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EDITORIAL
Lançamos, agora, nesta Primavera uma nova forma
de comunicação com os sócios, esta folha informativa.
Tem sido uma prática constante desta direcção e da
anterior manter elevados níveis de comunicação e
de informação dentro da Associação. Site, página
facebook, vários comunicados informativos e, agora,
este novo meio. Aqui, com uma peridiocidade variável,
encontrará tudo o que é mais relevante em termos
de informação útil e actual para a nossa vida interna;
aqui, o que se projecta e pratica entre Assembleias
Gerais; aqui também, as nossas reflexões sobre
assuntos diversos relevantes para o caminho da
AEP61-74 no espaço público. Boas leituras.

AEP61-74 NO 25 DE ABRIL

25 de Abril Sempre! Nesta data que nunca
esqueceremos queremos manifestar debaixo desta
bandeira de exilados e desertores que somos.
Propusemos à Associação José Afonso e ao Não
Apaguem a Memória manifestarmos em conjunto
nesta data. Convocamos todos os sócios, amigos  e
familiares que se juntem neste dia, nesta intenção.
Vamos manter-vos informados sobre organização,
local de encontro e outras informações de interesse
sobre a nossa participação.

VENDA DE LIVROS NAS LIVRARIAS
A venda de livros pelos sócios, nas apresentações de
Exílios.1 e Exílios.2, beneficia de isenção de IVA.
Foi a Direcção informada pelo Técnico de Contas
da Associação, que a mesma situação não se verifica
se os livros forem colocados no circuito comercial,
(neste caso livrarias) e vendidos por elas.
Deste modo, e para que não se perca o benefício da
isenção, solicitamos que se proceda à recolha dos
livros que se encontrem nas livrarias explicando, no
local, as razões da nossa atitude.

APRESENTAÇÕES DE EXÍLIOS.2
A próxima apresentação do livro será em Braga, na
livraria Centésima Página, no dia 29 de Março.
Apresenta-o José Manuel Lopes Cordeiro. Em agenda,
vários outros locais: 27 de Abril na Junta de Freguesia
do Lumiar, apresenta Suzana Martins; 5 de Maio na
livraria A das Letras em Sines, apresenta João Madeira;
17 e 19 de Maio em Paris apresenta Sónia Ferreira;
7 de Outubro, Paris na Casa de Portugal com
apresentação de Ana Benavente. Em fase de
organização uma apresentação em Genéve e noutros
locais que informaremos. De novo aqui lançamos um
apelo aos sócios, sobretudo aos autores de Exílios.2
que se mobilizem para organizar apresentações do livro
nos locais onde dispõem de redes de contactos. Exílios.2
quer-se no espaço público e noutras estantes.

exilados e desertores

http://www.centesima.com
http://aep61-74.org
http://www.aja.pt
http://www.maismemoria.org
http://www.aep61-74.org

