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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2020-2022
A Direcção a que presido tomou posse em 11 de Janeiro de 2020. É do período que
medeia entre esta data e a data desse Relatório que aqui se trata.
Embora a primeira reunião dos Órgãos Sociais se tenha realizado em 16 Janeiro 2020,
logo após a assembleia eleitoral, durante os meses anteriores, Outubro, Novembro e
Dezembro de 2019, realizaram-se múltiplas reuniões para formação de uma lista e
elaboração de um programa.
O primeiro objectivo dos novos responsáveis foi retomar as actividades entretanto
interrompidas pela Direcção que havia sido eleita para o biénio 2017-2019, e que na
prática havia parado com quase todas as actividades. Foram desde logo tomadas
iniciativas no sentido de, primeiro que tudo, restabelecer o contacto com todos os
associados. Foi igualmente dada prioridade ao restabelecimento de relações com
todas as organizações com as quais o NAM tem interesse em colaborar. Foram
enviadas a estas organizações mensagens com informação sobre o nosso Programa e
sobre a composição dos novos Órgãos Sociais. Decidido enviar a apresentação da nova
Direcção e Programa às diferentes instituições e aos associados.
Procedeu-se à alteração dos titulares da Conta da CGD, estabeleceu-se contacto com a
Junta de Freguesia do Lumiar para a realização das reuniões dos Órgãos Sociais no
espaço disponibilizado pela Junta. Foi contactado José Nuno Pereira para actualização
do site do NAM, http://maismemoria.org/mm/. José Nuno Pereira tem vindo a fazer a sua
actualização sempre que solicitado.

Nesta primeira reunião desta direcção foram abordados muitos assuntos que deveriam
merecer a atenção dos novos eleitos:
- alterações aos estatutos e ao regulamento,
- alteração da sede social,
- site do NAM na internet,
- livro de actas,
- conta da CGD, quotizações,
- boletim informativo, comemorações 25 de Abril,
- apoio ao lançamento do livro de Palma Brito em Penamacor,
- sócios honorários, etc.
Muitos destes assuntos foram apenas aflorados, até surgir uma proposta de Anália
Gomes para homenagem a Humberto Delgado no 55.º aniversário do seu assassinato
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pela PIDE, a ocorrer em 13 de Fevereiro. Foi nomeada uma comissão de 4 pessoas para
tratar deste assunto, reunindo logo 3 dias depois, a 20 de Janeiro. Esta comissão
contou com a colaboração prestimosa de Frederico Delgado Rosa, neto de Humberto
Delgado, e do Panteão Nacional, local onde se realizou a homenagem. Antes da
cerimónia, que contou com a presença do Presidente da Assembleia da República,
realizaram-se reuniões de trabalho em 27 e 30 de Janeiro, 6 e 7 de Fevereiro de 2020.

INICIATIVAS E REUNIÕES
1.
13 de Fevereiro de 2020: O Movimento Cívico “Não Apaguem a Memória” – NAM
organizou, no Panteão Nacional, em Lisboa, uma homenagem ao general Humberto
Delgado no dia 13 de Fevereiro de 2020, dia do 55º aniversário do seu assassinato pela
PIDE. A homenagem teve nomeadamente a participação do presidente da Assembleia
da República, Ferro Rodrigues, de Frederico Delgado Rosa e Rita Delgado, netos de
Humberto Delgado, do coronel Manuel Pedroso Marques, participante na tomada do
quartel de Beja e companheiro da acção revolucionária de Humberto Delgado.
Estiveram presentes vários “Capitães de Abril”, como Vasco Lourenço, presidente da
Associação 25 de Abril, ou Rosado da Luz, (elemento da direcção do NAM).
Programa da homenagem:
1. Intervenção da Directora do Panteão Nacional
2. Poema de Alexandre O’Neill – por Maria do Céu Guerra
3. Frases de Humberto Delgado – por João d’Ávila
4. Intervenção do Presidente da Direcção do NAM – Não Apaguem a Memória
5. Intervenção do Coronel Manuel Pedroso Marques
6. Poema de Manuel Alegre – por André Fausto
7. Quarteto de cordas da Academia Musical dos Amigos das Crianças
8. Intervenção de Iva Delgado
9. Intervenção de Sua. Exa. o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro
Rodrigues
10. Deposição de uma coroa flores no mausoléu de Humberto Delgado.
11. Projecção do filme de Bruno Almeida, Operação Outono, no auditório da ES
Camões, na Rua Almirante Barroso.
Mais tarde, em 20 de Agosto de 2020, o Boletim n.º 136 da Associação 25 de Abril, “O
Referencial”, viria a publicar uma notícia sobre a homenagem ao General Humberto
Delgado, promovida pelo NAM no Panteão Nacional em 13 de Fevereiro de 2020.
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2.
Em 27 de Fevereiro de 2020, o NAM voltou a participar nas reuniões preparatórias do
desfile do 25 de Abril, realizadas na Associação 25 de Abril. O NAM voltou à lista da
COMISSÃO PROMOTORA DAS COMEMORAÇÕES POPULARES DO 25 DE ABRIL. Em
2020, o desfile comemorativo do 25 de Abril não viria a realizar-se nos moldes
habituais.
3.
Em 5 de Março de 2020 realizou-se a que viria a ser a última reunião da Direcção antes
da paragem de actividades provocada pela pandemia de Covid-19. Os trabalhos
debruçaram-se sobre a análise do evento realizado no Panteão, e ainda sobre o desfile
do 25 de Abril, as quotizações, a ida a Penamacor, as relações com o NAM Porto.
Seguiu-se um longo interregno das reuniões de trabalho, apenas interrompido por
uma curta reunião a 15 de Outubro de 2020, que contou apenas com 4 presenças.
4.
Em 10 de Junho de 2020 o NAM esteve representado por vários membros dos seus
Órgãos Sociais na cerimónia de inauguração do monumento de homenagem aos
presos políticos, em Caxias.
5.
Em 14 de Julho de 2020, o presidente da Direcção do NAM fez uma visita ao
monumento de homenagem a Humberto Delgado erigido em Cela Velha, Alcobaça
(inaugurado em 22 de Julho de 1976). A visita foi guiada pelo autor da escultura,
escultor José Aurélio. A partir desta visita foram estabelecidos contactos com uma
Comissão para a “Valorização do Monumento ao General Sem Medo de Cela Velha”,
em cujos trabalhos o NAM foi convidado a participar. Mais uma vez devido aos
impedimentos provocados pela situação de pandemia de Covid-19, estes projectos não
conheceram qualquer avanço.
6.
No dia 8 de Agosto de 2020 o presidente da Direcção do NAM efectuou uma visita
particular ao Museu Nacional Resistência e Liberdade, em Peniche, durante a qual foi
abordada, com a Dr.ª Aida Rechena, que guiou a visita, a possibilidade do
estabelecimento de um protocolo entre o NAM e a Direcção-Geral do Património
Cultural (DGPC).
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7.
No dia 1 de Setembro de 2020, Elísio Teixeira esteve presente no funeral do
antifascista António Taborda, no Porto, onde foi depositada uma coroa de flores em
nome do NAM. (Em 2019, a Presidência da República respondera positivamente às
diligências do NAM junto da Chancelaria das Ordens, por via de Helena Pato, esta
muito apoiada pelo ex-Presidente Jorge Sampaio, e atribuíra a Ordem da Liberdade a
este cidadão, um dos cinco advogados de presos políticos propostos pelo NAM).
8.
Em 22 de Outubro de 2020, o presidente da Direcção organizou e participou numa
vista ao “núcleo museológico dedicado à acção política de Humberto Delgado em
defesa da democracia e da liberdade”, sito na casa onde nasceu, em Boquilobo,
concelho de Torres Novas. Na companhia de José Aurélio, responsável pelo projecto da
Casa Memorial Humberto Delgado, e de Jorge Simões, da Câmara Municipal de Torres
Novas, entidade que tem neste momento a tutela da Casa, o Presidente da Direcção
do NAM foi informado sobre o projecto em curso para recuperação e manutenção das
instalações.
9.
Em 9 de Abril de 2021, foi assinado o Protocolo de Cooperação entre a Direção-Geral
do Património Cultural (DGPC) e a Associação Movimento Cívico Não Apaguem a
Memória (NAM) (Projeto de criação do Museu Nacional Resistência e Liberdade na
Fortaleza de Peniche). No texto do protocolo o “… NAM compromete-se a colaborar na
criação de conteúdos do Museu, a ceder “gratuita e temporariamente” peças e
documentos identificados como relevantes “para completar e enriquecer o MNRL, em
regime de depósito (ou doação) ”, bem como a participar em ações de divulgação das
exposições, incluindo colóquios, conferências e visitas guiadas específicas.”. Este
protocolo foi preparado após uma visita particular do presidente da Direcção do NAM
ao Museu Nacional Resistência e Liberdade, em Peniche, no dia 8 de Agosto de 2020.
10.
Como resultado do regresso às reuniões preparatórias em 27 de Fevereiro de 2020, o
NAM participou nos desfiles do 25 de Abril de 2021, comemorativos da Revolução de
Abril, tanto no Porto como em Lisboa. Na impossibilidade de recuperar a faixa que
havia sido utilizada em anos anteriores, o NAM mandou fazer uma nova faixa.
11.
Em 19 de Outubro de 2021 foi assinado um Protocolo entre o NAM e a Junta de
Freguesia do Lumiar. Este protocolo vinha a ser negociado desde o início do mandato
desta nova Direcção, pois trazia a vantagem de o NAM poder dispor de uma sede
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oficial, com um espaço para reuniões, que aliás já vinha a utilizar mesmo antes da
assinatura do protocolo.
12.
Só em 4 de Novembro de 2021 voltaria a haver uma reunião de trabalho, que contou
com a presença de 8 pessoas. Constava da Ordem de Trabalhos uma proposta do
presidente da Direcção sobre a “preparação de eleições para os Órgãos Sociais 202224”, que não chegou a ser debatida. Nesta reunião foi aprovada a participação do
NAM na Conferência Internacional sobre Cambedo da Raia, a realizar em 13 de
Dezembro na Torre do Tombo, a convite de Paula Godinho. O presidente da Direcção
esteve presente na homenagem “Recordar Cambedo da Raia” no 75° aniversário do
assalto pelas tropas e pela PIDE à corajosa aldeia raiana em 20 de Dezembro de 1946,
que teve lugar no dia 18 de Dezembro em Cambedo da Raia. No dia 19 de Dezembro
foi prestada homenagem a 3 ferroviários assassinados pelos franquistas em Castrelo
do Val, em Espanha, a alguns quilómetros da fronteira de Chaves.
Foi também decidido dar apoio e colaborar com uma iniciativa do “Centenário de
Nuno Teotónio Pereira”. Esta evocação pretendeu “assinalar, no ano de Centenário de
Nuno Teotónio Pereira, a passagem “a salto” da fronteira por Marvão (Galegos) de um
grupo de dois milicianos mobilizados para a guerra colonial, os quais desertaram”.
Raimundo Narciso elaborou um texto sobre Nuno Teotónio Pereira e a sua
colaboração com o NAM, para publicação na página “Centenário de Nuno Teotónio
Pereira”.
Foi discutido na reunião o interesse de estudar a afixação de “placas de memória” em
diferentes locais do país para assinalar a memória de antifascistas. Rosado da Luz e
Helena Pato aceitaram estudar o assunto.
13.
Em 25 de Novembro de 2021 realizou-se uma reunião via Zoom em que participaram 8
elementos. De novo o presidente da Direcção incluiu na ordem de trabalhos a
discussão sobre a realização de uma Assembleia Geral do NAM. Foi decidido que não
havia ainda condições para tal, devido à situação da pandemia de Covid-19. Voltou a
ser abordado o assunto das placas de memória, embora sem avanços. Foi decidido que
o NAM participaria numa reunião com a directora do Museu do Aljube no dia 26 de
Novembro de 2021. Foram designados Fernando Cardeira, Rosado da Luz e José
Zaluar.
14.
Em 26 de Novembro de 2021, na reunião com a directora do Museu do Aljube para
discussão das modalidades de colaboração futura, os participantes aceitaram intervir

6

num debate já anunciado pelo Museu deste modo: “No âmbito da programação
paralela à exposição temporária “ATO (DES)COLONIAL” será organizado um Ciclo de
Conversas. Uma das conversas será sobre o tema “Não à guerra colonial!”, prevista
para o dia 24 de Maio de 2022, com a participação de Miguel Cardina, Fernando
Cardeira, Rosado da Luz e José Zaluar.
15.
Em 24 de Fevereiro e em 9 de Março, José Zaluar representou o NAM nas reuniões
preparatórias do desfile de 25 de Abril de 2022, realizadas na Associação 25 de Abril.

CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL
Em 30 de Março de 2022 realizou-se uma importante reunião, que contou com 7
presenças no local, e 3 participações por Zoom. A decisão mais importante foi a
convocação de uma Assembleia Geral para o dia 20 de Abril. Lúcia Esaguy apresentou
uma proposta que, depois de debate, foi aprovada por unanimidade dos dez membros
dos órgãos sociais presentes, nestes termos: “uma proposta concreta no sentido da
recondução dos actuais corpos sociais do NAM, tendo em vista que, por força da
pandemia, não houve condições para implementar o programa aprovado para o
último biénio. Esta proposta foi debatida e aprovada pela totalidade dos participantes
da reunião. Assim sendo, foi discutida em seguida a forma como esta proposta deveria
ser considerada, tendo sido proposto que fosse convocada uma AG Ordinária onde
seriam discutidos e votados por um lado, o relatório de actividades e as contas, bem
como o parecer do Conselho Fiscal, para o referido biénio, e por outro, a proposta de
recondução dos acuais corpos sociais, o que foi igualmente aprovado pela totalidade
dos participantes.”
Tendo em conta esta decisão da reunião de 30 de Março, a convocatória da presidente
da Mesa da Assembleia Geral, Ana Benavente, foi enviada a todos os associados no dia
1 de Abril de 2022, com o seguinte teor: “Nos termos estatutários convoco uma
Assembleia Geral da Associação Movimento Cívico “Não Apaguem a Memória" – NAM,
para o dia 20 de Abril de 2022, pelas 15 horas e 30 minutos, na sede da Associação,
Rua Francisco Gentil, n.º 33, em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 1Apresentação do Relatório e Contas da Direcção e do respectivo Parecer do Conselho
Fiscal, de acordo com o ponto 1 do Art.º 14.º dos Estatutos. 2-Convocação de uma
assembleia geral eleitoral do NAM para data a decidir. No caso de não se encontrar, à
hora marcada, um número de associados que perfaça o quórum, a assembleia reunirá
meia hora depois com os que se encontrarem presentes.”
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ANEXO AO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
Embora se trate de uma repetição de assuntos inseridos no Relatório de Actividades,
penso haver interesse em acrescentar como anexo o relatório que foi apresentado a
todos os associados em Dezembro de 2021.
Relatório apresentado em Dezembro de 2021 pelo presidente da Direcção do NAM:
Ao chegarmos ao fim do ano 2020 sentimos que não temos razões para vos enviar uma
mensagem optimista sobre o trabalho realizado pelo NAM desde a tomada de posse
dos novos Órgãos Sociais em 11 de Janeiro. Mas também não queremos ser
pessimistas. As razões que impediram um maior número de iniciativas do NAM são
bem conhecidas de todos, e resumem-se numa palavra: pandemia! A todos os
associados e amigos do NAM queremos neste fim de ano de 2020 deixar uma palavra
de esperança de que, logo que possível, retomaremos os trabalhos, reunindo os Órgãos
Sociais e planeando futuras actividades.
É fácil fazer um “relatório de actividades” do NAM no decurso de um mandato que
ainda não chegou sequer ao fim do seu primeiro ano de vigência. Na verdade, para
além do restabelecimento e actualização de contactos perdidos, tanto com instituições
como com sócios e amigos, a nossa actividade resumiu-se praticamente à organização
da homenagem ao general Humberto Delgado por ocasião do 55.º aniversário do seu
assassinato pela tenebrosa PIDE. Além desta bem-sucedida iniciativa houve ainda
outras de menor importância:
– O NAM esteve representado por vários membros dos seus Órgãos Sociais na
cerimónia de inauguração do Monumento de Homenagem aos Presos Políticos, em 10
de Junho, em Caxias.
– Em 28 de Junho realizou-se uma reunião da comissão do “Projecto Memorial
Humberto Delgado”. O NAM foi informado e convidado a participar em posteriores
reuniões, que entretanto não foi possível realizar.
– Em 30 de Julho, visita do Presidente da Direcção do NAM ao monumento a
Humberto Delgado erigido em Cela Velha, Alcobaça (inaugurado em 22 de Julho de
1976). A visita foi guiada pelo autor da escultura, José Aurélio.
– No dia 1 de Setembro, Elísio Teixeira, em nome do NAM, esteve presente no funeral
do antifascista António Taborda no Porto.
– Visita, em 22 de Outubro, ao núcleo museológico dedicado à acção política de
Humberto Delgado em defesa da democracia e da liberdade, sito na casa onde nasceu,
em Boquilobo, concelho de Torres Novas. Na companhia de José Aurélio, responsável
pelo projecto da Casa Memorial Humberto Delgado, e de Jorge Simões, da Câmara
Municipal de Torres Novas, entidade que tem neste momento a tutela da Casa, o
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Presidente da Direcção do NAM visitou e foi informado sobre o projecto de
recuperação.
São muitas as ideias que ficaram por realizar mas que retomaremos logo que possível.
Destaco algumas das iniciativas que poderiam ter avançado em 2020 mas que ficarão
adiadas para 2021:
– Retoma do objectivo de criação de um Museu Resistência e Liberdade na antiga sede
da PIDE no Porto;
– Estabelecimento de Protocolos e Parcerias com o Museu Nacional Resistência e
Liberdade (Peniche) e com o Museu do Aljube Resistência e Liberdade (Lisboa);
Numa situação normal estaríamos agora a convocar uma Assembleia Geral Ordinária
para apresentação de Contas e Relatório de Actividades, bem como para discussão do
Orçamento e Plano de Actividades para o ano de 2021. Não sendo possível fazê-lo
agora, a convocatória será feita logo que estejam reunidas as condições de segurança
sanitária necessárias.

