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Ata de Reunião da Assembleia Geral

Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito, pelas quinze horas, reuniu a
Assembleia-Geral Ordinária da Associação “Vento Norte”, na sua sede. A reunião teve a seguinte
ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto um: Votação da ata da assembleia anterior; --------------------------------------------------- Ponto dois: Apresentação e votação do relatório de contas da direção, relativos ao ano de
2017; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto três: Apreciação das atividades de 2017 e apresentação das atividades para 2018.
 Ponto quatro: Votação do plano de atividades para 2018; ------------------------------------------ Ponto cinco: Outros assuntos. ----------------------------------------------------------------------------Pelas quinze horas e trinta minutos, o Presidente da Mesa da Assembleia, Luís Salgado, declarou
aberta a reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO UM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após breve leitura, foi aprovada por unanimidade a ata da reunião da Assembleia-Geral anterior. PONTO DOIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi apresentado pela nova tesoureira da associação, Cláudia Veloso, o relatório de demonstração
de resultados e contas relativo ao ano de dois mil e dezassete. O resultado líquido do ano transato
foi positivo perfazendo um valor de trezentos e noventa e quatro euros e dezassete cêntimos
(394,17€). A tesoureira alertou para a dificuldade de validação das contas uma vez que lhe
chegavam com muito atraso e com informação insuficiente. Dado isto, decidiu-se que os
responsáveis pelas atividades têm o prazo máximo de um mês para enviarem o relatório de
contas à tesoureira. Mais ainda, o relatório de contas tem obrigatoriamente de ser acompanhado
pelo relatório da atividade onde deve constar o nome de cada participante e o valor pago pela
atividade em causa. Assim, a tesoureira poderá ter um melhor controlo da atividade realizada e
das respetivas contas. Posto à votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. -----------------PONTO TRÊS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia, solicitou a intervenção dos responsáveis pelos vários
departamentos para a apreciação das atividades realizadas no ano transato. ---------------------------Deu início Pedro Cerqueira que organizou seis “Caminhadas para Todos” ao longo do ano de
2017. Comentou que de uma maneira geral as atividades tiveram pouca adesão e alertou para o
facto do preço de seguro anual da atividade (cinco euros) poder afastar um pouco as pessoas.
Dado isto, ficou de se reavaliar uma possível descida do valor do seguro para dois euros, por
atividade, a partir de Setembro de 2018. ----------------------------------------------------------------------------Seguidamente António Carvalho, em representação do departamento de montanhismo,
apresentou as duas atividades realizadas em 2017 e as duas programadas para o ano seguinte.
Relativamente à Educação Ambiental falou-se do evento realizado na manhã do dia desta
assembleia na central de recolha e valorização de resíduos urbanos “Resinorte”. Falou também
Horácio Costa sobre a possibilidade de se organizar um evento de plantação e outro de colheita
nas Hortas Urbanas. Em 2018 a associação continuará a participar nas sessões “Ambientar-se”
em parceria com a Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao departamento de canoagem, Filinto Trigo organizará em 2018 duas das já
clássicas atividades. Falou-se, mais uma vez, da necessidade de reparação e até substituição das
canoas da associação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Em representação do departamento cultural, Luís Salgado falou dos workshops de cerâmica e de
cogumelos e apresentou as propostas para 2018. Para finalizar apresentou-se o vencedor da
sexta edição do concurso de fotografia de 2017: Graça Ribeiro. Para que haja uma maior
dinamização para esta iniciativa institui-se que a partir de agora o prémio será um vale no valor de
quinze euros a usar dentro da associação e que as fotografias a concurso deverão constar na
página de Facebook da Vento Norte. --------------------------------------------------------------------------------1/2
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PONTO QUATRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O plano de atividades para 2018 foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------PONTO CINCO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da associação, Carlos Faria, falou da dificuldade que há em atualizar as
formalidades com diferentes entidades: banco, finanças, etc. Ana Berta informou que o
condomínio onde se encontra a sede da associação alocou a responsabilidade da limpeza das
casas-de-banho femininas durante um mês por ano a cada condómino. Alertou-se para a
necessidade de manter a sede da associação limpa e arrumada. Serão tomadas as devidas
medidas para que tal aconteça, incluindo a compra de alguns materiais necessários. Para
finalizar, falou-se da necessidade de manter a página do Facebook da Vento Norte mais ativa e
dinâmica. Para tal pede-se a colaboração de todos com a produção de conteúdos. -------------------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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