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RELATÓRIO ANUAL DA DIRECÇÃO 

ANO 2019 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 39.º do Regulamento Interno, a Direcção apresenta à Assembleia 

Geral o Relatório da sua actividade e as Contas referentes ao ano de 2019. 

A. DIRECÇÃO 

Ao apresentarmos o Relatório referente ao ano de 2019, não podemos deixar de nos referir ao ano de 2020. 

Em primeiro lugar, ao facto de a apresentação deste Relatório, face ao adiamento da Assembleia Geral 

ordinária, só ser feita no fim do ano de 2020. 

Em segundo lugar, ao facto de essas mesmas razões terem provocado o adiamento das eleições para os 

Corpos Sociais, com o consequente alargamento do nosso mandato. 

Numa situação anómala, pensamos ter-nos adaptado o suficiente e necessário, para mantermos a persecução 

dos nossos objectivos. 

Confiamos que o estejamos a conseguir, de acordo com o sentimento da generalidade dos nossos 

associados. 

Se assim não for, agradecemos as vossas críticas e sugestões. 

Sugestões que, mais uma vez, insistimos em vos solicitar. 

Queremos fazer da A25A o que os seus associados pretendem dela. Por isso insistimos: Participem nas 

nossas actividades, s começar pela apresentação de sugestões. 

1. Tesouraria

Na rubrica “Situação Económica e Financeira”, neste ano de 2019, evidencia-se a realização de resultado 

positivo no exercício no valor de - € 14 935 - (catorze mil novecentos e trinta e cinco euros). 

Resultado decorrente da recuperação de quotas em atraso - € 9 697 – (nove mil seiscentos e noventa sete 

euros) e de rendimentos extraordinários - € 191 209 – (cento e noventa e um mil e duzentos e nove euros) 

a título de subsídios a determinadas actividades da A25A entregues por associados, outras pessoas a título 

individual e entidades públicas e privadas. Valores suplementares aos montantes arrecadados com a 

cobrança de quotas - € 58 200 – (cinquenta e oito mil e duzentos euros), mais   € 1 545 (mil quinhentos e 

quarenta e cinco euros) que em 2018. 
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Nunca é de mais realçar que as receitas normais e “certas” da nossa A25A se resumem à quotização e que 

no ano de 2019 foram cobrados - € 58 200 – (cinquenta e oito mil e duzentos euros): 

quotas do ano de 2019 cobradas - € 48 508 – (quarenta e oito mil quinhentos e oito euros); (ii) quotas de 

anos anteriores - € 9 692 - (nove mil seiscentos e noventa e dois euros) e os custos totais do mesmo período 

– € 278 994 (duzentos e setenta e oito mil e novecentos e noventa e quatro euros), mais € 89 910 (oitenta e

nove mil novecentos e dez euros) que em 2018, verificando-se em 2019 um acréscimo de rendimentos de 

quotas de € 1 545 (mil quinhentos e quarenta e cinco euros) e face ao valor cobrado em 2018. E porque de 

há muito se não procede a qualquer aumento de quotas, se não tivéssemos obtido outros proveitos a título 

de subsídios às actividades, teríamos um défice - € 220 794 - (duzentos e vinte mil setecentos e noventa e 

quatro euros), mais € 88 365 – (oitenta e oito mil trezentos e sessenta e cinco euros) que em 2018. 

Como podem constatar acabámos por ter um saldo positivo - € 14 395 (catorze mil novecentos e trinta e 

cinco euros). Como foi isso possível? 

Como poderão verificar, pelos resultados provenientes da organização de viagens - € 7 240 - (sete mil e 

duzentos e quarenta euros), resultantes da acção do vice-presidente; pelas verbas obtidas para publicidade 

no Referencial - € 29 900 - (vinte e nove mil e novecentos euros), por acção do presidente e vice-presidente 

- que não chegam ainda para cobrir os custos do mesmo, havendo défice de - 10 045 € (dez mil e quarenta 

e cinco euros); pelas verbas obtidas a título de subsídios por cedência de existências e realização de 

determinadas actividades – € 197 917 (cento e noventa e sete mil novecentos e dezassete euros): (i) dotação 

de outras variações patrimoniais - subsídios obras sede - € 39 513 € - (trinta e nove mil quinhentos e treze 

euros); (ii) cedência de existências com contrapartida de subsídios às actividades - € 34 348 (trinta e quatro 

mil trezentos e quarenta e oito euros); (iii) subsídios do estado e outros entes públicos - € 106 520 (cento e 

seis mil quinhentos e vinte euros); (iv) subsídios associados - € 1 352 (mil trezentos e cinquenta e dois 

euros); (v) de outras entidades – 14 636 € (catorze mil seiscentos e trinta e seis euros); (vi) outos 

rendimentos e ganhos - € 1 548 (mil quinhentos e quarenta e oito euros).  Ainda pelos resultados dos juros 

- € 672 (seiscentos e setenta e dois euros) provenientes das aplicações das disponibilidades do nosso activo, 

resultante da acção do tesoureiro. Valor bastante “magro” se comparado com os valores conseguidos em 

exercícios anteriores para os mesmos montantes aplicados em depósitos a prazo. As taxas praticadas no 

mercado estão baixíssimas, tendencialmente negativas. 

Aqui, há que destacar o trabalho da Direcção, e em particular do tesoureiro, responsável pelos resultados 

conseguidos. 

Por toda esta situação, a Direcção decidiu não propor qualquer alteração do valor das quotas. 

B. DELEGAÇÕES E NÚCLEOS 

As Delegações do Norte, Centro e do Alentejo continuam a desenvolver algumas actividades concretas, 

procurando a não extinção das mesmas. 
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Como é já habitual, o Núcleo da A25A de Oeiras/Cascais, desenvolveu um importante conjunto de 

actividades. 

Para além das actividades aqui destacadas, em relatório próprio (Anexo 02) constam as demais iniciativas 

deste nosso cada vez mais relevante núcleo. 

C. COMEMORAÇÕES DO 45.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL 

Foram realizadas várias iniciativas de que destacamos: 

1. Comemorações próprias

a) Conferências

Conjunto de três conferências realizadas, nas instalações da Fundação Calouste Gulbenkian (a. e c.) e na 

sede da A25A (b.). 

a. O 25 de Abril, factor de identidade nacional.

b. Memória(s) de Abril.

c. Europa, as novas lutas pelo futuro.

b) Festa Jovem da Linha

(Organizado pelo Núcleo Oeiras/Cascais, em colaboração com a Camara municipal de Cascais e realizada 

no pavilhão do Complexo Desportivo de Alcabideche, contou com a participação de 494 ginastas e 78 

técnicos, teve uma duração de 1:18 horas). 

Não tendo por hábito agradecer o trabalho desenvolvido pelos diversos associados que em várias situações 

(comissões, delegados, etc.) organizam as diversas actividades da A25A, assim dando corpo à acção 

colectiva por nós desenvolvida, não podemos, contudo, deixar de realçar esse trabalho e felicitá-los, pelo 

mesmo e pelos resultados obtidos. 

Mais uma vez, o Núcleo da A25A de Oeiras/Cascais cumpriu a missão que assumiu. 

c) Festa Náutica Jovem

Organizado pelo Núcleo Oeiras/Cascais, em colaboração com a Camara municipal de Oeiras e realizada no 

porto de abrigo de Oeiras e na praia de Santo Amaro de Oeiras. 

d) Festa Jovem de Almada, (25.º Aniversário)
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Decorreu no Complexo de Desportos da Cidade de Almada, numa organização conjunta com a Câmara 

Municipal de Almada, Associação de Ginástica de Lisboa e Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal. 

Participaram 23 clubes, 3 colégios militares, com um n.º de 1.281 participantes e 79 técnicos, tendo a 

duração 2:17 horas).  

Ainda que repetindo-nos, as nossas felicitações aos nossos representantes na organização, o consócio 

Afonso Candeias e o seu antecessor e colaborador Manuel José Esteves Rodrigues. 

e) Moeda comemorativa

Por proposta da A25A, a Imprensa-Nacional Casa da Moeda emitiu uma moeda de 5 euros, comemorativa 

dos 45 anos do 25 de Abril, da autoria do nosso associado José Aurélio. 

De destacar a elevada qualidade da moeda, gravada a várias cores, o que não nos surpreende face ao 

currículo de um dos maiores escultores portugueses. 

f) Exposição (mostra dos emissores-receptores utilizados em 1974)

Na nossa sede, a Associação de Rádios Amadores da Região de Lisboa (ARRLX) organizou uma exposição 

que, para além da reconstituição do Posto de Comando do MFA no REL (Pontinha), foi constituída por 

mostra de vários equipamentos e integrou a instalação de um posto emissor/receptor que aqui funcionou, 

com ligação a todo o mundo. 

g) “25-04-74, um Design para a Liberdade”

A Direcção do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) propôs à A25A uma colaboração que 

imediatamente aceite por nós, se viria a mostrar de muito elevada qualidade. 

Com a participação activa da nossa Delegação do Norte, o IPVC, através dos seus professores (Ermanno 

Aparo, Jorge Teixeira, Rosa Venâncio e Liliana Soares) e alunos do curso de Design do Produto do IPVC 

desenvolveram um projecto – “25-04-74, um Design para a Liberdade” onde os objectos criados pretendiam  

- e conseguiram – simbolizar a mensagem do 25 de Abril, utilizando linguagem renovada e actualizada e 

interpretada pelos jovens de hoje. 

Para além das várias acções, de que se destacam algumas palestras de militares de Abril, o projecto terminou 

com a sua exposição na sede da A25A, inaugurada com a presença do Secretário de Estado da Educação, 

(em representação do Ministro da Educação, por impossibilidade deste comparecer) 

h) Cartaz e autocolante

Mais uma vez, o nosso associado Henrique Cayatte nos brindou com a oferta de um trabalho, de que fizemos 

o nosso Cartaz/Autocolante dos 45 anos do 25 de Abril.

Como sempre, a qualidade do Henrique Cayatte deu origem a uma obra que engradece enormemente o 

espólio da A25A.  
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i) Serigrafia

Este ano, tivemos a oportunidade de ser obsequiados com um trabalho do militar de Abril, José de 

Guimarães. 

A qualidade da obra, natural no currículo de um dos mais prestigiados artistas plásticos portugueses, 

acrescida do facto de o autor se ter tornado nosso associado, é para nós motivo de satisfação e orgulho. 

O espólio artístico da A25A continua a enriquecer-se de forma significativa. 

j) Medalha

E, José Aurélio, aquele que já consideramos como que um escultor quase privativo – o nosso preferido, não 

tenhamos dúvidas – presenteou-nos com mais uma medalha de elevada qualidade. (Não me refiro ao espólio 

da A25A, para não ser repetitivo). 

k) Viatura “Chaimite”

No seguimento de contactos com o Estado Maior do Exército, foram cedidas à A25A, três viaturas 

“Chaimite”. 

Destacamos, em primeiro lugar, a enorme abertura dos responsáveis – a vários níveis – que, embora ainda 

se não tenha definido um protocolo, permitiram desde já a utilização de viaturas “Chaimite” pela A25A, 

em acções evocativas do 25 de Abril, seja por iniciativa da própria Associação, seja em resposta a 

solicitações de várias entidades, especialmente de Autarquias e Estabelecimentos de Ensino. 

Ao nosso coordenador desta actividade, José Fernandes, as nossas felicitações pelo trabalho desenvolvido 

e pelos excelentes resultados obtidos. 

De referir ainda que o EME, normalmente com o parecer favorável da A25A, tem vindo a ceder viaturas 

“Chaimite” desactivadas para serem utilizadas como monumentos urbanos. 

Quanto às três em posse da A25A, ainda em condições de utilização, foi realizada uma parceria com a 

Escola de Artes António Arroio, com vista à pintura de uma Chaimite pelos alunos do referido 

estabelecimento de ensino, com motivos de exaltação do 25 de Abril, da Liberdade e da Paz. 

Este objectivo foi plenamente atingido, com generalizados elogios ao resultado final. 

l) Jantar convívio

Voltámos à Estufa Fria, onde se reuniram cerca de 500 convivas. 

Neste ano, tivemos connosco, como convidados, o Presidente da República, o Primeiro Ministro, a Ministra 

da Cultura e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. 

m) Corrida da Liberdade
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Com organização conjunta da Associação 25 de Abril, Federação das Colectividades de Cultura Recreio e 

Desporto do Distrito de Lisboa, Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa, e a colaboração das 

Câmaras Municipais de Lisboa (Departamento do Desporto) e Odivelas (Divisão do Desporto) e 

Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto e apoio de várias entidades, 

realizou-se, no dia 25 de Abril, de manhã, a 42.ª Corrida da Liberdade, tendo contado com a participação 

de 7.200 atletas em 4 partidas na corrida. 

Refira-se que a Corrida da Liberdade na continuação de semelhantes situações em anos anteriores, teve 

como patrono o Capitão de Abril, Coronel Victor Manuel Rodrigues Alves. 

Ao nosso representante na organização, o Capitão de Abril José Marques Gonçalves Novo, que mais uma 

vez, ainda que com sacrifício da sua saúde, desempenhou a missão atribuída de forma exemplar, as nossas 

felicitações. 

Ver Anexo 02 

n) Rali, “À Procura do Poeta”

O núcleo da A25A de Oeiras/Cascais, além da Festa Jovem da Linha e da Festa Náutica Jovem, organizou 

também um rali para alunos das escolas, “À Procura do Poeta”. 

2. Comemorações oficiais

A A25A participou na sessão comemorativa do 25 de Abril na Assembleia da República, a convite do 

respectivo presidente. 

Mais uma vez, os militares de Abril foram muito bem recebidos. 

3. Outras Comemorações

Das várias colaborações com entidades promotoras de actividades comemorativas (seja por iniciativa 

própria seja por proposta/sugestão da A25A), para além das respostas que tentámos dar aos convites 

recebidos de várias entidades (escolas, autarquias, colectividades, convívios, etc.), destacamos as seguintes 

iniciativas: 

a) Retratos de Abril

Gala comemorativa dos 45 anos da Revolução dos Cravos, espectáculo, promovido e produzido pela RTP, 

da autoria de Júlio Isidro, realizado e gravado no Coliseu dos Recreios de Lisboa. Transmitido pela RTP 

no dia 25 de Abril. Retratos de Abril assumiu-se como um gesto de gratidão a todos os fotógrafos que 

viveram a Revolução nas ruas e registaram imagens do dia que mudou Portugal e assim passaram a fazer 

parte da História do nosso País. 
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Para além desta homenagem aos fotógrafos de Abril, promoveu-se igualmente homenagem a alguns autores 

e criadores que contribuíram, com a sua acção e luta, para a profunda mudança na sociedade portuguesa: 

José Afonso, o nosso Zeca, que faria agora 90 anos; 

A editora discográfica Orfeu e o seu mentor, Arnaldo Trindade; 

Carlos Paredes, cuja obra se mantém viva e em movimento perpétuo. 

António Gedeão, Manuel da Fonseca e Manuel Alegre, poetas cantados pelos jovens músicos da época; 

As canções que serviram de senha às operações militares de 25 de Abril de 1974 – “O Depois do Adeus” e 

Grândola – acompanhadas de outras canções que “abriram Abril” foram, como não podia deixar de ser, 

interpretadas por um naipe de cantores que foram e continuam de Abril. 

De referir a participação da Tuna feminina do Instituto Superior Técnico e do grupo coral alentejano da 

Damaia. 

Mas, as intervenções não foram apenas de artistas portugueses: 

• Procurando criar um quadro especial dedicado aos países africanos onde o português é língua oficial,

tivemos um conjunto de artistas desses países que, tal como os portugueses, quiseram prestar uma

homenagem especial a Moçambique, em solidariedade com o seu povo que muito recentemente havia

visto abater-se sobre si uma catástrofe social.

• De Espanha, mais uma vez tivemos o prazer e a honra de contar com a participação de Patxi Andion.

Dado o seu recente falecimento, foi a última vez que tivemos a oportunidade de o ouvir, ao vivo.
Por tudo, pela sua vida de militante cívico na luta pela liberdade, pela sua amiga e graciosa 
colaboração que nos deu, sempre que para isso o solicitávamos, a nossa profunda homenagem, os 
nossos sentidos agradecimentos e a nossa eterna saudade.

• De Itália, mais especificamente de Cuneo, tivemos a participação do Grupo Musicale Canzon & Teatro.

Na sequência da participação de uma delegação da A25A, em Cuneo, por ocasião das comemorações dos 

70 anos do 25 de Abril Italiano e dos nossos 41 anos (2015) sob o tema “os dois 25 de Abril” (o 25 de Abril 

é festejado em Itália, pois em 1945 foi nesse dia que os fascistas foram “definitivamente” derrotados, no 

âmbito da II Guerra Mundial, pelos italianos), decidimos retribuir o convite, então recebido, aos nossos 

anfitriões, a Associacione Nazionale Partijiani  d’Italia. Foi com grande satisfação que aqui recebemos uma 

delegação chefiada pelo presidente da ANPI, Ughetta Biancotto e integrada pelo presidente da Associacione 

Terra dei Bagienne, Eurico Falco. 

Que nos presenteou com a intervenção do Grupo Musicale Canzon & Teatro que interpretou canções 

revolucionárias de Itália e Portugal. 
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b) Lisboa – Lugares de Abril

No dia 25 de Abril de 1974 o Movimento das Forças Armadas (MFA) levou a efeito um golpe de Estado 

através de uma ação militar, derrubando a ditadura do Estado Novo e iniciando um processo que levou à 

implantação de um regime democrático em Portugal. 

Contrariamente às anteriores tentativas de derrubar a ditadura, a operação militar do 25 de Abril abrangeu 

todo o território nacional e estendeu acções sequentes tanto às regiões dos Açores e Madeira como aos 

territórios coloniais, mas foi em Lisboa que se concentrou o essencial da manobra militar. 

Diversos locais da cidade ficaram ligados à ação do Movimento das Forças Armadas e à conquista da 

Liberdade, tanto os que estavam previstos no plano de operações e constituíam objetivos das forças 

revolucionárias, como aqueles em que ocorreram confrontos com forças do regime ou mesmo os que se 

tornaram locais emblemáticos da Revolução. 

Para Lisboa confluíram forças militares de vários pontos do País que, juntamente com as forças sediadas 

na Capital, aqui desenvolveram as ações que consumaram a libertação dos Portugueses e de Portugal. 

Enquanto outras forças manobravam em vários locais do País, em Lisboa participaram forças oriundas da 

própria cidade, como o Batalhão de Caçadores nº 5 (BC5), a Escola Prática de Administração Militar 

(EPAM), a Escola Prática de Transmissões (EPTms), o Regimento de Engenharia nº 1 (RE1), de Grupos 

de Comandos criados especificamente para o efeito, e também forças vindas de Almada, Aveiro, Estremoz, 

Figueira da Foz, Mafra, Santa Margarida, Santarém, Serra da Carregueira, Tancos, Vendas Novas e Viseu. 

Estas acções libertadoras executadas pelas forças do MFA dignificaram os Capitães de Abril e todos os 

militares participantes, assim como o povo que os apoiou incondicionalmente, acabando vários locais da 

cidade por ficar ligados ao 25 de Abril, à Liberdade e ao nascimento da democracia portuguesa.  

São esses locais que numa iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, por proposta da A25A, agora se 

assinalam, recordando que nenhum povo pode consentir na usurpação dos seus direitos. 

Em cada local inaugurado foi colocada uma placa, que inclui um “QRCode”, que liga directamente ao site 

da A25A, onde se podem ver não apenas a descrição dos acontecimentos ocorridos nesse local, mas todo o 

site (este “QRCode” está também na sede da A25A). 

Placas inauguradas em 2019: 

Batalhão de Caçadores n.º 5; 

Escola Prática de Administração Militar; 

Quartel-General do Governo Militar de Lisboa; 

Rádio Clube Português; 

Terreiro do Paço; 
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Rua do Arsenal; 

Sede da Legião Portuguesa; 

Rádio Emissores Associados de Lisboa; 

Emissora Nacional 

Os restantes locais a serem assinalado no futuro, são: 

Regimento de Engenharia N.º 1; 

Escola Prática de Transmissões; 

Estúdios da Rádio Televisão Portuguesa; 

Aeroporto Internacional de Lisboa; 

Banco de Portugal; 

Rádio Marconi; 

Casa da Moeda; 

Ribeira das Naus; 

Rio Tejo, frente ao Terreiro do Paço; 

Largo do Carmo e Quartel do Carmo; 

Sede da PIDE/DGS; 

Rádio Renascença; 

Rossio; 

Jornal “a República”. 

c) Visita ao Posto de Comando

Organizado pela Presidência da República, Visita ao Posto de Comando (PC) do MFA, no Regimento de 

Engenharia 1 (RE1) na Pontinha, o Presidente da República visitou este local tendo convidado a A25A para 

estar presente.  

d) Comemorações Populares em Lisboa

Mais uma vez, a A25A coordenou a Comissão Promotora das Comemorações Populares em Lisboa. 
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Com uma ampla participação, realizou-se o habitual desfile na Avenida da Liberdade com partida da Praça 

Marquês de Pombal e chegada ao Rossio, onde interveio, em nome da Comissão Promotora o Coronel 

Vasco Lourenço. 

D. SEDE 

O Dr. António Belo, após 17 anos, terminou a sua colaboração, como assessor da Direcção. 

Ao agradecer-lhe os anos que connosco trabalhou, a postura leal que sempre manteve e os bons resultados 

daí resultantes, formulamos votos das maiores felicidades futuras, na vida de “reformado” que agora 

enfrenta. 

Contamos que como associado da A25A, continue a participar na nossa vida associativa. Um grande abraço 

amigo! 

Em sua substituição, passámos a contar com a colaboração de um novo assessor, Sérgio Pereira, a quem 

damos as boas vindas e com quem contamos, para nos ajudar a melhorar a qualidade dos nossos serviços. 

No pouco tempo passado, pudemos já verificar que as valências do Sérgio Pereira, nomeadamente no campo 

da informática, nos permitirão melhorar significativamente a nossa capacidade nesse domínio. 

Os resultados são já bem visíveis, confiamos que serão bem mais significativos no futuro... 

Bem-vindo, Sérgio! Um grande abraço! 

1. Biblioteca

Sob a responsabilidade do sócio, Comandante João Falcão de Campos, a Biblioteca continua a ver 

aumentar o seu já muito valioso espólio, sempre disponível para consulta pelos associados e demais 

interessados. 

Neste momento, temos cerca de 5.780 títulos, devidamente catalogados e arrumados em estantes. 

2. Fórum Salgueiro Maia

a) Lançamento de obras literárias

Entre Janeiro e Dezembro de 2019 foram levadas a efeito as seguintes sessões de lançamento e divulgação 

de 12 (doze) obras literárias: 21 de Fevereiro - «Milando ou Andanças por África», Paulo Cordeiro Salgado, 

Lema d’Origem Ed.; 16 de Abril - «Dias da Liberdade em Portugal», Gérald Bloncourt, Daniel Bastos; 17 

de Abril - «A Minha Guerra a Petróleo», António José Pereira da Costa, Chiado Ed.; 22 de Abril - «A noite 

que mudou a revolução de abril», Almada Contreiras, Colibri; 08 de Maio - «Suplício e Paixão do 

Socialismo», Rui Namorado, Lápis de Memória; 23 Maio - «Todos ou Nenhum - a libertação dos presos 

de Caxias», João Menino Vargas, Colibri;  18 de Junho - «O MFA em Moçambique», Aniceto Afonso, 

Colibri; 15 de Outubro - «O Activismo Estudantil no IST, 1945-1980», Luísa Tiago de Oliveira, Edições 
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Fenix; 06 de Novembro - «Mussolini - autobiografia», tradução e Introdução Cor. David Martelo, edições 

Sílabo; 09 de Novembro - «A Volta à Vida à Volta do Mundo», Jorge C. Ferreira, Poética; 26 de Novembro 

- «Portugal e a União Europeia...», João Martins Pereira, Âncora; 12 de Dezembro -  «Sinais de Vida - 

Cartas de Guerra 1961-1974», de Joana Pontes, Tinta-da-china. 

b) Exposições

Entre Janeiro e Dezembro de 2019 foram levadas a efeito as seguintes exposições: 13 de Março - Exposição 

Arte Colectiva - Kim Molinero; 15 de Maio - Exposição Arte Colectiva – Fernanda Nobre; 05 de Junho - 

Exposição Aguarelas - Gilberto Gaspar; 13 de Setembro - Exposição Fotografia - Carlos Ricardo e Sérgio 

de Lisboa; 02 de Outubro - «Lisboa E Outros Lugares» - Exposição Pintura - Albano Pereira. 

c) Conferências, Debates, Colóquios

Entre Janeiro e Dezembro de 2019 foram levadas a efeito as seguintes sessões: 28 de Fevereiro - «Direito à Saúde 
– Lei de Bases», debate, Ass. 25 Abril; 25 de Março - «António Sérgio - Cultura, Resistência e Liberdade», evocação,
APE; 07-10 de Out -  conferência internacional, Médicos Mundo; 29 de Outubro -  apresentação candidatura, Lista 
A, JS; 

d) Projectos Especiais

Em 07 de Novembro – Arquivo Digital A25A, conferência de apresentação, entrega de documentação e 

suportes digitais. 

3. Loja

Sob a responsabilidade do novo porteiro Gilberto Ferreira, a quem damos um forte abraço de boas-vindas, 

continuou a actividade de disponibilizar, para aquisição dos associados e convidados, artigos diversos, 

sobre a temática do 25 de Abril (livros, medalhas, posters, serigrafias, etc.). 

E. OUTRAS ACTIVIDADES 

1. Núcleo de viagens turísticas e culturais

a) O Núcleo que tem a seu cargo organizar viagens turísticas e culturais, destinados aos Associados e

Amigos, continuou a prosseguir com o objectivo de apresentar propostas para a realização de pelo menos 

duas viagens por ano. 

Objectivo que progressivamente se está a tornar mais difícil de atingir, se não tivermos a colaboração 

das(os) Associadas(os) e Amigas(os), no sentido de nos indicarem propostas/projectos de viagens que 

considerem poderem vir a ser atrativas. Aproveitamos para renovar o nosso pedido para que esta 

colaboração seja mesmo efectiva. 

b) No ano de 2019, ultrapassadas estas dificuldades, foram organizadas as seguintes viagens:
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- Cruzeiro no Rio Danúbio, de 24 de Junho a 01 de Julho de 2019. 

Esta viagem decorreu de forma muito agradável para a generalidade dos participantes. 

- Cruzeiro nas Caraíbas, de 24 de Novembro a 07 de Dezembro de 2019. 

Esta viagem teve uma boa adesão de participantes, que genericamente fizeram uma apreciação favorável, 

pela diversidade de países visitados e pela qualidade dos serviços disponibilizados no navio. 

É de salientar o facto deste cruzeiro ter feito a inauguração do funcionamento da Ilha da MSC nas Bahamas 

– Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Para os participantes neste cruzeiro, foi uma experiência inédita e muito interessante. 

c) Ainda no ano de 2019, mas projectados para o ano de 2020, foram desenvolvidos os trabalhos

preparatórios, para a organização de um projecto ambicioso, que previamente indicava suscitar alargado 

interesse nas(os) nossas(os) Associadas(os) e Amigas(os), que foi a viagem no comboio GRAND 

TRANSIBERIANO EXPRESS – 2020. 

A efectiva adesão a esta viagem de um número de participantes que não atingiu o mínimo exigível para 

uma organização autónoma da A25A, obrigou-nos a acordar com a Agência OASISTRAVEL a integração 

das(os) nossas(os) Associadas(os) e Amigas(os) interessados em participarem no grupo que aquela agência 

assumiu organizar, por forma a ser conseguida a realização desta viagem, a qual terá lugar de 05 a 21 de 

Junho de 2020. (Mais uma actividade não realizada, devido à pandemia) 

d) Com vista à organização de duas viagens em 2020, foram também já iniciados os preparativos com

vista a uma oportuna apresentação de propostas para essas viagens, no início de 2020. (Outra iniciativa 

anulada pela pandemia) 

2. O Referencial

No fim de 2019 e em parte para colmatar a saída do António Belo, na correcção dos textos passamos a 

dispor da colaboração do Armando José Martins Morim Lopes como assistente do editor. 

3. Convites à A25A

Como nos anos anteriores, foram frequentes os convites dirigidos à A25A para se fazer representar em 

actividades várias. 

Sempre que o considerou desejável e possível, a Direcção fez-se representar, enviando mensagens quando 

a presença física não foi viável. 

4. Ofertas à A25A
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Foram várias as instituições e entidades que contribuíram para o aumento do nosso património com a oferta 

de obras de arte, medalhas comemorativas, livros, etc. 

Não vamos aqui discriminar todas as ofertas. Lembra-se, no entanto, que das mesmas tem sido dado público 

conhecimento em O Referencial. 

5. As Escolas na A25A

Ver Anexo 03 

6. A Almoços Ânimo

Em colaboração com o consócio António Colaço foram organizados almoços/debate com as seguintes 

personalidades: Pedro Nuno Santos, Tiago Oliveira, António Macedo, João Vasconcelos. 

F. MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

a) Sócios efectivos

Foram admitidos 56 (cinquenta e seis) sócios efectivos, cuja ratificação se apresenta à presente 

Assembleia-Geral; 7 (sete) pediram a exoneração; 25 (vinte e cinco) faleceram (ou tomámos 

conhecimento do seu anterior falecimento): Amílcar Augusto Ferreira Domingues, Ângelo Ferreira, 

António Ferreira Silva,  António Manuel dos Santos Arnault, António Vasco Pereira de Oliveira e Costa, 

António Vieira Nunes, Carlos Alberto Cunha Bispo, Carlos Manuel Hipólito Caraço, Carlos Manuel 

Monteiro Morgadinho, Carlos Orlando Carvalho de Jesus, Ciro Ascensão Martins, Eduardo Arménio 

Ferreira Semedo, Fernando Paes Mendes, Gil Vicente Rosa de Oliveira, João Moutinho da Silva, João 

Rodrigues Coelho, Joaquim António Encarnação Valentim,  Joaquim de Melo Pereira, Luís Filipe Pires 

Conceição, Manuel da Costa Brás, Manuel Serafim Viegas, Maria Amélia de Almeida da Luz Carvalho, 

Mário Manuel Pinto dos Santos, Rita Baptista Camarada, Vasco Júlio Belmarço da Costa Santos. 

b) Apoiantes

Pediram a exoneração 1 (um) e faleceram (ou tomámos conhecimento do seu anterior falecimento) 8 (oito) 

apoiantes: João Manuel Sarabando Moreira, Jorge do Carmo Silva Leite, José Mário Monteiro Guedes 

Branco, Manuel Lousã Henriques, Maria Fernanda Figueira de Lima, Pedro Jorge Gonçalves, Raul Alfredo 

Cardoso Peixoto da Silva, Rogério Gomes Carpentier 

A Associação 25 de Abril conta com o seguinte número de associados: 

Sócios Apoiantes 
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Activos 1982 633 

Suspensos 944 858 

Dos associados activos, 12 Sócios e 9 Apoiantes estão isentos, a seu pedido do pagamento das quotas. 

Para além disto, continuamos a considerar como associados os falecidos (729 Sócios, 372 Apoiantes). 

Durante a vida da A25A, foram exonerados a seu pedido, 655 Sócios e 185 Apoiantes. 

Para além disso, temos: 

31 (trinta e um) Sócios de Honra (Alcides José Sacramento Marques, Alípio Cristiano de Freitas, 

António Alva Rosa Coutinho, António Alves Marques Júnior, António Duarte Arnault, Augusto José 

Monteiro Valente, Carlos Alberto Idães Soares Fabião, Carlos Manuel Costa Lopes Camilo, 

Diamantino gertrudes da Silva, Edmundo Pedro, Emídio Guerreiro, Ernesto Augusto Melo Antunes, 

Fernando Baeta Cardoso do Valle, Fernando José Salgueiro Maia, Francisco da Costa Gomes, João 

Sarmento Pimentel, José Luís Vilalobos Filipe, José Loureiro dos Santos, José Manuel Sequeira 

Afonso dos Santos, José Tengarrinha, Júlio Artur da Silva Pomar, Maria Lourdes Ruivo da Silva de 

Matos Pintasilgo, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, Mário Alfredo Brandão Rodrigues, Mário de 

Almeida Lebre, Nuno Manuel Guimarães Fisher Lopes Pires, Rolando Carvalho Tomas ferreira, Rui 

Nogueira Lobo Alarcão e Silva, Vasco dos Santos Gonçalves, Vítor Manuel Rodrigues Alves, Vitor 

Manuel Trigueiros Crespo). 

2 (dois) Sócios de Mérito, José António Artur dos Santos e Júlio José de Pinho Isidro do Carmo, 

24 (vinte e quatro) Sócios a título póstumo, porque falecidos antes da fundação da A25A, a primeira 

Assembleia Geral da mesma assim o decidiu. (Amílcar Carlos Rodrigues, André do Nascimento 

Infante, António Manuel Vieira Pinto Ferreira, Arnaldo Oliveira Pinto, Carlos Alberto Serpa Soares, 

Carlos Albino Santos Coelho, Henrique Soares Afonso, João Francisco Ramos do Rego Bayan, José 

Eduardo de Oliveira Coimbra, Juvenal Cardoso de Ávila, Lopes Pala, Luís Ataíde da Silva Banazol, 

Manuel Jorge Borrega, Carlos Alberto Oliveira Lemos, Eduardo Manuel da Costa Pereira do Rosário 

Dias, Francisco Maria Domingues, Graciano de Matos Vilarigues, José Manuel Belo Varela Castelo, 

Manuel José Paulo, Ramiro Pedroso Correia, Roberto Ivens Ferraz de Carvalho, Adalberto Gastão 

Grilo de Sousa Dias, José Conceição Santos, José Luís Lopo Tuna). 
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Situação disciplinar 

A Direcção não exerceu qualquer acção disciplinar, durante este período. 

G. RELATÓRIO DE CONTAS DA ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL 

1. Sumário

A estrutura de apoio administrativo e logístico da Associação, escassa para fazer face às necessidades 

quotidianas do normal e regular desenvolvimento da vida associativa e às inúmeras solicitações de terceiros 

que nos contactam procurando informação, ajuda e colaboração, supera as dificuldades e encontra as 

respostas possíveis, em tempo e adequadamente, graças ao profissionalismo, entrega e empenho da 

prestimosa colaboradora Alice Monteiro. 

A relação com terceiros, no âmbito das relações públicas, do apoio logístico, da administração e gestão de 

associados e financeira, incluindo as operações de tesouraria, bancárias e de preparação documental e 

registo contabilístico dos factos patrimoniais inerentes à vida associativa, requer entrega, espírito de 

sacrifício, urbanidade, serenidade e senso comum. Atributos presentes substantivamente na postura e 

empenho profissional de Alice Monteiro que, mercê do seu esforço e entrega pessoal às actividades da 

A25A, vem superando com êxito as naturais dificuldades decorrentes da situação existente encontrando as 

respostas possíveis, equilibradas e adequadas, melhorando continua e consistentemente os seus 

conhecimentos e perícias. 

Alice Monteiro tem persistentemente demonstrado denodado esforço, espírito de sacrifício, empenho, 

entrega, disponibilidade e lealdade para com a A25A e na relação com os seus associados. Assim, 

considerando de apreço e passível de publicitação a acção daquela colaboradora aqui o dizemos, e 

escrevemos, para conhecimento da massa associativa e inserção em documento estatutário de registo e 

descrição da vida associativa e inerentes actividades da A25A. 

2. Análise da Posição Financeira

A 31 de Dezembro de 2019, o total dos activos da A25A ascendem a € 1 811 948,126, representando uma 

diminuição de 1,72 por cento, se comparado com o valor em 31 de Dezembro de 2018. Daquele montante 

€ 1 357 579,31 são de activos não correntes (valor agregado das obras e equipamentos do edifício da sede 

quando da sua adaptação e preparação e posteriores recondicionamentos) e € 454 368,95 de activos 

correntes: (i) créditos a receber € 12 868,45; (ii) outros activos correntes - diferimentos € 1229,62; (iv) 

caixa, depósitos bancários e outros activos financeiros € 440 270,88: (i) € 300 000,00 são de depósitos a 

prazo; (ii) € 129 793,19 de depósitos à ordem; (iii) € 1253,38 de caixa; (iv) € 10 324,31 de ouros activos 

financeiros - moedas de prata comemoração dos 25 Anos do 25 de Abril). 

A 31 de Dezembro de 2019, os passivos no valor de € 62 759,49 eram inferiores em 10,35 por cento ao 

montante em 31 de Dezembro de 2018, € 70 001,99. Todos os passivos correntes são dívidas a curto prazo: 

(i) fornecedores € 1 750,04; (ii) Estado e outros entes públicos € 955,80 – Segurança Social e Autoridade 
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Tributária; (iii) outros credores € 5 077,87; (iv) diferimentos € 54 975,78: (a) acréscimos de custos € 

8467,69; (b) rendimentos a reconhecer € 46.508,09. 

Balanço em 31 de Dezembro de 2019 

Rubric

as 

Em 

31DEZ2019 

Em 

31DEZ2018 

ACTIVO 

Activo não corrente 

Activos fixos tangíveis 1.357.579,31 1.388.328,48 

Activos fixos intangíveis 

Investimentos financeiros 

Fundadores Associados/membros 

Total do activo não corrente 1.357.579,31 1.388.328,48 

Activo corrente 

Inventários 0,00 14.639,98 

Créditos a receber 12.868,45 32.584,94 

Diferimentos 1.229,62 7.516,38 

Caixa e depósitos bancários 440.270,88 400.644,39 

Total do activo corrente 454.368,95 455.385,69 

Total do activo 1.811.948,26 1.843.714,17 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO 

Fundos Patrimoniais 

Fundos 1.237.424,38 1.276.883,08 

Reservas 68.602,50 68.602,50 

Resultados transitados 428.226,60 426.125,34 
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Resultado líquido do período 14.935,29 2.101,26 

Total de fundos patrimoniais 1.749.168,77 1.773.712,18 

PASSIVO 

Passivo não corrente 

Provisões 

Total do passivo não corrente 

Passivo corrente 

Fornecedores 1.750,04 2.978,06 

Estado e outros entes públicos 955,80 748,86 

Diferimentos 54.975,78 65.022,48 

Outros passivos correntes 5.077,87 1.252,59 

Total do passivo corrente 62.759,49 70.001,99 

Total do passivo 62.759,49 70.001,99 

Total de fundos patrimoniais e passivo 1.811.948,26 1.843.714,17 

3. Análise do Desempenho Económico

A demonstração de resultados por natureza traduz a vertente económica das actividades 

da A25A evidenciando numericamente os valores monetários dos fluxos de gastos e 

rendimentos no exercício de 2019. 

A demonstração de resultados do exercício de 2019 evidencia e reconhece o resultado 

líquido positivo no ano - € 14 935,29 – consequência do excesso do valor dos rendimentos 

- € 293 929,16 – relativamente ao valor dos gastos - € 278 993,87. 

Em 2019 os rendimentos, com origem nas cedências de existências com contrapartida de 

subsídios às actividades, na cobrança de quotas do ano e recuperação das de anos 

anteriores e de subsídios às actividades da A25A, atingiram o montante de € 252.197,25: 

(i) cedências de existências € 2.787,97; (ii) cobrança de quotas € 58.200,32; (iii) 

subsídios, doações e legados à exploração € 191.208,96, verificando-se um aumento de 

69 por cento comparando com 2018 - € 149 169,56. Os gastos com as existências cedidas, 

em fornecimentos e serviços externos (FSE) e com o pessoal atingiram o valor de € 198 

718,25: (i) gastos com existências cedidas € 1 474,11; (ii) gastos com fornecimentos e 

serviços externos – FSE - € 162 129,61; (iii) gastos com o pessoal € 35 113,93. Aumento 

de 48% por cento face ao valor de 2018 - € 133 903,25. Foram reconhecidos, registados  
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e contabilizados outros gastos no montante de € 70 712,56, em depreciações,  

amortizações e provisões para aumentos de imparidades. 

Face ao que antecede verificou-se um resultado antes de depreciações e impostos 

(EBTIDA) de € 14 263,83. 

O resultado líquido do exercício de 2019 atingiu o valor de € 14 935,29, por recebimento, 

registo e contabilização de juros e rendimentos similares no valor de € 671,46, montante 

que aumentou o valor do EBTIDA - € 14 263,83 - gerando o resultado positivo acima 

indicado. 

Demonstração de Resultados 

Rendimentos e Gastos 2019 2018 

Existências cedidas 2.787,97 7.031,80 

Serviços prestados (quotas sócios) 58.200,32 56.654,78 

Custo de existências cedidas -1.474,11 -2.889,90 

Margem bruta 59.514,18 60.796,68 

Subsídios, doações e legados à exploração 191.208,96 85.482,98 

Fornecimentos e serviços externos -162.129,61 -101.251,86 

Gastos com o pessoal -35.113,93 -29.761,49 

Imparidades de dívidas a receber 

Outros rendimentos 41.060,45 39.711,51 

Outros gastos -9.560,66 -12.766,41 

Resultados antes de depreciações e impostos 84.976,39 42.211,41 

Gastos de depreciação a amortização -70.712,56 -42.413,57 

Resultado operacional 14.263,83 -202,16 

Juros e rendimentos similares obtidos 671,46 2.303,42 

Juros e gastos similares suportados 

Resultado antes de impostos 14.935,29 2.101,26 

Imposto sobre o rendimento 

Resultado líquido do exercício 14.935,29 2.101,26 
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4. Aplicação de Resultados - Proposta

A Associação 25 de Abril encerrou o exercício de 2019 com o resultado positivo de € 

14 935,29, apurado em conformidade com as normas contabilísticas constantes no 

Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades Sem Fins Lucrativos (SNC-

ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36- A/2011, de 09 de Março. 

Nos termos dos estatutos, em face dos documentos de prestação de contas – Relatório de 

Contas 2019 – e do relatório da Direcção da Associação 25 de Abril, propõe-se que o 

resultado líquido positivo do exercício de 2019, € 14 935,29 (catorze mil novecentos e 

trinta e cinco euros e vinte e nove cêntimos), transite integralmente para Fundos 

Patrimoniais – Resultados Transitados. 

Anexam-se, passando dele a fazer parte, Balanço, Demonstração de Resultados (por 

natureza), mapa de amortizações, análise de gastos e rendimentos e mapa de exploração 

mês a mês. 

H. CONCLUSÕES 

Como podemos ver, a A25A continuou, em 2019, a sua acção no sentido de consolidar 

os valores de Abril na sociedade Portuguesa. 

Como continuou a planear e a preparar o futuro, com esses mesmos objectivos. 

A eclosão de uma pandemia viral tudo veio pôr em causa, alterando profundamente a 

nossa acção. 

Porque fisicamente se tem mostrado quase impossível continuar as nossas actividades, 

mas também porque nos recusamos a desistir, a baixar os braços, temos tentado uns 

actividade à distância, através da difusão de textos, que consideramos coexistir com os 

valores que nos enformam. 

Tivemos a sorte de poder contar com o apoio do novo assessor, o Sérgio Pereira, a que já 

nos referimos neste relatório. 

A sua acção é por demais relevante, pelo que não resistimos a novamente a acentuar! 

Vamos proceder a eleições para os Corpos Sociais, apresentando uma lista um pouco 

renovada. 
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Aos que saem (continuando connosco felizmente) os nossos sentidos e profundos 

agradecimentos, em nome da nossa A25A! 

Aos que chegam de novo (com a particularidade de num caso se tratar de um regresso), 

as nossas saudações de Boas Vindas! 

Todos, com a colaboração dos associados, conseguiremos continuar o nosso caminho

de consolidação dos valores de Abril! 

É esse espírito que nos anima, é essa promessa que fazemos, são esses os sonhos que nos 

acalentam. 

Abraços de Abril 

O Presidente da Direcção 

Vasco Lourenço 

Anexos 

1 - Mapas contabilísticos; 

2 – 42.ª Corrida da Liberdade e do 25 de Abril; 

3 – Projecto Educativo “A25A – Escolas” 
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Anexo 1 ao RAC 
(Mapas Contabilísticos) 
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BALANÇO
  EM 2019.12.31

2019 2018 2019 2018
DESCRIÇÃO ACTIVO AMORTIZAÇÕES ACTIVO ACTIVO DESCRIÇÃO

BRUTO E PROVISÕES  LÍQUIDO  LÍQUIDO

  IMOBILIZAÇÕES   FUNDOS
  CORPÓREAS   - Jóias 19 431,21 19 376,21
  - Bens imóveis   RESERVAS
      - Nova sede 1 975 685,19 745 292,98 1 230 392,21 1 269 905,91   - Reserva de reavaliação 68 602,50 68 602,50
  - Equipamento básico 3 420,32 3 359,92 60,40 120,79   RESULTADOS TRANSITADOS
  - Ferramentas e utensílios 8 038,69 8 038,69 0,00 803,86   - De exercícios anteriores 428 226,60 426 125,34
  - Equipamento administrativo 162 838,66 159 992,10 2 846,56 2 008,64  OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIMONIAIS
  - Equipamento audio-visual e som 5 929,90 4 960,18 969,72 1 809,71   - Subsídios - obras sede 1 217 993,17 1 257 506,87
  - Outras imoblizações corpóreas 131 256,56 7 946,14 123 310,42 84 159,57   RESULTADOS DO EXERCICIO
  INVESTIMENTOS EM CURSO   - Resultado liquido do exercício 14 935,29 2 101,26
  - Património histórico, artístico e cultural 0,00 0,00 0,00 29 520,00 

     Subtotal 2 287 169,32 929 590,01 1 357 579,31 1 388 328,48 TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL 1 749 188,77 1 773 712,18
  EXISTÊNCIAS 0,00 
  - Mercadorias 81 727,59 81 727,59 0,00 14 639,98 

     Subtotal 81 727,59 81 727,59 0,00 14 639,98 
  PASSIVO

  CRÉDITOS A CURTO PRAZO   - DÉBITOS A CURTO PRAZO
   - Fornecedores 0,00 0,00 690,00      - Fornecedores 1 750,04 2 978,06
   - Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 0,00      - Estado e outros entes públicos 955,80 748,86

     - Associados e apoiantes 0,00 0,00
   - Outros devedores 12 868,45 12 868,45 31 894,94      - Outros credores 5 077,87 1 252,59

     Subtotal 12 868,45 12 868,45 32 584,94      Subtotal 7 783,71 4 979,51
  DISPONIBILIDADES   - DIFERIMENTOS
   - Outros activos financeiros 10 324,31 10 324,31 10 329,30   - Outros acréscimos de custos 8 467,69 14 394,28
   - Outros depósitos bancários (prazo) 300 000,00 300 000,00 360 000,00     - Rendimentos a reconhecer 46 508,09 50 628,20
   - Depósitos  à ordem 129 793,19 129 793,19 30 123,33      Subtotal 54 975,78 65 022,48
   - Caixa 153,38 153,38 191,76 TOTAL DO PASSIVO 62 759,49 70 001,99

     Subtotal 440 270,88 440 270,88 400 644,39 
  DIFERIMENTOS
   - Outros custos diferidos e rendimentos reconhecer 16 247,82 15 018,20 1 229,62 7 516,38 

     Subtotal 16 247,82 15 018,20 1 229,62 7 516,38 
TOTAL DO ACTIVO 2 838 284,06 1 026 335,80 1 811 948,26 1 843 714,17 TOTAL DO FUNDO SOCIAL E PASSIVO 1 811 948,26 1 843 714,17

VALOR VALOR

ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
EXERCÍCIO DE 2019

CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

   - Custo das mercadorias vendidas 1 474,11 2 889,90    - Vendas de mercadorias 2 787,97 7 031,80

   - Fornecimentos e serviços externos 162 129,61 101 251,86    - Prestação de Serviços
     - Quotas dos associados e apoiantes         48 508,36 49 159,56

   - Gastos com o pessoal    - Subsídios, doações e legados à exploração
     - Ordenados e subsídios de Natal e férias 26 366,22 22 880,00      - Do Estado e outros entes públicos 106 520,58 360,00
     - Subsídio Alimentação 2 585,34 2 113,11      - De associados 1 352,08 5 434,21
     - Encargos sobre remunerações - SSocial 5 919,58 4 554,72   - De outras entidades 51 775,90 65 539,82
     - Seguro acidentes trabalho e doenç. profiss. 242,79 35 113,93 213,66 29 761,49      - De contrapartida existências-cedência 31 560,40 7 226,17

     - De doacções 0,05% do IRS 6206,95
   - Perdas por imparidades      - De doacções de 0,5% dp IVA 191 208,96 715,83 85 482,98

     - Em inventários e activos fixos tangíveis 70 712,56 42 413,57
     - De dívidas a receber 0,00 70 712,56 0,00 42 413,57

   - Outros gastos e perdas   - Outros rendimentos e ganhos
      - Impostos 0,00 3,56      - De recuperação de dívidas a receber 9 691,96 7 495,22
      - Gastos  em  Outros InvestImentos Financeiros 4,99 39,92    - Ganhos em inventários 3,67 27,39
      - Outros 9 558,67 12 722,93      - Outros 41 056,78 50 752,41 39 684,12 47 206,73

      - Outros custos inerentes a associados 0,00 9 563,66 0,00 12 766,41

(A) 278 993,87 189 083,23 (B) 293 257,70 188 881,07
   - Gastos/reversões de depreciação e de amortização 
      - Impostos
      - Gastos  em  Outros InvestImentos Financeiros

(C) 278 993,87 189 083,23 (D) 293 257,70 188 881,07
   - Gastos e perdas de financiamento    - Juros, dividendos e outros rend.similares
     - Outros juros      - Juros obtidos de depósitos bancários 671,46 2 303,42

     - Outros proveitos financeiros 0,00 671,46 0,00 2 303,42

(E) 278 993,87 189 083,23 (F) 293 929,16 191 184,49
   - Imposto sobre o rendimento do período 

(G) 278 993,87 189 083,23 (H) 293 929,16 191 184,49
   RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 14 935,29 2 101,26

     TOTAL 293 929,16 191 184,49    TOTAL 293 929,16 191 184,49

RESUMO: = 14 263,83 -202,16

= 14 263,83 -202,16

= 14 935,29 2 101,26

= 14 935,29 2 101,26

2018

Resultado antes de depreciações, gastos de finaciamento e de impostos: (B) - (A)

Resultado operacional (antes de gastos de finaciamento e impostos): (D) - (C)

Resultado antes de impostos: (F) - (E)

Resultado líquido do período: (H) - (G)

2019 2018 2019

ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL
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ACTIVO 
BRUTO

AMORTIZAÇÕES 
DO 

ANTECEDENTE
% AMORTIZAÇÕES

DO ANO
AMORTIZAÇÕES 
ACUMULADAS

ACTIVO 
LÍQUIDO

Imobilizações Corpóreas

- Edifício - nova sede 1 975 685,19 705 779,28 2,00 39 513,70 745 292,98 1 230 392,21
- Equipamento básico 3 420,32 3 299,53 10,00 60,39 3 359,92 60,40
- Ferramentas e Utensílios 8 038,69 7 234,83 10,00 803,86 8 038,69 0,00
- Equipamento administrativo 162 838,66 159 292,52 10,00 699,58 159 992,10 2 846,56
- Equipamento audio-visual e som 5 929,90 4 120,19 20,00 839,99 4 960,18 969,72
- Património associativo 46 065,25 46 065,25
- Obras de arte 69 742,13 69 742,13
- Biblioteca 1 064,62 1 064,62

14 384,56 7 863,44 10,00 82,70 7 946,14 6 438,42

SubTotal 2 287 169,32 887 589,79 42 000,22 929 590,01 1 357 579,31

Investimentos em curso
  - Património histórico, artístico e cultural 0,00

TOTAL 2 287 169,32 887 589,79 42 000,22 929 590,01 1 357 579,31

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO

2019

- Outras activos fixos tangíveis

ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL
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Análise de Gastos Rendimentos RSR/AM

  61 - CUSTO EXISTÊNCIAS CEDIDAS 1 474,11  71 - EXISTÊNCIAS CEDÊNCIA 2 787,97

  62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 162 129,61  72 - PRESTAçÕES SERVIÇOS 48 508,36

  63 - GASTOS COM PESSOAL 35 113,93  73 - VARIAÇÃO INVENTÁRIOS PRODUÇÃO 0,00

  64 - GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 42 145,42  74 - TRABALHOS PRÓPRIA ENTIDADE 0,00

  65 - PERDAS POR IMPARIDADES 13 548,94  75 - SUBSÍDIOS DOAÇÕES LEGADOS EXPLORAÇÃO 191 208,96

  66 - PERDAS REDUÇÃO JUSTO VALOR 0,00  76 - REVERSÕES 145,20

  67 - PROVISÕES DO PERÍODO 15 018,20  77 - GANHOS AUMENTO JUSTO VALOR 0,00

  68 - OUTROS GASTOS 9 563,66  78 - OUTROS RENDIMENTOS 50 607,21

  69 - GASTOS FINANCIAMENTO 0,00  79 - JUROS DIVIDENDOS E OUTROS SIMILARES 671,46

278 993,87 293 929,16

Ano  2019 (Valores em euros )

Gastos Rendimentos

Resultados Líquidos: 14 935,29

0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

320 000

Gastos Rendimentos Resultados

Resultados Rendimentos Gastos

ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL

25



RSR/AM

Análise de Gastos Rendimentos

Gastos
Conta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Regulariz Totais

31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 474,11 1 474,11
62 6 566,83 4 848,35 5 830,78 55 462,68 12 232,69 3 699,24 20 988,55 7 870,40 3 178,85 7 978,44 12 596,02 9 214,61 11 662,17 162 129,61
63 2 176,22 2 147,60 2 197,05 2 109,44 2 176,22 2 128,52 3 865,97 1 956,80 3 480,31 3 264,06 5 874,33 3 494,62 242,79 35 113,93
64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 145,42 42 145,42
65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 548,94 13 548,94
66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 018,20 15 018,20
68 392,27 319,37 61,68 382,83 317,27 227,57 54,26 0,00 46,28 111,22 282,39 64,68 7 303,84 9 563,66
69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 135,32 7 315,32 8 089,51 57 954,95 14 726,18 6 055,33 24 908,78 9 827,20 6 705,44 11 353,72 18 752,74 12 773,91 91 395,47 278 993,87

Rendimentos
Conta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Regulariz Totais

71 82,50 84,97 1 022,00 267,50 511,50 118,00 70,00 0,00 152,50 214,00 217,50 47,50 0,00 2 787,97
72 6 663,62 1 154,21 23 614,67 1 047,62 1 489,14 338,75 1 429,04 195,22 1 036,27 462,30 4 721,77 4 856,86 1 498,89 48 508,36
73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 950,00 1 970,50 103,00 39 140,49 33 379,26 7 750,99 7 142,58 8 744,69 4 444,26 17 230,63 1 284,50 59 847,27 9 220,79 191 208,96
76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,20 145,20
77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 1 467,96 964,05 212,05 535,29 81,52 274,35 805,50 200,00 104,23 143,41 1 302,78 2 446,14 42 069,93 50 607,21
79 0,23 0,50 146,34 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,66 0,00 0,00 71,23 671,46

9 164,31 4 174,23 25 098,06 40 991,40 35 461,42 8 482,09 9 447,12 9 139,91 5 737,26 18 503,00 7 526,55 67 197,77 53 006,04 293 929,16

Resultados
Conta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Regulariz Totais

81 28,99 (3 141,09) 17 008,55 (16 963,55) 20 735,24 2 426,76 (15 461,66) (687,29) (968,18) 7 149,28 (11 226,19) 54 423,86 (38 389,43) 14 935,29

Mapa de Exploração - Mês a Mês - até mês 13/2019 (Valores em euros)
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Anexo 2 ao RAC 
(42.ª Corrida da Liberdade e do 25 de Abril) 
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(Anexo 02) 

42ª Corrida da Liberdade e do 25 de Abril 

À imagem dos anos anteriores, dando continuidade a uma tradição iniciada pelo 

Conselho de Revolução, a A25A com a colaboração da Associação das Colectividades 

do Concelho de Lisboa (ACCL) e com a Federação das Colectividades de Cultura, 

Recreio e Desporto do Distrito de Lisboa (FCDL), organizaram a 42ª Corrida da 

Liberdade como uma festa colectiva, uma maneira popular de comemorar Abril e a 

Revolução dos Cravos. 

 Tivemos o apoio e co-organização da Câmara Municipal de Lisboa, dos Jogos da Santa 

Casa e do Turismo de Lisboa e também a prestigiosa colaboração do Museu do Aljube, 

Liberdade e Resistência. Em parcerias estivemos com a Câmara Municipal de Odivelas, 

a Confederação Portuguesa de Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto, diversas 

Juntas de Freguesia de Lisboa e Odivelas e a colaboração da Rádio Amália. 

Este ano, a organização da Corrida decidiu escolher como patrono um militar de Abril. 

Assim foi escolhido homenagear, a título póstumo, o Coronel Vitor Alves, através de 

sua viúva a Dra Maria Teresa Gomes Ferreira de Almeida Alves.  

Como local próprio para prestar essa homenagem, tivemos a oferta de utilização do 

Auditório do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, espaço dedicado à história e à 

memória do combate à ditadura e ao reconhecimento da resistência moral em prol da 

democracia e da liberdade. A ocasião permitiu realizar uma Conferência de Imprensa 

em 17 de Abril, para  dar a conhecer a 42ª Corrida da Liberdade e do 25 de Abril e 

ainda fazer uma exposição fotográfica de Alfredo Cunha, um dos mais emblemáticos 

fotojornalistas portugueses, que ilustra acontecimentos fulcrais da história da Revolução 

dos Cravos, incluindo as Campanhas de dinamização cultural no Norte do país. 

 A Corrida teve lugar na manhã de 25 de Abril, como sendo um evento de âmbito 

nacional, com inscrições gratuitas, aberta a toda a população. Contou com 7.200 

participantes, com partidas, às 10h30m, de diversos locais emblemáticos da revolução 

do 25 de Abril, designadamente Pontinha (perto do Posto de Comando do MFA), Largo 

do Carmo e Marquês de Pombal, tendo uma única chegada na Praça dos Restauradores.  

Considero serem de salientar as seguintes referências: 
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Percurso A – Pontinha/Marquês de Pombal/ Restauradores com um percurso de 

11.000m, tomaram parte e concluíram a prova 4.400 atletas. 

Percurso B – Largo do Carmo / Marquês de Pombal/Restauradores com 5.000m, 

participaram 1.100 atletas. 

Percurso C - Praça do Marquês de Pombal/Praça dos Restauradores com 1.000m, 

correram 90 crianças 

Caminhada da Liberdade – Saldanha /Marquês de Pombal/Praça dos Restauradores com 

2.500m, tomaram parte nessa prova 1.610 pessoas de todas as idades. 

Todos os participantes receberam dorsais e abastecimento de água, dispuseram de 

Segurança e assistência médica e estavam cobertos por seguro. Todos os percursos 

tiveram o acompanhamento de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários com 

pessoal especializado 

A Corrida foi acompanhada, em todos os percursos, por batedores da PSP que 

controlaram o tráfego e asseguraram o corte das estradas. 

Na Praça dos Restauradores foi montado um Posto de Comando (PC), para Comando e 

Controle da Segurança e Assistência médica à Corrida, e também distribuição de água e 

camisolas aos participantes, bem como um palco para animação cultural e homenagem 

ao Patrono Coronel Vitor Alves (representado pela família) e distribuição final de 

prémios. 

De salientar que para a concretização deste evento, a organização recebeu apoio de 

cerca de 80 voluntários de todas as idades, incluindo os escuteiros, permitindo assim 

efectuar a distribuição de águas, camisolas e a ajuda na colocação de sinalizações e 

publicidade dos apoiantes. 

A Corrida decorreu sem quaisquer acidentes, foi do agrado geral e os meios utilizados 

cumpriram a sua função conforme o planeado. 

A família do Patrono homenageado representada pela viúva, filha, neta e bisnetos 

sentiu-se muito satisfeita e honrada com esta homenagem, tendo agradecido de viva voz 

em palco aos microfones. Tomou também parte na distribuição de prémios simbólicos 

aos atletas. 

Refiro agora trechos da minha intervenção no Auditório do Museu do Aljube, durante a 

Conferência de Imprensa de 17 de Abril, ao homenagear o nosso Camarada Vitor Alves: 
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“Homenageamos nesta 42ª Corrida da Liberdade e hoje aqui, a título póstumo, na 

presença de sua viúva, Maria Teresa, o Coronel Vitor Alves, um dos principais militares 

do 25 de Abril de 1974, que já nos deixou há oito anos, mas a sua obra mantêm-se 

presente. 

Como homem da Revolução, foi ele que, com a sua grande capacidade de moderação, 

estabeleceu pontes e gerou consensos, quer na preparação do 25 de Abril, quer na 

condução da revolução, até no 25 de Novembro. 

Como em tempos afirmou Vasco Lourenço, era um cidadão de primeira, que tudo 

arriscou para que a democracia e a liberdade vigorassem em Portugal! 

O Coronel Vitor Alves assentou praça na Escola do Exército em 1954, na Arma de 

Infantaria. Promovido a Alferes em 1958, era à data do seu falecimento Coronel na 

situação de Reforma, fez várias comissões na Guerra de África, em Angola e 

Moçambique. 

Foi membro da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas (MFA), 

um dos responsáveis pela preparação política e militar do Movimento, um dos 

redactores do Programa do MFA. Depois do 25 de Abril, foi membro do Conselho de 

Estado em 1974, membro do Conselho da Revolução desde 1975, ministro dos II e III 

governos provisórios, com as pastas de Defesa Nacional e da Comunicação Social, 

porta-voz do governo e em 1975 e 76 Ministro da Educação e da Investigação 

Científica. Foi também Conselheiro pessoal do General Ramalho Eanes e Embaixador 

itinerante, entre outros cargos. 

De salientar que enquanto titular da pasta da Comunicação Social, aprovou a primeira 

Lei de Imprensa em Portugal e enquanto Ministro da Educação e Investigação Cientifica 

do VI Governo Provisório, chefiado por Pinheiro de Azevedo, foi o responsável pela 

criação das Universidades dos Açores e da Madeira, bem como da Universidade Aberta 

e pela criação do cargo de coordenador-geral do ensino de português, junto das 

embaixadas de Portugal em França e na República Federal da Alemanha. 

Com a sua diplomacia e bom senso, Vitor Alves, foi um digno exemplo apontado como 

o motor de consensos entre as Forças Armadas, os Partidos e os Organismos influentes

da Sociedade. 

Recordamos com saudade o nosso estimado camarada e amigo Vitor Alves, 

homenageando-o por tudo quanto fez em prol da democracia, da Cidadania, da Cultura, 

pelo bom-senso que sempre demonstrou possuir e nos ensinou a cultivar e ainda por 

tudo quanto fez para que o 25 de Abril fosse um sucesso, contribuindo desse modo para 
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dignificar e elevar bem alto o nome de Portugal pelo mudo inteiro e criar esperanças no 

futuro. 

Nunca te esqueceremos Camarada, Amigo e Conselheiro Vitor Alves. Continuarás a ser 

aquela estrela que nos continuará a guiar lá no Céu, em períodos mais agitados! 

Todos em conjunto iremos ajudar a criar uma sociedade mais justa, livre e solidária! 

Bem hajas companheiro!!!” 

Vamos reafirmar Abril… 

Viva a Democracia! Viva o 25 de Abril! 

Viva Portugal!!!” 

Como nota final considero que o espaço e tempo de trabalho conjunto da Organização 

da corrida, o seu empenhamento voluntário, a sua dedicação permanente e empenho 

junto da Co-organização da CML e Parcerias, para que fosse possível concretizar este 

evento, foi grande mas valeu a pena. Comprova-o a partilha com a população e a alegria 

sentida no local e patente nas fotografias. 

 Os 7.200 atletas presentes e a quantidade de familiares e amigos que vêm para a rua 

festejar e aplaudir, tal como o desejo e prazer de participação colectiva, mantêm bem 

viva a chama da “Corrida da Liberdade e do 25 de Abril” e são a prova de que vale a 

pena dar continuidade à realização deste evento, como uma grande festa popular, de 

inscrição gratuita, para comemorar a Revolução dos Cravos, a Liberdade e a 

Democracia em Portugal. 

Lisboa, 29 de Maio de 2019 

José Marques Gonçalves Novo 

Cor.Infª/CEM/REF – Capitão de Abril 
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P.S. Juntam-se algumas fotos da Conferência de Imprensa, da homenagem a Vitor 

Alves e da Corrida da Liberdade, que de certo modo testemunham o que aqui foi 

referido. 
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Anexo 3 ao RAC 
(Projecto Educativo “A25A – Escolas”) 
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(Anexo 03) 

Projeto Educativo “A25A/Escolas” 

Em 2019, o Projeto Educativo A25A/Escolas continuou a desenvolver-se no âmbito de 

visitas e de workshops realizados não só no Posto de Comando da Pontinha como na 

própria sede da A25A. Estes workshops tiveram como objetivo contextualizar os 

acontecimentos revisitados através dos percursos da Revolução em Lisboa. 

A A25A continuou a contar com a disponibilidade da GNR para acompanhar e guiar as 

visitas efetuadas ao Museu da GNR, no Quartel de Carmo, e às instalações onde se 

verificaram alguns dos momentos mais significativos e dramáticos dos acontecimentos aí 

ocorridos, em 25 de Abril de 1974. Estes percursos permitiram transmitir aos 

participantes uma visão mais ampla e detalhada dos acontecimentos históricos em estudo. 

Agradecemos ao coronel Nuno Andrade e ao sargento-ajudante Fernando Ruas o 

entusiasmo sempre demonstrado para nos acompanhar nas referidas visitas, interagindo 

com alunos e professores no esclarecimento das dúvidas e questões levantadas. 

Durante este ano verificou-se que as visitas de estudo solicitadas foram provenientes de 

zonas  mais afastadas, como o Norte e o Alentejo, enquanto que os professores na área da 

Grande Lisboa optaram por solicitar  a ida de Militares de Abril às suas escolas para 

palestras sobre a Revolução, seus antecedentes e posteriores desenvolvimentos 

(descolonização, independências, eleições, estabilização da democracia, etc.). 

Colaboraram nesta atividade diversos militares de abril que, a par das suas visitas 

ofereceram às Bibliotecas das escolas por parte da A25A, um conjunto de obras 

selecionadas para integrarem uma pequena bibliografia relativa ao 25 de Abril. 

As atividades relacionadas com a realização da visita aos locais mais significativos do 25 

de Abril envolveu mais de 200 participantes entre alunos e professores acompanhantes. 

Tal como de costume, as escolas foram contempladas com exemplares dos já citados 

materiais destinados às suas Bibliotecas além de bibliografia adequada aos conteúdos 

lecionados na disciplina de História no Secundário. 

Ainda durante o ano de 2019 realizou-se a 2ª edição do Curso de Formação de Professores 

em parceria com o Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra, designada 

"Roteiro didático e pedagógico: O 25 de Abril em Lisboa”. 

Integraram esta atividade 15 formandos (número previsto para este tipo de formação 

creditada). 
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Para além dos formadores responsáveis pela 1ª formação, colaboraram como guias na 

visita de estudo integrada, os Comandantes Carlos Contreiras e Luís Costa Correia 

proporcionando aos participantes uma visão complementar sobre o envolvimento das 

diversas forças militares nas ações ocorridas ao longo do dia 25 de Abril de 1974. 

Tal como na primeira Ação de Formação, a avaliação global final por parte dos formandos 

foi muito positiva e gratificante para os formadores responsáveis pela sua realização. 

Citamos um pequeno extrato de uma das apreciações: 

“O realismo dos testemunhos e a riqueza informativa. Também o envolvimento 

direto dos formadores com os acontecimentos é inestimável. Francamente excelente 

e insubstituível para quem quiser conhecer por dentro os acontecimentos.” 

A partir de março de 2020, pelas razões conhecidas, as escolas encerraram e as visitas 

programadas foram canceladas.  

Apenas se realizou uma atividade em meados de fevereiro com 48 alunos e 2 professores 

da Escola Secundária Augusto Gomes, de Matosinhos, que se deslocaram a Lisboa no 

âmbito do programa “O Parlamento dos Jovens”. 

Terminaram a sua visita de estudo na A25A com um workshop orientado pelo coronel 

Rosado da Luz e a presença e colaboração dos coronéis Aniceto Afonso e Vasco 

Lourenço.  

Atendendo a este facto, resolvemos incluir esta única atividade de 2020 no presente 

relatório.  

A concluir…. 

Este projeto, tal como foi pensado e executado, teve na sua origem a celebração dos 40 

anos do 25 de Abril (2014) procurando aproximar alunos, comunidades educativas e 

professores da A25A e dos militares de Abril enquanto intervenientes mais diretos neste 

período fundamental da nossa história recente. O projeto procurou respeitar e seguir os 

conteúdos programáticos interdisciplinares a nível do secundário, fornecendo 

simultaneamente apoio didático e pedagógico à sua lecionação. 

Passados 6 anos, consideramos encerrado este projeto nos moldes em que foi pensado e 

desenvolvido. 

A disponibilidade para continuar a aproximar a A25A de alunos e professores na 

divulgação consistente dos valores de Abril permanece. Pensaremos oportunamente na 

prossecução destes objetivos, de forma inovadora e criativa mais adequada ao tempo 

presente. 

35

mailto:secretaria@a25bril.pt
http://www.guerracolonial.pt/


ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL 
Pessoa colectiva de utilidade pública (Declaração n.º 104/2002, DR - II Série, n.º 91 de 18 de Abril) • 

Membro honorário da Ordem da Liberdade 

Rua da Misericórdia, 95 • 1200-271 LISBOA 
Tel. 213 241 420 • Fax 213 241 429 • E-mail: 

secretaria@a25bril.pt www.a25abril.pt • www.guerracolonial.pt 

NIF 501 323 414 

Agradecemos a todos os que, tão generosa e entusiasticamente, se empenharam e 

participaram neste projeto, pelo que gostaria de mencionar aqui alguns dos Militares de 

Abril que estiveram sempre disponíveis para colaborar ao longo destes anos: 

Vasco Lourenço 

Pezarat Correia 

Aniceto Afonso 

Sousa e Castro 

Rosado da Luz 

Matos Gomes 

Pena Madeira 

Nuno Andrade (GNR) 

Sarg. Aj. Fernando Ruas (GNR) 

Otelo Saraiva de Carvalho 

Edorindo Ferreira 

Jorge Golias  

Cardoso Fontão 

Carlos Contreiras 

Luís Costa Correia 

Agradecemos ainda à realizadora Joana Pontes que nos preparou uma versão curta da 

“Hora da Liberdade” para divulgação nas escolas e nos deu o privilégio de acompanhar 

uma das visitas em que relatou momentos e emoções vividos durante as filmagens do 

citado filme. 

A toda a Direção da A25A e seus colaboradores obrigada por todo o apoio prestado! 

Outubro 2020 

Marília Afonso 

(Coord. Proj. A25A/Escolas) 
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