daqui cm dianlc identificada como
Assembleia, deliberar sobre todas as matérias que cstatutána ou regula
mcni.anncnte lhe sejam e:i:.pressamcnte atribukias. bem como. sobre aque
las cuja deliberação não seja da competência de outro órgão social.
2. Entre outros, compete-lhe:
a) Eleger e destituir os membros dos Corpos Gerentes e da Mesa:
b) Aprovar anualmente. cm sessão ordinária. o relatório de acuvida
des da Direcção, balanço e contas:
c) Ralificar a admissão dos sócios cfcctivos. colcctivos e apoiantes nos
termos dos att.ºs 6.0, 20.0 e 23.0;
d) Conceder e retirar as categorias de sócio de honra. de mérito e cor
rcspondcn1c;
e) Estabelecer o quan1i1.ativo mínimo da jóia e quotas bem como o mo
mento e periodicidade do pagamento das últimas:
f) Es1abelcccr qualquer contribuição e:i:.traordinária ncccssMia à vida
da Associação:
g) Deliberar sobre a classificação de existência ou não de valor
histórico-cultural sobre património associativo. bem como da sua aquisi•
çio, alienação ou oncração:
h) Conceder autorização para serem disciplinannen1c demandados os
mulares dos órgãos sociais. inclusive os do Conselho da Presidência:
i) Exercer a acção disciplinar oo âmbito da sua compe1ência;
j) Deliberar sobre as propos!aS que a Mesa. os Corpos Gerentes e o
Conselho da Presidência. dentro da sua competência, lhe submc1am;
1) Deliberar sobre as compc1ências que ache dever delegar a qualquer
dos Corpos Gerentes:
m) Conhecer da actuaçào de qualquer dos órgãos ou serviços da As
sociação:
n) Deliberar sobre a c:i:.tinçlo, fonna de liquidação e atribuição do res
pectivo património da Associação.
Art.0 34.0
(Sessões)

1. A Assembleia poderá reunir-s e cm sessões ordinárias ou cxtraordi•
nArias.
2. Reune-se cm sessão ordinária até 31 de Março de cada ano para
aprovação do relatório de actividadcs, balanço e contas da Direcção.
3. Reune-se cm sessão extraordinária:
a) Quando julgado ncccssário pelo presidente da Mesa:
b) Quando a própria Assembleia assim o tiver deliberado:
c) A pedido de qualquer dos Corpos Gerentes ou Conselho da Presi
dência:
d) A requerimento escrito. dirigido ao presidente da Mesa por. pelo
menos, 100 sócios efcctivos.
An.0 35.0
(Convocação)
J. As sessões da Assembleia serão convocadas com a seguinte antccc•
dência:
a) Para a eleitoral e anual ordinária, com 30 dias:
b) Para as rcs1an1es. com 15 dias, cxcepto se o assunto a tra1ar for
o constante da alínea n) do art.0 33. 0, caso cm que será de 30 dias.
2. A convocação é feita pelo presidente. mediante aviso público que
será publicado num jornal de grande circulação de Lisboa e outro do Porto.
e onde consiará o local, dia e hora da reunião, bem como a ordem de
1rabalhos.
3. Da publicação a que se refere o número anterior será afüada í010cóp1a na sede. delegações e núcleos.
Art.0 36.0
(Funcionamento)

J. A Assembleia considera-se rcgulannente constituída, cm primeira
convocação, com a presença de mais de metade do número de sócios que
na mesma possam panicipar.
Se passada uma hora da primeira convocação não es1ivcr presente aquele
número de sócios. a Assembleia funcionará com qualquer número. salvo
o disposto cm 6. dcsle artigo.
2. A Mesa disporá de uma relação actual1zada dos sócios, dispostos
por ordem alíabética, em condlÇÕCS de poderem panKipar na Assembleia.
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3 A presença dos sócioséverificadaà cntrada dasalade scssõcs. me
diante identificação, procedendo-seà sua descarga em fotocópia da rela
ção referida no número anterior.
4. A Assembleia e1tprime a sua vontade pela votação individual dos
sócios presentes, podendo a indicação de vo10 ser positiva. negativa ou
de abstenção.
5. As deliberações são tomadas por maioria simples, sem prejuízo do
fixado no número seguinte.
6. São tomadas por maioria qualificada, necessitando da presença de
um mínimo de 100 sócios cfectivos:
a) 3/4 dos sócios presentes. as respeitantes a:
• Acção disciplinar
• Alteração dos Estatutos
• Alteração do Regulamento Interno
• Alienação de património com significativo valor histórico-cultural.
b) 2/3 dos sócios efcctivos da Associação

• A extinção da Associação.
7. O exercício do direito de voto nas deliberações da Assembleia é
pessoal e presencial, sem prejuízo do disposto no n.0 10 do Art.0 52. º.
Art.0 37.0
(Formas de trabalho)
1. Não serio admitidas decisões sobre os pontos cons1antes no n. 0 6
do Art. 0 anterior desde que não constem da ordem de trabalhos, excepto
se presentes 3/4 dos sócios com competência para participar na Assem
bleia e, por unanimidade, o autorizarem.
2. Os assuntos serão tratados pela sequência constante da ordem de
trabalhos, sendo cada um devidamente enunciado e identificado pelo pre
sidente da Mesa, ou por quem este designar, antes do início do debate.
3. E:ii.cep1uam-se da enunciação e identificação preconizadas no nú
mero anterior. aqueles que, embora não constando objcc1ivamentc da o r 
dem de trabalhos, a Mesa autorize a sua apreciação, o que deverá suceder
após serem tratados todos os restantes.
4. O debate efcctuar-se-á primeiro na generalidade e depois na espe
cialidade, pelos oradores inscritos para o efeito antes do início de cada
fase, a quem será dada a palavra pelo presidente. pela ordem de inscrição.
5. No caso de ser marcado um período de tempo para cada interven
ção, no mesmo sera contada tOOa a intervenção do orador, onde se in
cluira a leitura do documento por ele solicitada, lida por terceiros.
6. Após terminada a discussão na generalidade poderá ser proposto
o adiamento da matéria, questão que tomará o lugar do assunto cm debate.
Este só será discutido na especialidade depois de rejeitada a proposta
de adiamento.
SECÇÃO 3
Direcção
An.0 38.0
(Composição)
1. A Direcção é composta por um presidente, um vice-presidente, um
secretário, um tesoureiro e cinco vogais.
2. Juntamente com os membros cfectivos, serão nomeados dois m e m 
bros suplentes.
3. O presidente é substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo vice
-presidcn1e e este pelo secretário, sendo quaisquer outras substituições
por deliberação da Direcção.
Art.0 39.0
(Competência)
L Além das competências expressamente atribuídas ou delegadas, a
Direcção tem a competência atribuída aos órgãos de administração, po
dendo delegar a mesma no seu presidente, bem como autorizar a sub
--delegação.
2. Compete cm geral à Direcção, a representação e administração da
Associação, designadamente:
a) A rcpresen1ação da Associação cm juízo e fora dele, por intenné
dio do seu presidente, de qualquer dos seus membros em que para o efei
to delegue ou de mandatários para o efeito constituídos;
b) A administração do património associativo dentro dos condiciona
lismos estatuários e regulamentares;
c) Apresentar anualmente à Assembleia, o relatório de actividadcs, si
iuação patrimonial e contas de exercício;
d) Aceitar doações. legados ou heranças;

e) Deliberar sobre a criação de delegações e núcleos;
f) Aprovar e alterar o Regulamento Interno das delegações e dos
núcleos:
g) Fazer incluir na ordem de trabalhos da Assembleia Geral quaisquer
pontos que considere neccs�rio aí discutir:
h) Propor alterações aos Es1a1u1os e Regu1amemo Interno de acordo
com os artigos 15.0 e 17.º dos Estatutos;
i) Criar os órgãos e serviços, pennancntes ou eventuais. necessários
ao seu funcionamento:
j) Estabelecer as remunerações aos seus colaboradores;
1) Propor a convocação de Assembleias Gerais.
3. Compele aindaà Direcção a promoção dos actos necessáriosà pros
secução dos fins da Associação, não a1ribufdos a outro órgão social, no
meadamente:
a) Admitir sócios cfcctivos, sócios colectivos e apoiantes:
b) Designar os sócios que farão pane do Conselho da Presidência;
c) Propor a admissão e perda da categoria definitiva de sócios de hon
ra, de méri10 e correspondentes;
d) Admitir provisoriamente os sócios correspondentes;
e) Exercer a competente acção disciplinar. assim corno organizar os
processos disciplinares previstos no an.0 27. 0:
f) Propor o estabelecimento e dispensa de jóia pelo acto de admissão;
g) Dar execução às deliberações da Assembleia;
h) Contratar o pessoal necessário para o funcionamento dos órgãos e
serviços;
i) Promover e participar cm actividades de interesse para a Associação;
j) Dirigir as publicações periódicas da Associação:
1) Manter os sócios informados sobre a situação e actividades associa1ivas;
m) Apoiar administrativamente os restantes órgãos sociais;
n) Fazer propostas. nos termos do art.0 54.ª.
4. A Direcção é obrigada a apresentar à Assembleia todas as propos
tas que lhe sejam presentes envolvendo competência desta, desde que subs
critas por um mínimo de 50 sócios.
An.0 40. 0
(Funcionamento)
1. A Direcção reúne por convocação do seu presidente, ou de quem
suas vezes fizer, por iniciativa própria ou por proposta de qualquer dos
seus membros.
2. A Direcção fixará o regime das suas reuniões e a fonna da sua con
vocação.
3. Na falta de deliberação cm contrário. a convocação f a r -se-á pores
crito e com uma antecedência mínima de 3 dias.
SECÇÃO 4
Conselho Fiscal
An.0 41.0
(Composição)
1. O Conselho Fiscal é constituído por um presidente, um primeiro
e um segundo secretário.
2. Juntamente com os membros cfectivos é eleito um secretário su
plcmc.
3. O presidente é subs1ituído nas suas faltas ou impedimentos pelo pri
meiro secretário e este pelo segundo.
Art.0 42.º
(Competência)
1. Além de outra competência estatutária ou regulnmcntarmcntc prevista, compete ao Conselho Fiscal:
a) Verificar a corrccção das contas da Associação;
b) Verificar periodicamente a existência cm caixa;
c) Controlar a verdade e actualidadc de inventário;
d) Emitir anualmente parecer sobre a situação patrimonial, balanço e
contas de exercício relativo a 31 de Dezembro do ano findo a serem pre
sentes à Assembleia;
e) Elaborar os pareceres que, na esfera da sua competência. deva emitir
ou lhe sejam solicitados pela Direcção ou Mesa;
f) Denunciar por escrito ao presidente da Direcção, com cópia para
o presidente da Mesa ou vice-versa, as ilegalidades e irregularidades que
constatar.

O REFERENCIAL

11

2. Quando o Conselho Fiscal usar da prerrogativa inserta na alfnea
c) do n.º 3 do an.º 34.0, deverá do facto dar prévio conhecimcn10 à
Direcçio.
An.º 43.º
(Funcionamento)

1 . As rcuniõc:s do Conselho Fiscal poderio ser convocadas por iniciativa
do seu presidente ou por proposta de qualquer outro membro.
2. Os meios necessários ao funcionamento do Conselho Fiscal serio
fornecidos pela Direcção a solicitação do presidente daquele: Corpo
Gerente:.

Sub-Capítulo B
Conselho da Presidência
An. 0 44.0
(Composição)
O Conselho da Presidência é um órgão social compos10 por todos os
sócios que exerceram funções nos órgãos sociais, os sócios de honra,
desde que sejam sócios c:fectivos, e ainda os sócios de mérito, servindo
um dos membros como presidente: e outro como secretário.
§. Suspendem fu nções no Conselho os membros que sejam eleitos pa
ra qualquer cargo dos órgãos sociais.
An.º 45.º
(Missões)

O Conselho da Presidência 1cm a missão de, por inicia1iva própria for
mulando rccomc:ndaçõc:s, ou a pedido dos Corpos Gcren1c:s. cmi1indo p a 
receres, prcs1ar conselho sobre aspc:cios julgados imponantc:s para a vida
da Associ�ioAn.0 46.0
(Reunião e posse)

1. O Presidente: da Mesa dará posse aos membros do Conselho junta
mente com os outros membros dos órgãos sociais.
2. Após a tomada de posse inicial conferida pelo presidente da Mesa,
os membros reunirão para eleger o seu presidente. o qual. depois de eleito,
dirigirá os trabalhos do Conselho, nomeadamente a votação para a esco
lha do secrc:ttirio.
3. Proceder-se-ti a nova vot�ão para eleição do novo presidente: de
tr!s em três anos, sendo a posse automática com o resultado da votação.
4, Tanto as posses como as eleições referidas nos números anteriores
constarão do livro das actas do Conselho.
An.º 47.0
(funcionamento)
1. O Conselho da Presi�ncia funcionar.li cm moldes análogos aos dos
Corpos Gerentes, naquilo que lhe for aplictivcl face ao tipo e condicio
nalismo da sua missão.
2. Os meios necessários ao seu funcionamento serão fornecidos pela
Direcção.

An.0 48. 0
(Classificação e direcção)
1. Além dos órgãos sociais. a Associação disporá dos órgãos e servi
ços in1crnos ncccsstirios ao seu eficaz funcionamen10, de acordo com as
suas possibilidades, os quais serão dirigidos por um sócio. a tíiulo gra•
cioso ou não, conforme deliberado pela Direcção e que poderá. simulta
neamente, ser membro dos Corpos Gerentes.
2. Os órgãos e serviços internos poderão, no tocanic à sua existência,
ser de carácter permanente ou eventual.
An.0 49.0
(Órgãos e serviços de carácter permanente)
1. São órgãos e serviços internos permanentes:
a) Centro de Documentação e Património Histórico:

b) Biblioteca:
c) Serviço de secretariado:
d) Serviço financeiro e apoio logístico.
2. Dos órgãos referidos cm 1. o Serviço de Secretariado será sempre
dirigido pelo secretário e o serviço financeiro e apoio logístico pelo te
soureiro, ambos membros da Direcção.
3. O funcM>namento dos órgãos e serviços in1cmos permanentes será
da responsabilidade do sódo que os dirigir, sob a superin1cndência da
Direcção.
4, Em casos especiais devidamentejustificados, e após deliberação qua•
lificada da Direcção. o Centro de Documen1ação e Património His1órico
poderá funcionar, no todo ou cm pane fora da sede da Associação. e ser
dirigido por associados de reconhecido mérito intelectual.
An.0 50.0
(Órgãos e serviços de carácter eventual)
1. São órgãos e serviços eventuais, as comissões e grupos de trabalho
que seja necessário criar para executar uma 1arcfa definida, com existl!n
cia limi1ada.
2. Os componentes das comissões e dos grupos são designados pela
Direcção.
3. A superintendência das comissões e grupos a que se referem os nú
meros artcriorcs pcncoocrá ao membro da Dirooção designado para o efeito.

CAPÍTULO IV
Eleições
An.0 51.0
(Modo)

1. Os Corpos Gerentes e as Mesas são eleitos bi-anualmentc até ao
dia IS de Janeiro.
2. A eleiçio é feita pela Assembleia cm dia que poder.li coincidir ou
não com o da sessão ordinária anual, constituindo-se a Assembleia. para
a eleição, cm corpo eleitoral.
3. Do corpo eleitoral constituído saini uma Comissão Eleitoral. fo r 
mada pela Mesa e u m delegado d e cada uma das candidaturas.
An.0 52.0
(Processo)

1. As listas serão conjuntas para a Mesa, Direcção e Conselho Fiscal.
2. As listas das candidaturas serão subscritas por um mínimo de 50
sócios cfec1ivos e apresentadas ao Presidente da Mesa com a an1cccdên
cia mínima de IS dias, cm relação à data da eleição, pelos sócios candi
datos à presidência da Direcção.
3. As listas conterão a designação dos cargos a ser votados. à fren1c
dos quais constará o nome do candidato.
4. A Mesa, depois de verificar a legalidade de iodas as candidaturas.
cntregani as listas na Direcção, para serem impressas.
5. Após a impressão, as listas serão devolvidas. acompanhadas dos
boletins de voto, e de um exemplar da relação a que se refere o n.0 2
do An.0 36.º. sendo afixado. na sede, dclcg�õcs e núcleos para con
sulla dos interessados, um exemplar de cada boletim e da relação.
6. A Direcção cm exercício obriga-se a facultar o r,ccsso a toda a in
formação considerada nccesstiria pelas candidaturas legais. cm condições
de perfeita igualdade.
7. Durante o período que medeia entre a apresentação das candidatu
ras e a1é dois dias antes das eleições, pcxlcrão ser afixados na sede, nas
delegações e núcleos. cm lugar apropriado. programas eleitorais ou ou•
tros escritos justificativos das candidaturas.
8. As Comissões ou outras anomalias constanics da relação referida
cm 5. que não tenham sido resolvidas pela Direcção, depois de lhe terem
sido comunicadas por escrito att: 8 dias antes da eleição, poderão ser co
municadas por escrito, com devida fundamentação, à Mesa. que delas
tomar.li conhecimento antes de iniciada a votação.
9. No caso de entender haver fundamento na comunicação referida no
n.0 anterior, o Presidente da Mesa submeterá a questão à apreciação da
Assembleia. a qual pcxlcrti mandar proceder a alteração na relação dos
sócios, que servir.li de base à eleição.
IO. Os votos por correspondência serão enviados em envelope fecha
do. contendo:
a) Extcrionnen1c - unicamente como destinatário o Presidente da Mesa
e o nome e morada do sócio remetente;
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b) lnterior�ntc - um envelope fechado. o qual. por wa vez:
(1) Mencionará extcrionncntc a frase •Bolcllm de Voto-;
(2) Conterá interionncntc:
- Uma cana ou canão com a identificação e assina1ura do votante;
- O Bole1im de voto dobrado cm quatro, de forma a esconder a pane
impressa.
11. O Presidente da Mesa poderá constituir mais do que uma mesa
de voto, as quais serio sempre presididas por um membro daquela, tcn•
do presente um representante de cada candidatura.
12. A votação será nominal e secreta. descarregando-se em primeiro

lugar os votos por correspondência.

13. Só serio contados como válidos os vocos feitos a1ru·és dos bole
tins de voto mandados imprimir pela Direcção.
14. A Mesa. até 30 dias antes da eleição. deverá promover a difusão
das instruções que achar necessiirias respeitantes ao acto eleitoral.

IS. Feita a contagem dos votos. serio registados os resultados em ac

ta e declarado o resultado da eleição l Assembleia.
An.ª 53.0
(Posse)

Entre 5 e 15 dias cm seguida à eleição o Presiden1c da Mesa cessante
dani posse à Mesa e aos Corpos Gerentes.

CAPÍTULO V
Património e Gestão Financeira
An.0 54.0
(Património)
1. O produto das jóias constitui património financeiro daAssociação.

2. As aquisições,alienaçõcsou oncrai;õcsa qucsc refcre oAn.ª 12.º
dos Es1a1u1os. são da inicia1iva da Direcção, carecendo do parecer do
Conselho Fiscal para serem submetidas à Assembleia.
An.0 55.0
(Rccei1as)
1. Constituem receitas da Associação, entre Otllras:
a) O produto das qua1as e eventualmente outras contribuições fixadas
pela Assembleia:
b) As contribuições voluntárias ou cxcepcionais dos associados;
c) Os subsídios atribuídos à Associação e aceites pela Direcção:
d) As doações. legados e heranças, feitos ou deixados à Associação
e acei1cs pela Direcção;
e) O produto dos empréstimos;
1) O produto da venda de publicações e as receitas de quaisquer ini•
ciativas culturais. anísticas, desponivas, sociais e outras, incluídas nos
fins da Associação;
g) O rendimento de bens próprios.
2. A aceitação de herança será obrigatoriamente feita a benefício de
inventário.

Constituem despesas nonna1s. entre outras:
a) Os vencimentos e outros abonos destinados ao pagamento do pes
soal e colaboradores eventuais;
b) As efectuadas para o normal funcionamento dos órgãos sociais, in
ternos e serviços;
c) A edição e distribuição da publicação periódica.

CONVITES RECEBIDOS
- Galeria de Arte Capitel
Exposição de pintura de Maria Fernanda
Amado, em 14/12/88
- CF.SL
Sessão de encerramento sobre •Descobrimen
tos, estórias e gentes de muitos mares•, em
16/12/88
- Voz do Operário
Tomada de posse dos novos Corpos Geren•
tes, em 5/1/89
- Teatro da Cornuc6pia
Estreia da peça •Vida e Mone de Bamba• de
Lopes de Vega. em 6/1/89
--ODlártOXIIIAniversário. no Coliseu dos Recreios,
cm 7/1/89
- Movimento Pro-Amnistia Otelo e Compa
nheiros
Sessão de solidariedade. cm 1311/89
- Galeria Arte Capitel
Exposição de Zaida Gil. cm 14/1/89
- Partido Socialista
VIII Congresso Nacional, em 14--15/1/89
- Conselho Português para a Paz e Coo
pen,çlo
Confer!ncia sobre •A Europa Nossa Casa
Comum•, cm 17/1/89
- Slndkato dos Trabalhadores da Indústria
Vidreira
Comemorações do 18 de Janeiro de 1934, em
18/1/89
- Embaixada da República Popular de An
gola e Pedro E16segui Barreiros
Exposição de piniuraAngola deAugusto F e r 
reini, cm 2 0 / l /89
- Clube do Sargento da Armada
Tomada de posse dos Novos Corpos Geren
tes. em 21/1/89

-Comissão Dinamizadora do Feslival
•Amar o Tejo Viver a Paz-. em 22/1/89
-Clube Militar Naval
Inauguração da nova Sede, em 25/1/89
-Comissão O rganizadora da Confraterniza
ção Comemorativa do 31 de Janeiro -Dia
do Sargento
Almoço-ronvívio, em 28/1/89
-Associação de Amizade Portugal • Repúbli
ca Popular de An1ola
28.0Aniversário do início da luta annada pela
libenação de Angola, em 2/2/80
-Galeria de Arte Capllel
Exposição de Zé Penicheiro, em 4/2/89
--Expresso•
Gente do Expresso.Comemoração 16.ªAni
versário, cm 13/2/89
-Grupo Comunista e Anns no Parlamento
Europeu
Sessão deba1e 0Ponu8al, a Comunidade Eu
ropeia e a Cultura•, em 1,12189
-Associaçio de Amizade Portugal/Cabo
Verde
Sessão lançamento do disco •Luis Rendall Memórias de um violiio, em 16/2/89
-Teatro de Pesquisa Comuna
Espcctáculo •Os Recrutas• (Biloxi Blues) de
Neil Simon. em 18/2/89
-Comimo Coordenadora dos Partidos da
Paz do Distrito de Secúbal
V Encontro dos panidos da paz do distrito de
Selúbal, em 18/2/89

OFERTAS OE LIVROS À A25A
- 8COL.ECÇÕES DE REVISTAS, PazeAm1•
ude, Economia, Economia Política, O M1hta11•
te, Vid,, SoYitrn:a, Vtnice, Cultura e Correio
de Povo, lt"Olecçlodcjomais•OSol•,o/tna
da apoianu Maria lk/armina Grtt1ório.
- AQUI DUSSORA DA LIBERDADE (4 tx.).
Matos Maia. o/tna do autor.
- MÁQUINA DA LIBERDADE. Mur Ferrei•
ra Coimbra. o/tno do OM/0.-.
- CATARINA. Glóna Mantiros. o/tno d6
.Wlorcl,
- PINTURAS E DESENHOS DE M'TÔNIO
P. DOMINGUES, ofena da Fllllllai;lk} Alt.ltro
nl11u 8ol'}O d6 Costo.
- COLECTÁNIA DE CANÇÕES POPUI..A
RES DE TIMOR LESTE. oftno da Funda•
("00 Ausrro11h,a Borja da Cosia.
- 1-lNS E ACTIVIDADES, oftna da Fulldn("OO
AuJ1ronbio Borjo da Cosro.
- DINOSSAURO EXCELENTfSSIMO. Jost
Cardoso Pires, ofeno do apoiontt Bo,ifinr
R1 01J rdQ.
- BOU..TIM CULTURAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LOURES. o/tno do Pmi
dtn1t da C4tnaro rk UJ44rts.
- ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA
REPÚBLICA - 1976, ofenodo opoiOAtt A r 1ur Rali/ Morquu.
- 51 LIVROS E PUBLICAÇÕES. oftno da
Agl11do dt lmprtllSO NOVOsn.

MEDALHA OFERECIDA
- COMISSÃO OE SARGENTOS ORGANIZA
OORA DAS COMEMORAÇÕES EM 1989.
{Comrmonl1YI do li de bntiro)

O REFERENCIAL

EDITORIAL
(ContinUllçdo dtJ pnm�m, páguw)

-me permitido, pois penso que me assis
te esse direito, afirmar que é já tempo de
�r uma esponja que igualise situações
semelhantes e seja o agente de um apa
ziguamento que se deseja e espera: a am
nistia é não só desejável, como é
imperativa.
Não iremos, neste edito.-ial, proceder
a uma análise pormenorizada da situa
ção que vivemos. Consideramos no en
tanto, que devemos debruçar-nos sobre
um aspecto específico que pensamos ter
relação direda com a vivência e o futu
ro da Associação 25 de Abril.
Referimo-nos à enorme indiferença
que se apoderou dos portugueses, à enor
me apatia que se verífica, ao enorme me-,
do que se adivinha e constata até, no
procedimento do dia a dia dos portu
gueses.
Confesso que é com enorme tristeza
que venho constatando que ao entusias
mo que se seguiu ao 25 de Abril, à união
de esforços que então se verificou, à di
nâmica desses tempos de luta pela cons
trução de um futuro melhor, se
substituiu e se vive hoje um alheamento,
um individualismo, um medo de agir, um
encolher de ombros e um deixa andar,
perante diversas situações anómalas nu
ma sociedade democrática e respeitável.
Verificamos, hoje, que o escândalo não
existe (nem vaJe a pena denunciá-los, pois
eles são do conhecimento público e alguns
são maiores que as torres das Amoreiras)
ou, pelo menos, já poucos se não mos
tram indiferentes e se indignam com o
facto. Como resultado, a impunidade é
uma realidade e os autores dos maiores
escândalos, das corrupções que se descor
tinam ou adivinham, em vez de conde
nados e de sofrerem as respectivas
consequências, saem muitas vezes forta
lecidos e são até olhados com inveja, em
vez de indignação e condenação. Ou, co
mo diria o jornalista JCBom, "º escân
dalo hoje já não é escândalo - é
habituação, é dependência, é vício ...
Sociedade orientada para o consumis
mo, para o poder material e para uma
luta, sem quartéis e sem regras, na con
quista de lugares de .. primazia..,
fomenta-se o individualismo acerbado e
a luta pela sobrevivência, ao mesmo tem
po que se ataca a independência, desde
que ela se manifeste como não aceitação
cega das decisões do poder e possa
tornar-se-lhe incómoda.
Tudo isto, acompanhado e reforçado
de um cansaçõ de lutar normalmente em
condições desfavontveis, a que se seguem
muitas vezes enormes desilusões, após
aparentes vitórias, provoca uma ausên
cia de participação nos actos colectivos,
que é cada vez mais preocupante.
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No que se refere à Associação 25 de
Abril, a situação é também bastante
preocupante e leva-nos mesmo a questio
nar se, perante tais condições, a conti
nuação da mesma se justifica ou se
devemos, antes, encarar a sua dissolução.
Somos dos que apostaram na sua cria
ção. Dos que acreditaram que tinha um
papel importante a desempenhar no Por
tugal de Abril. Dos que se convenceram
de que era necessário, e até fundamen
tal, a sua participação no consolidar da
Democracia. Chegámos a admitir que
uma digna comemoração do 15. 0 aniver
sário do 25 de Abril, seria o constatar
mos que havíamos cumprido a nossa
missão, que a Democracia é um facto, a
Liberdade existe, o perigo de nova dita
dura não se vislumbra, e, portanto, ti
radas as conclusões lógicas, a Associação
25 de Abril se deveria dissolver. A pou
ca militância dos nossos associados a is
so nos levou.
A nossa posição conduz-nos, no entan
to, a outra conclusão igualmente lógica.
Continuamos a considerar que a sua
acção se não esgotou e que a sua existên
cia e continuação se justifica.
Não dizemos que a Democracia não é
um facto, mas a Democracia nunca está
completa, muito menos se se resumir aos
seus aspeclos formais; não afirmaremos
que a Liberdade não existe, mas a Liber
dade plena nunca se atinge em socieda
de, principalmente quando o medo se
instala, a sobrevivência corre perigo, a
dependência limita a acção e a justiça é
a ..manifestação da vontade do vence-,
dor�; não esgrimiremos com o perigo de
nova ditadura, mas, hoje em dia, as di
taduras aparecem mascaradas e assu
mem aspectos muito mais sofisticados,
nomeadamente quando se não tem escrú
pulos em utilizar o poder alcançado tran
sitoriamente para desvirtuar as regras do
jogo e tentar prolongar esse mesmo po
der indefinidamente, quando se usa a
coacção de diversas formas para engros
sar as fileiras dos apoiantes do poder,
ainda que em carneirada abúlica e reve
rendíssima.
Por isso, porque continuamos a consi
derar necessário defender os valores de
Abril, porque continuamos a pensar ter
uma acção pedagógica, porque queremos
fazê-lo de forma activa no campo cultu
ral e cívico, porque nos consideramos
com toda a legitimidade para assim nos
assumim1os, pensamos e defendemos que
a Associação 25 de Abril continua a ter
um lugar próprio em Portugal e deve
continuar a reforçar a posição digna e
respeitada que já alcançou na sociedade
portuguesa.
A sua continuação, a sua afirmação, o
seu esforço, não serão, no entanto, obra
de apenas uns tantos, nomeadamente dos
membros dos corpos sociais. Terão que

ser fruto da acção de todos. Todas as jus
tificações atrás referidas só terão razão
de ser se a Associação 25 de Abril for vi
va. E ela só será viva se os seus associa
dos o quiserem. Se participarem na vida
associativa, nas suas diferentes ,·ertentes,
desde a quotização à.s actividades orga
nizadas.
A Direcção tem procurado formas de
dinamizar a vida da Associação. No se
guimento da reunião da Assembleia Ge
ral de Março/8, elaborou-se uma
proposta de alterações aos Estatutos e ao
Regulamento Interno que aponta para
modificações relativamente grandes. É
facto que algumas são discutíveis, polé
micas, e sobre as quais a própria Direc
ção continua a ter algumas dúvidas. A
importância do assunto faz com que os
Sócios não devam, ia mesmo dizer, não
possam, alhear-se da sua discussão. Pre
cisamos de encontrar formas de dinami
zação da Associação mas não podemos
correr o risco de provocar razões ou me
ras justificações para divisões, alheamen
tos, novos afastamentos. A Associação 25
de Abril será aquilo que os seus associa
dos, nomeadamente os seus Sócios, de
cidirem que seja. Daí, este meu apelo à
participação dos Sócios na discussão das
regras que hão-de enformar a nossa As
sociação.
Têm a palavra os associados.
VASCO CORREIA LOURENÇO

ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÃRIA
CONVOCATÓRIA
Nos tennos dos Artigos 18.º e 19.º do
Regulamemo Interno e usando da compe
tência que me é conferida pela alínea a) do
Artigo 17. 0 do mesmo Regulamento, con
voco a Assembleia Geral da Associação 25
de Abril para se reunir no espaço «CESL,..
sito na Rua Almirante Barroso, 3 (À ES
TEFÂNIA). em Lisboa. no dia 18 de Mar
ço, com início às 9.30 horas, com a
seguinte
ORDEM DO DIA
1. Leitura e aprovação da acta da Assem
bleia Geral anterior.
2. Ratificação da admissão de sócios e
apoiantes.
3. Discussão e aprovação do Relatório de
Actividades e Contas da Direcção e respec
tivo parecer do Conselho Fiscal.
4. Submeter à A.G. propostas de Altera
ção aos Estatutos e Regulamento Interno.
Sede da Associação 25 de Abril em Linda
- a -Velha, aos 13 de Fevereiro de 1989
OPRESIDE.o;Tl!OAMF.SADAASSEM8LEJAGERAL
José Manuel da Costa Neves

"
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ACTIVIDADE DESPORTIVA/RECREATIVA
1. ACTIVIDADES REALIZADAS

Realizou-se cm IOFEV. no •Espaço CESL-.
o 1.0 Torneio de Bridge/89 abeno a associa
dos e seus convidados e no qual paniciparam
22 pares, número este que ficou, no entanto,
aquém das expectativas, principalmente de
vido ao facto de não ter havido ainda uma par
ticipação de sócios dentro do que se esperava.
pelo que se aguarda que tal situação venha a
ser ultrapassada cm próximos torneios.
A classificação final. relativamente aos 10 pri
meiros lugares. ficou assim ordenada.
1.0 - Luís Galvão/Pereira Gonçalves 291 P
2.0 - Sebastião Almeida/Luís Ferreira 272 P
3.0 - Luís Abecassis/Mota (ardoso 257 P
4.0 - Orlando Cabrinha/Carlos Cabrinha255 P
5. 0 - Matilde Dias/Francisco Cordeiro244 P
6.0 - Araajo Pereira/Santos Pereira 233 P
7.0 - Filomena Branco/Vitor Braoco 229 P
227 P
8.0 - Jost Neves/João Gonçalves
9.0• - M. • Amália Gonçalves/Luís Almeida/
Anur Flores/Luís Almeida
222 P
A A25A vai dar continuidade a este tipo de
actividade e assim pretende, dentro do pos 
sível. realizar os próximos torneios com uma
periodicidade mensal. Para mais de1alhes
quan10 a da1as. inscrições. etc. deverão os in
teressados contactar a sede da A25A.

No âmbito das comemorações do XV aniver
sário do 25 de Abril vai a A25A levar a efei
to um conjunto de actividades nas quais se
destacam. no âmbito desponivo/recrea1ivo,
as seguintes:
a) Corrida da Liberdade

Prova de atletismo a realizar no dia 25 de
Lisboa. com partida de vários pon
tos da cidade com significado histórico no
processo do 25 de Abril. chegada nos Res-

Abril em

O duelo e11trr os pares do IOpo da r/ani.ficuçdo
1auradorcs e destinada aos atletas dos vários
escalões femininos/masculinos.
Na organização da prova colaboram a Fede•
ração Ponuguesa das Colectividadcs de Cul·
lura e Recreio. Federação Ponuguesa de
Alletismo e Aularquias.
b) Raide Cicloturistico
Prova de ciclo1urismo a realizar no dia 21 de
Abril, com partida da Trafaria. passagem nos
concelhos de Almada. Seixal. Moita, Barrei
ro. Montijo, Alcoche1e, V. Franca de Xira
e Loures e chegada à Pon1inha.
A prova conta com a organização da As
sociação de Ciclismo de Lisboa e apoios da
Federação Ponuguesa de Ciclismo e Associa
ção de Ciclismo de Setúbal.
de Ginástica
Sarau a realizar no dia 7 de Abril no Pavi
lhão Carlos Lopes, com a participação das
principais classes de ginástica da região de
Lisboa.
Na sua organização colabora a Federação
Ponuguesa de Ginás1ica.
c) Sarau

d) Halteronlismo

Prova a realizar no dia 15 de Abril, sob a t:gi
de da Federação Ponuguesa de Haltero
filismo.

f) Torneios de Bridge
Torneios a serem realizados na sequência do
cfec1uado em I0FEV89. com datas e local
ainda a definir.

g) Torneio de Ténis
Torneio interno com final previsto para o dia
do almoço comemorativo do XV aniven.ário
(22ABR).
E com início em fins de Março.
Solicita-se que os associados interessados em
panicipar efectucm a sua inscrição directa
mente na sede da A25A, que infomiará so
bre qualquer detalhe relativo ao torneio.
h) Passeios de Falua
Passeios no Tejo de barco à vela, penença da
Câmara do Seixal, na sequência do já efcc
tuado em 160UT88 e que proporcionou um
agradável convívio aos respectivos panicipan
tes. Novamente se solicita que os interessa·
dos contactem a sede da A25A para mais
detalhes sobre da1as. inscrições, e1c.

3. ACTIVIDADES PREVISTAS
APÓS AS COMEMORAÇÕES
Na sequência das actividades que têm vindo
a ser desenvolvidas e das que estão previstas
para as comemorações do XV Aniven.ário
pretende-se que nos meses de Maio. Junho
e Julho sejam realizadas as seguintes:
Torneio de pesca desponiva
Torneio de Bridge
Passeios de falua
Torneio de futebol de salão
Comemorações dos Santos Populares

A mtr,gadosprl,njos

Para mais detalhes sobre es1as realizações de
verão os associados contactar, na devida al
tura. a sede da A25A.
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VAMOS APRENDER BRIDGE! (4)
Abordámos no úl1imo artigo as abertu
ras em SEM-TRUNFO (ST). Hoje iremos
rcfcrirmo-nos às aberturas em naipe.
Começaremos por referir que são aber
tas em naipe (não importa a que nível) as
mãos que não puderem ser abertas cm
SEM-TRUNFO (ST).
Conhecemos já as razões desta afirma
ção mas. para os mais desatentos, acrescen
taremos que sempre que uma mão apresente
as características duma abertura em J ou
2 ST. aquela será certamente a voz que
mai;, e melhor infonnação transmite ao par
ceiro, quer no que concerne à sua força
quer no que se refere à sua dimibuição.
Feito o alerta anterior tratemos agora das:

4 - ABERTURAS EM «l EM NAIPE»
(I♦. 1 ♦. 1 •ou[♦)

Para abrir em •1 cm naipe» terá que ter
uma mão com uma «força» compreendida
entre:
13H ou 14DH a 2�
As aberturas em.\ em naipe• são as que
mais frequentemente aparecem aos jogado
res. Mais uma razão para que sejam cor
rectamcntc feitas, pois que, •Quem torto
nasce... !-.
4.1 - ABERTURA EM �UMA COPA�
OU EM «UMA ESPADA»

Para abrir cm «UMA COPA- ou cm
«UMA ESPADA,. terá que, para além de
ter uma mão com a força que atrás indicá
mos, possuir um naipe rico (Copas ou Es
padas) de, pelo menos, cinco cartas.
Esta «imposição• decorre do sistema que.
alertámos. iríamos apresentar: MAIORES
DE CINCO.
Eis algumas regras práticas:
- Se tiver uma mão com 5 Copas e 5 Es
pada;, abra cm I Espada.
- Se tiver uma mão com um naipe de
6 ou mais cartas acompanhado pelo outro
naipe rico com 5 cartas. abra no mais
comprido.
(Esta regra decorre do próprio sistema
base a que os franceses chamam de •LA
LONGUE O'ABORD-)
Apresentemos agora algumas «mãos• que
justificam a abertura cm naipe rico:
a) E
C
O
P

ADV84
DVI073
3
R8

Abra cm «I ESPADA-.

b) E AVI095
C R97432
Abra em «I COPA,._
O RD
Pc) E AD3
Abra em •I COPA ...
C AVI052 Apesar de possuir 16H
não deverá abrir cm
O RV4
«1 ST,. face ao compri
O V3
mento e teor do naipe de
copas.
4.2 - ABERTURA EM .. J OURO"

Utilize esla abertura quando tiver urna
mão sem força ou caracterís1icas para abrir
em ST. e possuir. no mínimo. quatro car
ias de ouros.
Poderão perguntar: «Poderei abrir em• l
OURO- possuindo 5 ou 6 cartas cm naipe
rico?,.
A resposta só poderá ser a seguinte: «Claro. desde que o naipe de ouros seja
mai;, comprido!»
Eis algumas mãos que justificam a aber
tura em "1 OURO-:
a) E AD95
C A l072
O RV84
p D
b) E
C
O
p

c) E
e
O
P

d) E
C
0
R

10
RD765
AV8742
3

Abra cm• I OURO,._ Não
tem nenhum naipe rico de
5 cartas e a mão não po
de ser aberta em ST por
só ter uma carta de Pau;,.
Apesar de possuir 5 co
pas, o naipe de Ouros é
mais comprido. Por isso
abra cm «I OURO,._

Abra em • I OURO» pois
tendo dois naipes com o
83
RDI043 mesmo comprimento de
ADV74 ve abrir no mais forte.

7

AV8
DVIO
ARV3
Rl02

Apesar de 1er urna mão
com uma distribuição IÍ
pica de ST. a sua força
(19PH) impede-o de u1i
lizar aquela abertura.
Abra em •1 OURO ...

4.3 - ABERTURA EM «I PAU ..

Deverá utilizar esta abertura sempre que:
- Não tiver naipe rico de cinco cartas
nem um naipe de ouros de quatro carta�:

- Tiver outro naipe de cinco cartas
(mesmo Copas ou Espadas), o naipe de
Paus for mais comprido.
Facilmente se verificará que as abertu
ras cm «1 Pau- poderão corresponder a
mãos que possuam .-apenas,. duas cartas de
Paus.

É a abertura menos «precisa.. no que res
peita à distribuição. pelo que o parceiro terá
que. no dcscnvolvimcmo do «leilão... falar
com cuidado.
É, talvez. um dos pontos mais fracos do
..,i;,tema que. devo afirmar. pode ter outras
soluções. No entanto. ponderando os prós
e os contras. considero que a que se apoia
no facto da abertura em •l Pau- poder cor
responder a um naipe de 2 cartas. é a que
melhores resultados apresenta.

5- ABERTURAS EM ..2 EM NAIPE»
(2♦. 2 ♦• 2 •ou 2♦)

Qualquer abertura ao nível de .2,. cor
responde sempre a mãos muito fortes e com
c;.iractcrísticas especifica... quanto à �ua db
tribuição.
Portal facto. antes de as utilizar. deverá
judiciosamente analisar as cartas que pos
sui para se certificar que a «mão,. que pos
sui
corresponde e:wcta111e111e à
caracterização. que para cada uma de;,ta;,
aberturas. iremos definir.
5.1 - ABERTURA EM ..2 PAUS»

Esta é a abertura com que toda a maioria
do.., jogadores sonha!
Corresponde a mãos extraordinariamente
fortes com um mínimo de:
23H ou 240H

J

A voz de «2 Pau�- nada mais transmite
ao parceiro de que a força em PH ou PDH.
nada dizendo sobre a di. .tribui�-ão do..,
naipes.
E pois uma «voz,. convencional. tão con
vencional que até JXXlc ser feita sem nenhu
ma carta de Paus ou de outro ou outros
naipes.
Entre toda.., as abertura;, pm,�íveis é a úni
ca que é «FORCING». isto é. a que obriga
o parceiro. na sua resposta. a não dizer
«Passo•.
É também uma abertura que obriga (sal
vo urna cxcepçâo) a manter o leilão aberto
,11C ;.in llÍ\'Cl de p;trtida.
E ARl087
C ARV53
O ARD
PE AR5
C RVIO
0 AV8
P ADV8

Abra cm ..2 PAUS...

Abra em •2 PAUS�.

5.2- ABERTURA EM «2 OUROS.. ,
..2 COPAS», OU ..2 ESPADAS ..

E...tc tipo de abertura define uma �mão..
nitidamente unicolor (i;,to é. cm que um dos
naipes é preponderante rcla1ivamcntc aos
(Ü>tllltUUI m, {'Ul{/11<1 ><'.'(11111/f)
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VAMOS APRENDER BRIDGE! (4)

SINDICALIZAÇÃO DA POLÍCIA

(Co111i11uaçt10da pág/rn, J)

(C,:,,,1in""fdodap,ig. anlf'rior)

outros) e com uma força compreendida
emre:
20DH a 23DH
O naipe de abenura (Ouros. Copas ou
Espadas) deverá 1er:
- Cinco ou seis cartas com três figuras
- Seis canas com duas grandes figuras
- Sete cartas com. pelo menos, o Ás.
A abertura em apreço poderá ser carac
terizada por indicar ao parceiro que ape
nas se tem 5 vazas perdentes. se o trunfo
marcado for o correspondente ao naipe de
abenura. mas que se possui paralelamente
vazas defensivas noutros naipes. Se não
houver defesas noutros naipes que não no
da abertura. apesar de se ter apenas cinco
vazas perdentes, aquela terá que ser neces
sariamente outra que não em dois fortes
(20. 2C, ou 2E). como mais adiante refe
riremos.
Apresentemos agora algumas mãos que
justificam a abenura em 2:
a) E AR
C ADV82
Abra em •2 COPAS•.
O A54
P RDI0

b) E 3
C ADV
0 A876542
P AD
c) E
C
O
P

mera associação de classe- para que os seus elementos, dos mais modes
tos aos mais qualificados, alcancem esta certidão de alforria, que nada tem
a ver com o respeito à hierarquia ou à obediência à disciplina, que são
regras de actuação permanente nas sociedades democráticas dignas desse
nome.
Ainda recentemente o Ministro da Administração Interna, em entre
vista sobre esta matéria, afirmou que o novo regulamento disciplinar da
Polícia, ainda em projecto, «contempla associações de âmbito deontológi
co, não sindicatos,._ É uma distinção ainda nebulosa, mas que já revela
a aceitação dum princípio.
E há poucos meses, já uma decisão do Tribunal da Auditoria Admi
nistrativa de Lisboa, agora em recurso no STA, «ousou» considerar in
constitucionais as nonnas impeditivas do direito de associação das polícias.
E parece haver cada vez mais consenso para aceitar como forças militari
zadas em Portugal, apenas a GNR e a Guarda Fiscal.
Tudo isto torna ainda menos compreensível a atitude do Ministério
do Trabalho, que retém os estatutos enviados há anos, em vez de os reme
ter ao Ministério Público, entidade competente para se pronunciar acerca
da sua conformidade com a lei e os princípios.
Assim, e para concluir, não tenho dúvidas em afirmar, mais uma vez,
que já se pode considerar irreversível a sindicalização da Polícia em Por
tugal. É uma questão de tempo e, sobretudo, de afastar alguns fantasmas
do passado que ainda ensombram as mentalidades.
Para quem pretenda acenar o passo com a Europa, não é lícito limitar
os horizontes só àquilo que se vê do nosso campanário. Isso seria um in
desculpável erro.
Ângelo Vida\ d'ALMEIDA RIBEIRO
(Provedor de Justiça)

Abra em «2 OUROS».

AR8754
AV
Abra em «2 ESPADAS».
RD3
AIO

No caso de se nos deparar uma mão com
20DH a 23DH, mas em que o naipe com
prido seja o de Paus. dado a abenura de •2
Paus• ser convencional, não nos restará ou
tra hipótese que abrir em "1 pau•, deixan
do para as vazas subsequentes a indicação
da «força...
Até ao próximo número
1..u!sCALVÁO

(Continuaçilo da pág. 3)

Para o Presidente da C.M.L. cedência
não é sinónimo de gratuitidade. Por isso,
na sua interpretação, nunca nos prometeu
mais do que aquilo que agora nos diz JX)
der fazer. E. na conversa com ele, voltá
mos a recolher boas palavras.
disponibilidade para colaborar no encontrar
de uma solução capaz. enfim, boas inten
ções. Só que de boas intenções... e não é
com elas. como está provado, que conse
guiremos obter uma Sede capaz e digna.
Sede a que nos consideramos com direi
to e pela qual continuaremos a lutar.

SARGENTOS COMEMORAM O 31 DE JANEIRO
Mais de 2 000 sargentos dos 3 ramos
das Forças Armadas aprovaram nas suas
confraternizações/convívio do 31 de Ja
neiro, realizadas em Lisboa e Porto no
dia 28, e no Entroncamento, no dia 31
do mesmo mês, entre outras, as seguin
tes propostas:
1 - Proposta Vencimentos
Esta proposta, aprovada por unanimida
de e aclamação nos diversos encontros aci
ma citados. destina-se - segundo os seus
autores - a que sejam encarados aumen
tos que quebrem a tendência desvalorizan
te que se tem vindo injustamente a registar.
Mandataram a Comissão Nacional para
diligenciar a sua entrega aos Órgãos de Po
der e Chefias Militares, processo este que
se encontra já em marcha. tendo sido en
tregue ao Sr. Presidente da República, Sr.
Presidente da Assembleia da República,
Comissão Parlamentar de Defesa. Sr. Mi
nistro da Defesa, CEMGFA e Chefes do
Estado-Maior da Força Aérea. Marinha e

Exército. Foram também solicitadas au
diências aos Chefes Militares e Sr. Minis
tro da Defesa.
2 - Realizar um Encontro Nacional
Este Encontro. já marcado para o dia 1
de Abril do corrente ano. tem em vista o
levantamento dos problemas dos sargentos
e das soluções com vista à sua resolução.
Os promotores do Encontro Nacional fi
zeram questão de reafirmar que ele se rea
lizará no cumprimento estrito das decisões
aprovadas nas Comemorações do 31 de Ja
neiro e consideraram no mínimo precipi
tado, o que alguma Imprensa vem
publicando, atribuindo ao Encontro Nacio
nal objec1ivos sindicais. questão que não
corresponde à verdade.
As Comemorações do 31 de Janeiro Dia Nacional do Sargento-. constituíram
o corolário de um ano fértil e diversifica
do de iniciativas dos sargentos. das quais
não se pode também desmerecer tOOo o tra
balho feito cm torno do Estatuto da Condi
ção Militar.

