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Ata de Reunião da Assembleia Geral de 2017

Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezassete, pelas vinte horas e quarenta
e cinco minutos, a Assembleia-Geral Ordinária da Associação “Vento Norte” reuniu-se na sua
sede com a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------------------------------------------------- Ponto um: Votação da ata da assembleia anterior;---------------------------------------------------- Ponto dois: Apresentação e votação do relatório e contas da direção, relativos ao ano de
2016;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto três: Eleição dos órgãos da associação para o biénio de 2017-2018;-------------------- Ponto quatro: Tomada de posse dos órgãos da associação para o biénio 2017-2018;------ Ponto cinco: Apresentação e votação do orçamento para o biénio 2017-2018;--------------- Ponto seis: Apreciação das atividades de 2016;-------------------------------------------------------- Ponto sete: Apresentação e votação do plano de atividades para 2017;------------------------- Ponto oito: Outros assuntos.---------------------------------------------------------------------------------Às vinte e uma e trinta, e havendo quórum decidiu proceder-se ao início dos trabalhos.---------------PONTO UM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após breve leitura, foi aprovada por unanimidade a ata da reunião da Assembleia-Geral anterior.-PONTO DOIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente foi apresentado pela tesoureira, Marisa Azevedo, o relatório de demonstração de
resultados e contas relativo ao ano transacto. O resultado líquido do exercício do ano foi positivo
com um saldo de 283,35€. Para isso contribuíram um total de Proveitos e Ganhos de 3843,99€ e
um total de Custos e Perdas de 3560,64€. Posto à votação, o relatório foi aprovado por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO TRÊS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi proposta uma nova e única lista para os órgãos da associação encabeçada por Carlos Faria.
Este tomou a palavra para esclarecer que já se encontra na presidência da Vento Norte há 4 anos
e que idealmente seria altura de passar esta pasta a outro sócio. Contudo, na ausência de
voluntários, comprometeu-se a continuar nas mesmas funções mas apenas por mais um mandato.
Da lista proposta, lista A, constam os seguintes elementos:---------------------------------------------------Direcção: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente – Carlos Alfredo Macieira Faria -----------------------------------------------------------------------Secretária – Ana Berta Rodrigues Rego ---------------------------------------------------------------------------Tesoureira – Cláudia Maria Veloso Pires --------------------------------------------------------------------------Vogal – Carla Marisa Martins Azevedo -----------------------------------------------------------------------------Vogal – Pedro Paulo da Costa Cerqueira --------------------------------------------------------------------------Conselho Fiscal:------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente – Maria Elizabete Monteiro Rodrigues ---------------------------------------------------------------Secretário – José Horácio Garcia Costa ---------------------------------------------------------------------------Vogal – Maria Clara Ribeiro Costa ----------------------------------------------------------------------------------Mesa da Assembleia Geral:-------------------------------------------------------------------------------------------Presidente – Luís Miguel Silva Santos Salgado ------------------------------------------------------------------Secretária – Ana Catarina Teixeira Costa --------------------------------------------------------------------------Vogal – Ernestino Manuel Soares Maravalhas --------------------------------------------------------------------Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Natália Assunção Martins Azevedo ---------------------------------------------------------------------------------Miguel César Ribeiro Azevedo ---------------------------------------------------------------------------------------Pedro Filipe Araújo Fernandes ---------------------------------------------------------------------------------------Pedro Manuel da Costa Batista ----------------------------------------------------------------------------------------Após votação, a lista A foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------PONTO QUATRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A tomada de posse por parte dos órgãos da associação aconteceu após o término da reunião.----1/2
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PONTO CINCO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Não foi apresentado nenhum orçamento para o biénio 2017-2018.------------------------------------------PONTO SEIS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitou-se a intervenção dos responsáveis pelos vários departamentos e outros intervenientes
para a apreciação das atividades realizadas no ano transacto. Filinto Trigo avançou com a
apresentação das actividades realizadas pelo Departamento de Canoagem e da actividade “Dos 3
aos 80”. Seguiu-se Pedro Cerqueira com as actividades de Pedestrianismo, tendo demonstrado o
sucesso das “Caminhadas para todos” que reuniram um total de 87 participações nas 9
caminhadas organizadas. Dentro do mesmo departamento, António Carvalho pronunciou-se sobre
as actividades de Montanhismo. Por último, falou-se do êxito do ciclo de cinema “Ambientar-se”
que foi levado a cabo no Parque da Devesa. --------------------------------------------------------------------PONTO SETE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi proposto por cada departamento individualmente um plano de actividades para o ano de 2017,
nomeadamente pelos Departamentos Cultural, Canoagem, Montanhismo/Pedestrianismo. A
associada Ana Costa propôs também a realização de actividades no âmbito da Educação
Ambiental. Tendo sido posto à votação, o plano de actividades foi aprovado por unanimidade.-----PONTO OITO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, foram comunicados os vencedores do Prémio de Fotografia relativos a 2015 e 2016,
respectivamente Carlos Faria e Graça Ribeiro.-------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a ser
aprovada e assinada nos termos da lei.
O Presidente:_________________________________________
O Secretário:_________________________________________
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