Ata n.º 25
Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezanove,
pelas quinze horas reuniu em Assembleia-Geral Ordinária, a associação de
direito privado sem fins lucrativos “Vento Norte –Associação de Defesa do
Ambiente e Ocupação dos Tempos-Livres”, na sua sede social, sita na Rua
da Estação, n.º242, Pavilhão 4, em Vila Nova de Famalicão, com o número de
pessoa coletiva 503584991. -------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Luis Salgado, iniciou os
trabalhos, após meia hora da primeira convocatória, ao abrigo dos estatutos,
estando 14 associados presentes, como consta da folha de presenças, verificou
as publicações da convocatória e enviadas a todos os associados, onde consta
a ordem de trabalhos seguinte: ---------------------------------------------------------------Ponto um: Votação da ata da assembleia anterior;------------------------------Ponto dois: Apresentação e votação do relatório e contas da direção,
relativos ao ano de 2018;------------------------------------------------------------------------Ponto três: Eleição dos órgãos da associação para o biénio de 20192020;-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Tomada de posse dos órgãos da associação para o biénio
2019-2020;------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Apresentação e votação do orçamento para o biénio 20192020;-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis: Apreciação das atividades de 2018 e apresentação das
atividades para 2019;-----------------------------------------------------------------------------Ponto sete: Votação do plano de atividades para 2019;-----------------------Ponto oito: Outros assuntos.----------------------------------------------------------Tendo dado início e entrando na ordem de trabalhos:--------------------------PONTO UM -------------------------------------------------------------------------------Após leitura, foi aprovada por unanimidade a ata da reunião da
Assembleia-Geral anterior.---------------------------------------------------------------------PONTO DOIS -----------------------------------------------------------------------------Seguidamente foi apresentado pela tesoureira, Cláudia Veloso, o relatório
de demonstração de resultados e contas relativo ao ano transato. O resultado
líquido do exercício de 2018 foi positivo com um valor de 676,03€. Para isso
contribuíram um total de Proveitos e Ganhos de 4261,46€ e um total de Custos
e Perdas de 3585,43€. Esclareceu-se que, sendo as canoas um ativo da
associação, o valor da sua reparação - 1665,50€ - está em amortização durante
10 anos, resultando num custo anual de 166,55€, tal como consta no mapa de
Depreciações e Amortizações - modelo 32 apresentado pela tesoureira. A
associação tem neste momento um saldo bancário de 9087,56€. Tal como
reiterado nas últimas Assembleias Gerais, Elisabete Rodrigues veio relembrar
que a Vento Norte deverá investir parte deste valor na aquisição de equipamento
para a associação. 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 Ana Berta Rego. Da lista proposta, lista A, constam os seguintes
elementos:------------------------------------------------------------------------------------------Direcção: --------------------------------------------------------------------------------------------Presidente – Ana Berta Rodrigues Rego ----------------------------------------------------

Secretária – Ana Catarina Teixeira Costa --------------------------------------------------Tesoureira – Cláudia Maria Veloso Pires --------------------------------------------------Vogal – Carla Marisa Martins Azevedo -----------------------------------------------------Vogal – Tiago André Martins de Azevedo Abreu ----------------------------------------Conselho Fiscal:-----------------------------------------------------------------------------------Presidente – Maria Elisabete Monteiro Rodrigues ---------------------------------------Secretário – José Horácio Garcia Costa ---------------------------------------------------Vogal – Maria Clara Ribeiro Costa -----------------------------------------------------------Assembleia Geral:---------------------------------------------------------------------------------Presidente – Luís Miguel Silva Santos Salgado ------------------------------------------Secretária – Natália Assunção Martins Azevedo -----------------------------------------Vogal – Ernestino Manuel Soares Maravalhas -------------------------------------------Tendo-se efetuado a contagem dos votos emitidos, pela comissão eleitoral,
pelas dezasseis horas, todos foram favoráveis à eleição da lista candidata, não
existindo qualquer voto em branco ou considerado nulo. ------------------------------Seguidamente, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral proclamou eleita a
lista vencedora mandando afixar por edital os resultados das eleições. -----------PONTO QUATRO -----------------------------------------------------------------------Carlos Faria proferiu um discurso de encerramento do seu mandato e procedeuse à tomada de posse por parte dos novos órgãos da associação. A nova direção
tratará das formalidades necessárias junto da segurança social, finanças e
entidade bancária sendo que será pedido pela primeira vez um cartão de débito
bancário. --------------------------------------------------------------------------------------------PONTO CINCO --------------------------------------------------------------------------O orçamento para 2019-2020 será similar ao do biénio anterior, cerca de 3000€,
e será aplicado para aquisição de equipamento (tendas, pagaias, 1 canoa e 2 ou
3 coletes de salvação). A verba foi aprovada por unanimidade. ---------------------PONTO SEIS -----------------------------------------------------------------------------Solicitou-se a intervenção dos responsáveis pelos vários departamentos para a
apreciação das atividades realizadas no ano transato. Filinto Trigo avançou com
a apresentação das 3 atividades realizadas pelo Departamento de Canoagem e
da atividade “Dos 3 aos 80”. Seguiu-se António Carvalho com a apresentação
das 2 atividades de Montanhismo e Carlos Faria com as de Pedestrianismo,
mostrando as 6 “Caminhadas para todos” e 3 “Grandes Rotas”. Ana Berta falou
das 2 sessões, fomentadas pela Vento Norte, para o ciclo de cinema “Ambientarse” e Maravalhas falou dos seus livros publicados bem como das maquetes para
os próximos. Por último, Luís Salgado em representação do Departamento
Cultural, falou das 2 atividades realizadas com um total de 34 participantes e
informou que o concurso “Fotógrafo do Ano”, agora na sua 7ª edição, recebeu o
maior número de participantes bem como o maior número de fotografias desde
o seu lançamento. O vencedor desta edição foi João Patrício e a Menção
Honrosa foi para Paula Cardoso. -------------------------------------------------------------PONTO SETE ----------------------------------------------------------------------------Foi proposto por cada departamento individualmente um plano de atividades
para o ano de 2019, e tendo sido posto à votação, foi aprovado por unanimidade.
PONTO OITO -----------------------------------------------------------------------------Ficou decidido que se implementaria, para todas as atividades, o preenchimento
de um ficheiro Excel disponibilizado pelo Luís Salgado. Desta forma juntar-se-ão

todas as informações relativas a cada atividade num só documento, tais como:
informações a colocar online para comunicar a atividade, lista de participantes,
o relatório final da atividade e a discriminação dos valores pagos (cotas, seguros,
pagamentos) por cada participante. Realçou-se a importância de respeitar o
Regulamento Geral de Proteção de Dados.------------------------------------------------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. -------------------------

