
Principais conclusões da reunião plenária da
Iniciativa Cívica “Não Apaguem a Memória!”
em 22/10/2005:

1. Aprovado o documento “Não Apaguem a Memória”, que terá a dupla finalidade de
constituir a Declaração de Princípios desta Iniciativa e de ser um Abaixo-Assinado
colocado à subscrição pública, a entregar aos diferentes orgãos de poder e para
divulgação.

2. Este movimento cívico é constituído pela adesão individual de cidadãos, sendo
entretanto de promover o apoio aos seus objectivos e acção de organizações e
instituições.

2. Iniciar a recolha de assinaturas, com o apoio de todos os aderentes e através de actos
públicos de subscrição, para o que se procederá à imediata divulgação do seu texto. A
adesão ao texto implica o nome, assinatura e número do B. I.. Na recolha de assinaturas
para este documento, associar sempre uma segunda folha para recolha das formas de
contacto com os que pretenderem igualmente participar e contactar com o Movimento.
Também deve ser promovida a recolha de adesões através da Internet e com apoio no
sítio Web a criar.

3. Marcar acções de recolha pública para os dias 10 de Novembro (Manifestação da
CGTP) e 12 de Novembro (sábado), de manhã, com montagem de Banca de recolha no
Chiado, junto á entrada da Rua António Maria Cardoso (ponto de encontro – Brasileira
– 10 horas da manhã).

4. Ver a preparação de um folheto e elementos visuais explicativos e valorativos da
iniciativa, designadamente para suporte das acções referidas.

5. Constituir 4 Grupos de Trabalho abertos, e que iniciarão desde já o seu
funcionamento com aqueles que já manifestaram a sua adesão:

- G. T. de Investigação da Memória;
- G. T. de Acção (Iniciativas);
- G. T. de Acção (“António Maria Cardoso”);
- G. T. da Internet e Comunicação.

6. Procurar dinamizar a constituição de núcleos locais deste movimento,
designadamente no Porto e em Peniche e desenvolver contactos para alargar os apoios,
designadamente da URAP e dos seus membros.

7. Definir como ponto de apoio do movimento a Sede do SPGL/IIL, na Rua Fialho de
Almeida, 3 (Bairro Azul, junto ao El Corte Inglès), tendo em conta a disponibilidade
expressa.

8. Numerosas sugestões e propostas sobre actividades apresentadas na reunião serão
certamente de ulterior aprofundamento e de tratamento nos Grupos de Trabalho.



9. Próximas reuniões:

- 5 de Novembro (Sábado) – Sede da Associação 25 de Abril (Rua da Misericórdia, 95,
ao Chiado): Reuniões dos Grupos de Trabalho, às 14.30 horas; Reunião plenária e
aberta, às 15.30 horas. Almoço no Restaurante da Sede da Associação para os
interessados, carecendo de inscrição prévia.


