
ACTA 
 

Assembleia de Agricultores do Regadio do Açafal 

 

---Aos vinte e dois dias do mês de Junho do ano de dois mil e sete, pelas vinte e duas 

horas, isto é, uma hora após o previsto na convocatória devido a não estar o número 

suficiente de agricultores. reuniu a Assembleia de Agricultores do Regadio do Açafal 

para uma reunião ordinária, no Auditório do Centro de Artes de Vila Velha de Ródão, 

com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------- 

Ponto um:- Informações;---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois:- Actualização de cadastro dos regantes;-------------------------------------------- 

Ponto três: - Eleição da nova Junta de Agricultores para o ano 2007;------------------------ 

Ponto quatro: - Outros assuntos.------------------------------------------------------------------- 

A mesa era constituída por Domingos A. Castelo, Eng. Luís A. R. Costa e Maria da 

Graça R. Trigueiros de Aragão, sendo presidida por esta última.----------------------------- 

---No que diz respeito ao ponto um da ordem de trabalhos, a Presidente da reunião fez 

um breve resumo da história do Regadio do Açafal e da evolução da Junta ao longo dos 

últimos anos; lamentou a fraca participação dos agricultores nesta reunião, já que seria o 

local indicado para todos ficarem informados e questionarem o trabalho desenvolvido 

pela Junta cessante.---------------------------------------------------------------------------------- 

---Em relação ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi feita a actualização do cadastro 

dos regantes presentes na reunião, este trabalho foi desenvolvido com o apoio das 

cadernetas prediais dos prédios e segue em anexo à acta.-------------------------------------- 

---No que diz respeito ao ponto três da ordem de trabalhos, foi feita a eleição da Junta 

de Agricultores para o ano de 2007, que ficou constituída por: Vogais - José Carlos 

Lopes Soares em representação da Srª Drª Maria da Graça Rosado Trigueiros de 

Aragão; João Aurélio Pires Sobreira; Eng.º Nuno António Crisóstomo Camilo; Nuno 

Miguel Ferro; José Júlio Lopes Isaías ; Conselho Fiscal - Eng.º Luís Alberto Rodrigues 

da Costa em representação da Srª Dr.ª Maria Manuel Carmona de Figueiredo Nogueira 

Rodrigues da Costa; Domingos António Castelo; João Pires Lourenço.--------------------- 

---No seguimento da ordem de trabalhos, ponto quatro, a Presidente da Assembleia 

referiu que tinha sido contactada pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Centro a fim de transferir as despesas inerentes ao posto de transformação de 

electricidade, que serve dois regantes, para a responsabilidade da Junta dos Agricultores 

do Regadio do Açafal, acrescentou que esse assunto tinha sido tratado, pois, não se 

podiam por em risco as culturas de regadio do Agro Vale do Lucriz já que a referida 

Direcção Regional ameaçava cortar a electricidade. -------------------------------------------

---A Assembleia manifestou desagrado em participar nas despesas do posto de 

transformação, assim, houve uma proposta que foi votada pelos presentes e aprovada 

por unanimidade da qual se transcreve o seu teor:----------------------------------------------- 

-----Propõe-se que todos os encargos com a utilização de energia eléctrica do Posto de 

Transformação, caução e outros serão suportados na presente campanha pelo sr. João 

Galvão em nome do proprietário Sociedade Agro Vale do Lucriz.--------------------------- 

---E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente acta, contendo uma página, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela 

Presidente e por mim , Luís Alberto Rodrigues da Costa, que a secretariei.----------------- 

 

Vila Velha de Ródão, 22 de Junho de 2007 

 


