
ACTA NÚMERO CINQUENTA E SETE 

Aos trinta dias do mês de Março de dois mil e dezanove, pelas quinze horas reuniu a 
Assembleia Geral da Associação Vinte e Cinco de Abril em sessão ordinária, na sua sede 
na Rua da Misericórdia número noventa e cinco, em Lisboa, ao abrigo do disposto no 
artigo trigésimo quarto, número um, do Regulamento Interno, com a seguinte ordem de 
trabalhos: Ponto Um - Leitura e aprovação da Acta da Assembleia anterior; Ponto Dois -
Ratificação da admissão de sócios e apoiantes; Ponto Três - Discussão e votação do 
Relatório de Actividades e Contas da Direcção, respeitantes ao ano de dois mil e dezoito, 
e respectivo parecer do Conselho Fiscal; Ponto Quatro - Discussão e votação de 
proposta da Direcção para que seja conferida a categoria de Sócio de Honra a António 
Duarte Arnault, Diamantino Gertrudes da Silva, José Alberto Loureiro dos Santos, José 
Manuel Marques do Carmo Tengarrinha, Rolando Carvalho Tomás Ferreira e a Rui 
Nogueira Lobo de Alarcão e Silva, e a categoria de Sócio de Mérito a José António 
Antunes dos Santos; Ponto Cinco - Apreciação da actualidade da Associação Vinte cinco 
de Abril. Contributos para a sua acção futura. Comemorações do quadragésimo quinto 
aniversário do Vinte e Cinco de Abril; Ponto Seis - Informações diversas. ---------------------
Não tendo estado à hora marcada a maioria dos sócios, os trabalhos iniciaram-se pelas 
quinze horas com a presença de vinte e seis sócios, conforme Lista de Presenças, que 
constitui o Anexo Um à presente acta. De seguida o presidente da Mesa da Assembleia 
Geral leu a Convocatória e a Ordem de Trabalhos, a qual ficará a constituir o Anexo Dois, 
à presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Um da Ordem dos Trabalhos - Leitura e aprovação da Acta da Assembleia Geral 
anterior: O presidente da Mesa colocou à Assembleia de sócios presentes a proposta de 
dispensa da leitura da mesma, que foi aprovada por unanimidade, considerando-se assim 
aquela acta aprovada ------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Dois da Ordem dos Trabalhos - Ratificação da admissão de sócios e apoiantes. O 
presidente da Mesa deu a palavra ao presidente da Direcção que informou terem sido 
admitidos vinte e um sócios, cuja identificação constitui uma lista afixada à entrada do 
Sede desta Associação e que ficará a constituir o Anexo Três à presente acta. ---------------
0 presidente da Mesa propôs à Assembleia a ratificação da admissão dos novos sócios, a 
qual foi aprovada por unanimidade e aclamação. -----------------------------------------------------
Ponto Três da Ordem dos Trabalhos - Discussão e votação da proposta do Relatório de 
Actividades e Contas da Direcção, respeitantes ao ano de dois mil e dezoito, e respectivo 
parecer do Conselho Fiscal, os quais ficarão a constituir, respectivamente, os Anexos 
Quatro e Cinco à presente acta. -----------------------------------------------------------------------------
0 presidente da Mesa da Assembleia Geral passou novamente a palavra ao presidente 
da Direcção, que iniciando a informação contida no Relatório acima mencionado, 
começou por realçar o. equilíbrio das contas da Associação Vinte e Cinco de Abril, à 
semelhança dos anos anteriores e para além dos valores arrecadados com a cobrança 
das quotas do ano e em atraso, de receitas extraordinárias, provenientes de acções e 
iniciativas da Associação, de que resultaram subsídios para realização de determinadas 
actividades, a publicidade em "O Referencial", a organização de viagens de turismo e 
cultura is e ap 1 i ca ções financeiras. -------------------------------------------------------------------------
Prosseguindo, o presidente da Direcção enunciou a acção das Delegações e Núcleos da 
Associação, realçando a actividade do Núcleo de Oeiras/Cascais. ------------------------------
De seguida, fez um resumo das várias iniciativas que decorreram durante as 
comemorações do quadragésimo quarto aniversário do Vinte e Cinco de Abril - emissão 
de medalha, cartaz e autocolante, jantar/convívio nas instalações anexas ao Centro 
Cultural de Belám, em Lisboa; Corrida da Liberdade (quadragésima primeira edição), 
Festa Jovem (vigésima terceira edição); Comemorações Populares, Comemorações 
Oficiais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Referiu ainda, à semelhança dos anos anteriores, os convites feitos à Associação para se 
associar a comemorações do Vinte e Cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro, 
organizadas por diversas entidades sediadas em Portugal e no estrangeiro. ------------------
Continuando a sua intervenção, o presidente fez referência à actividade desenvolvida pelo 
vice-presidente da Direcção, Aprígio Ramalho, na organização e dinamização do Núcleo 
de Viagens Turísticas e Culturais, enaltecendo o seu empenho. 
Fez igualmente referência à manutenção da qualidade de "O Referencial", fruto do 
trabalho do seu director, Manuel Martins Guerreiro, e ao seu editor, Licínio Lima, bem 
como dos restantes elementos da equipa - António Belo e Alice Monteiro - a quem 
f e 1 i citou e agradeceu. -------------------------------------------------------------------------------------------
Rea Içou ainda o trabalho desenvolvido pelos responsáveis do Projecto Educativo 
Associação/Escolas - Marília e Aniceto Afonso -, bem como dos "Capitães": António 
Rosado da Luz, Carlos Matos Gomes, Nuno Santa Clara, Pedro Pena Madeira e Rodrigo 
Sousa e Castro e ainda do responsável pelo Museu da GNR, o coronel Nuno Andrade. ---
Prosseguindo, o presidente da Direcção referiu ainda a continuidade da promoção dos 
"Almoços com Militares de Abril", bem como a retoma dos Almoços Animados Ânimo, em 
colaboração com o consócio António Golaço. ----------------------------------------------------------
Seguiu-se a análise das Contas relativas ao ano de dois mil e dezoito, apresentada pelo 
tesoureiro Ramiro Soares Rodrigues, a quem o presidente da Mesa da Assembleia Geral 
deu a palavra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Este começou por fazer a análise da situação económica e financeira, bem como das 
contas relativas ao Exercício de dois mil e dezoito. ---------------------------------------------------º ano de dois mil e dezoito encerrou com um resultado positivo de dois mil cento e um 
euros e vinte e seis cêntimos. O resultado obtido decorreu de recuperação de quotas em 
atraso no montante de sete mil quatrocentos e noventa e cinco euros e vinte e dois 
cêntimos e de rendimentos extraordinários no valor de oitenta e cinco mil quatrocentos e 
oitenta e dois euros e noventa e oito cêntimos, a título de subsídios às actividades 
realizadas pela Associação 25 de Abril, entregues por associados, outras pessoas a título 
individual e entidades públicas e privadas. As receitas normais e "certas" da nossa 
Associação resumem-se à quotização que no ano de dois mil e dezoito facultou o 
rendimento de cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e setenta e oito 
cêntimos por cobrança de quotas vencidas no exercício e em anos anteriores. As 
despesas no exercício atingiram o montante de cento e oitenta e nove mil e oitenta e três 
euros e vinte e três cêntimos e as receitas cento e noventa e um mil e cento e oitenta e 
quatro euros e quarenta e nove cêntimos. Valor que deduzido das despesas do exercício 
permitiu o resultado positivo apurado. Os resultados operacionais foram negativos na cifra 
de duzentos e dois euros e dezasseis cêntimos, valor que foi absorvido pelo rendimento 
de aplicações financeiras - depósitos a prazo - no montante de dois mil e trezentos e três 
euros e quarenta e dois cêntimos, fechando-se o exercício com o resultado positivo já 
referido. Os sócios têm à sua disposição o Relatório e Contas da Direcção relativo ao 
exercício de dois mil e dezoito que tem: sumário, análise da posição financeira, análise do 
desempenho económico, as demonstrações financeiras e informação analítica. Alice 
Monteiro, mais uma vez foi objecto de louvor, fundamentado e exarado, em H Relatório de 
Contas da Associação 25 de Abril. 1 Sumário. Foi apresentada pela Direcção a Proposta 
de Aplicação de Resultados: "Nos termos dos estatutos, em face dos documentos de 
prestação de contas - Relatório de Contas dois mil e dezoito - e do relatório da Direcção 
da Associação 25 de Abril, propõe-se que o resultado líquido positivo do exercício de dois 
mil e dezoito, dois mil cento e um euros e vinte e seis cêntimos, transite integralmente 
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para Fundos Patrimoniais - Resultados Transitados. Juntam-se em anexo, os mapas do 
Balanço, Demonstração de Resultados (por natureza), Demonstração de Resultados (por 
actividades), Mapa de Amortizações, Balanço de Origem e Aplicação de Fundos e "Cash 

Flow"" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De seguida, foi lido o Parecer do Conselho do Conselho Fiscal pelo seu presidente, Luís 
Sequeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 presidente da Mesa submeteu então à Assembleia para votação o Relatório e Contas 
da Direcção relativos ao ano de dois mil e dezoito, bem como o Relatório e o Parecer do 
Conselho Fiscal, os quais foram aprovados por unanimidade e aclamação. -------------------
Ponto Quatro da Ordem de Trabalhos - Discussão e votação de proposta da Direcção 
para que seja conferida a categoria de Sócio de Honra a António Duarte Arnault, 
Diamantino Gertrudes da Silva, José Alberto Loureiro dos Santos, José Manuel Marques 
do Carmo Tengarrinha, Rolando Carvalho Tomás Ferreira e a Rui Nogueira Lobo de 
Alarcão e Silva, e a categoria de Sócio de Mérito a José António Antunes dos Santos. -----
0 presidente da Mesa concedeu a palavra ao presidente da Direcção que procedeu à 
leitura das propostas da Direcção, as quais ficarão a constituir respectivamente os Anexos 
Seis, Sete e Oito, Nove, Dez, Onze e Doze à presente Acta. --------------------------------------
Após a leitura atrás referida e individualmente o presidente da Mesa submeteu as 
propostas a votação da Assembleia, as quais foram aprovadas por unanimidade e 
aclamação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto Cinco da Ordem dos Trabalhos - Apreciação da Actualidade da Associação 25 de 
Abril. Contributos para a sua acção futura. Comemorações de quadragésimo quinto 
a n ive rsá ri o d o Vinte e Cinco d e Abri 1. ---------------------------------------------------------------------º presidente da Mesa cedeu a palavra ao presidente da Direcção, o qual apresentou as 
acções previstas para as comemorações do quadragésimo quinto aniversário do Vinte e 
Cinco d e Abri 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Assim, começou por recordar a conferência já havida nas instalações da Fundação 
Calouste Gulbenkian, a que se seguirá em breve uma outra nas instalações da 
Associação e uma terceira, novamente na Fundação Gulbenkian.-------------------------------
À semelhança dos anos anteriores, irá realizar-se a Festa Jovem da Linha (Cascais e 
Oeiras), bem como a de Almada. --------------------------------------------------------------------------
Promovido e produzido pela RTP, será realizado e gravado no Coliseu dos Recreios de 
Lisboa um espectáculo com o título "Retratos de Abril". ---------------------------------------------
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda irá emitir uma moeda (cinco euros), cuja 
apresentação terá lugar na sede da Associação. ------------------------------------------------------
Igualmente terá lugar na sede da Associação a inauguração de uma exposição dos 
trabalhos elaborados pelos alunos do Curso de Design de Produto do Instituto Politécnico 
de Viana do Castelo, intitulada "Um Design para a Liberdade". -----------------------------------
Acontecerá também a inauguração da exposição/mostra dos emissores-receptores 
utilizados em 1974, durante as operações militares do dia vinte e cinco de Abril, da 
Associação de Rádios Amadores da Região de Lisboa, que integrará a instalação de um 
posto emissor que funcionará para todo o mundo no dia vinte e cinco de Abril. ---------------
Continuando, o presidente da Direcção informou que o habitual jantar comemorativo do 
25 de Abril será realizado na Estufa Fria no dia vinte e quatro, como é habitual e no qual, 
em princípio, participarão o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, a Ministra da 
Cultura e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. --------------------------------------------
Igualmente terá lugar na manhã do dia vinte e cinco a Corrida da Liberdade. ----------------
Anunciou também a emissão do cartaz, autocolante e medalha evocativos do aniversário 
do Vinte e Cinco de Abril. -------------------------------------------------------------------------------------
Em parceria com a Escola de Artes António Arroio os alunos procederão à pintura das 
viaturas Chaimite que a Associação utiliza. --------------------------------------------------------------
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Por proposta da Associação 25 de Abril, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu assinalar 
os locais onde se desenrolaram acontecimentos mais significativos na acção militar do dia 
vinte e cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro. ----------------------------------------
Como é habitual, a Associação participa na Comissão Promotora das Comemorações 
Populares do 25 de Abril, que terão o desfile na Avenida da Liberdade em Lisboa. ----------
Ponto seis da Ordem de Trabalhos - Informações diversas. ---------------------------------------º presidente da Direcção, ainda no uso da palavra, informou também que para além das 
actividades referidas, estão previstas as Comemorações Populares do Vinte e Cinco de 
Abril, por todo o país e estrangeiro. -----------------------------------------------------------------------
Fora da Ordem de Trabalhos, o consócio César Dengucho pediu a palavra para propor 
um voto de louvor à colaboradora da Associação, D. Alice Monteiro pelo trabalho que tem 
vindo a desenvolver em prol da Associação. Posto à votação a proposta foi aprovada pela 
Assem b 1 e ia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
E nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrados os trabalhos da 
Assembleia de que se lavra a presente acta que vai ser assinada pelo presidente da Mesa 
da Assembleia Geral, Artur Junqueiro Sarmento (sócio número dois mil oitocentos e 
noventa e oito), e por mim, José Júlio de Azevedo Barroso, primeiro secretário da Mesa 
da Assembleia Geral e redactor desta acta. --------------------------------------------------------------

O PRESIDENTE DA MESA DAASSEMBLEIA GERAL 
(Artur Junqueiro Sarmento - sócio n. 0 2898) 

~~.-~~ ~-:i= 
O 1.0 SECRETÀRIO DA MESA DAASSEMBLEIA GERAL 

(José Júlio de Azevedo Barroso - sócio n. 0 1177) 

Documentos anexoS' a esta acta: ------------------------------------------------------------------------
Anexo um - Lista de presenças --------------------------------------------------------------------------
Anexo dois - Convocatória da Assembleia Geral----------------------------------------------------
Anexo três - Lista de sócios e apoiantes a ratificar -------------------------------------------------
Anexo quatro - Relatório de actividades e contas da Direcção referentes ao exercício de 
d ois mi 1 e dezasseis ------------------------------------------------------------------------------------------
Anexo cinco - Parecer do Conselho Fiscal sobre o exercício de dois mil e dezasseis ----
Anexo seis - Proposta para que seja atribuída a categoria de Sócio de Honra a António 
Duarte Arn a u lt --------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexo sete - Proposta para que seja atribuída a categoria de Sócio de Honra a 
D iam antino Gertrudes d a Silva ----------------------------------------------------------------------------
Anexo oito - Proposta para que seja atribuída a categoria de Sócio de Honra a José 
AI be rto Loureiro d os Santos --------------------------------------------------------------------------------
Anexo nove - Proposta para que seja atribuída a categoria de Sócio de Honra a José 
Ma nu e 1 Marques d o Carmo Te n garri n h a ----------------------------------------------------------------
Anexo dez - Proposta para que seja atribuída a categoria de Sócio de Honra a Rolando 
Ca rva 1 h o Tom ás Ferreira --------------------------------------------------------------------------------------
Anexo onze - Proposta para que seja atribuída a categoria de Sócio de Honra a Rui 
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• 

Nogueira Lobo de Alarcão e Silva --------------------------------------------------------------------------
Anexo doze - Proposta para que seja atribuída a categoria de Sócio de Mérito a José 
António Antunes dos Santos ----------------------------------------------------------------------------------
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