
Ata número vinte e oito  

----- Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas, reuniu 

em Assembleia Geral, a associação de direito privado sem fins lucrativos “Vento Norte - 

Associação de Defesa do Ambiente e Ocupação dos Tempos Livres, na sede da associação Vento 

Norte, Rua da Estação, 242, Vila Nova de Famalicão. -------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, iniciou os trabalhos, meia hora após a primeira 

convocatória, de acordo com os Estatutos, estando presentes os associados de acordo com a 

lista de presenças anexa, para dar cumprimento à 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  

2021; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto Três: Eleição dos órgãos da associação para o biénio de 2022-2023; ---------------------- 

----- Ponto Quatro: Tomada de posse dos órgãos da associação para o biénio 2022-2023; --------- 

----- Ponto Cinco: Apresentação e votação do orçamento para o biénio 2022-2023; ----------------- 

----- Ponto Seis: Apresentação das atividades para 2022; --------------------------------------------------- 

----- Ponto Sete: Votação do plano de atividades para 2022; ----------------------------------------------- 

----- Ponto Oito: Outros assuntos. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos foi lida e aprovada a ata da Assembleia 

Geral anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No ponto dois da ordem de trabalhos - Apresentação e votação do Relatório e Contas da 

Direção, relativos ao ano de 2022, foi apresentado o referido relatório pela Tesoureira, Cláudia 

Veloso. Verificou-se que o Resultado Líquido do Período foi negativo (193,25€). Para isso 

contribuiu o facto da não concretização das atividades previstas, devido às restrições relativas à 

pandemia, assim como uma diminuição acentuada do valor das quotas recebidas dos 

associados. Os presentes foram informados que apesar do resultado negativo no ano 2021 o 

saldo em caixa e depósitos à ordem é de 8.399,80€. Posto o relatório à votação, este foi 

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No Ponto Três: Eleição dos órgãos da associação para o biénio de 2022-2023 foi apresentada 

uma única lista composta pelos seguintes elementos: ------------------------------------------------------- 

Direção: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente – Ana Berta Rodrigues Rego --------------------------------------------------------------- 

Secretária – Ana Catarina Teixeira Costa -------------------------------------------------------------- 

Tesoureira – Cláudia Maria Veloso Pires -------------------------------------------------------------- 

Vogal – Carla Marisa Martins Azevedo ----------------------------------------------------------------- 

Vogal – Natália Assunção Martins Azevedo ---------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Conselho Fiscal: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente – Maria Elisabete Monteiro Rodrigues -------------------------------------------------- 

Secretário – Pedro Paulo Costa Cerqueira ------------------------------------------------------------ 

Vogal – Maria Clara Ribeiro Costa ----------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mesa da Assembleia Geral: ------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente – Luís Miguel Silva Santos Salgado ------------------------------------------------------- 

Secretário – Tiago André Martins de Azevedo Abreu ---------------------------------------------- 



Vogal – Ernestino Manuel Soares Maravalhas ------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Suplentes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria Graça Ribeiro ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Filipe Araújo Fernandes --------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Manuel da Costa Batista -------------------------------------------------------------------------- 

Estrela Joana Costa Salgado ------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

----- Seguidamente, foi dado seguimento ao Ponto Quatro da ordem de trabalhos, dando lugar 

à tomada de posse dos órgãos sociais da associação para o biénio 2022-2023. ----------------------- 

----- Relativamente ao Ponto Cinco: Apresentação e votação do orçamento para o biénio 2022-

2023, os responsáveis dos departamentos não puderam apresentar o orçamento para 2022 

ainda devido às circunstâncias pandemia. ---------------------------------------------------------------------- 

----- Relativamente ao Ponto Seis: Apresentação das atividades para 2022, os responsáveis dos 

departamentos, apresentaram um conjunto de atividades cujas atividades e previsão de datas 

que constam em anexo. Este plano de atividades foi aprovado por unanimidade no Ponto Sete 

da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No Ponto Oito: Outros assuntos, por motivos da situação epidemiológica, como nos 2 

últimos anos a Vento Norte esteve praticamente inativa, decidiu-se, por unanimidade, ignorar 

o pagamento das cotas nos anos 2020 e 2021. Com essa decisão visa-se motivar os associados a 

retornar as atividades usuais sem ter de pagar “dívidas” de 2 anos. Decidiu-se, ainda, apoiar com 

verbas da Vento Norte a publicação de um livro de autoria do associado Ernestino Maravalhas 

que se perspetiva ficar finalizado ainda este ano civil. ------------------------------------------------------- 

------ 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. --------------------------------------------------------------------- 

  



Vento Norte - Plano de Atividades 2022 

 

Mês  Data  Atividade  Local  

  FEVEREIRO  18  
Sessão Ambientar-se: "Closing  the 
loop“  

Casa do Território – Parque 
da Devesa   

  MAIO  15  Oficina de insetos  Sede Vento Norte  

  MAIO  29  
Visita ao Museu da Lousa e Trilho 
Pedestre  

Serra de Valongo  

  JUNHO  10-12  3 aos 80  (a definir)  

  JULHO  9  

Que saudades do Coura!... 

Rio Coura  Caminha - Vilar de Mouros - 
Caminha  

  JULHO  23   O Neiva para os mais pequenos  Rio Neiva  

  SETEMBRO  16  
Sessão Ambientar-se: “Smart Cities: 
construindo as cidades de amanhã”  

Casa do Território – Parque 
da Devesa   

  OUTUBRO    Plantação de árvores  Cavez  

  OUTUBRO    Outono em Montesinho  P. N. Montesinho  

     
Curso de Introdução à Fotografia de 
Natureza  

(a definir)  

  NOVEMBRO  12  Magusto  Sede Vento Norte  

 


