
ACTA 
 

Assembleia de Agricultores do Regadio do Açafal 

 

---Aos dezoito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e oito, pelas vinte e uma 

horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Agricultores do Regadio do Açafal para 

uma reunião ordinária, no Auditório da Biblioteca do Centro de Artes de Vila Velha de 

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

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

Ponto dois: - Eleição da nova Junta de Agricultores para o ano 2008;----------------------- 

Ponto três: - Outros assuntos.------------------------------------------------------------------- 

---A mesa era constituída por Domingos A. Castelo, 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 deu 

as seguintes informações:--------------------------------------------------------------------------- 

-a impossibilidade, por motivos de diversa ordem, da Junta de Agricultores eleita na 

reunião da Assembleia de Agricultores de vinte e dois do mês de Junho de dois mil e 

sete, de funcionar e, consequentemente, assumir as responsabilidades que lhe são 

inerentes;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-a urgência em resolver os assuntos relativos ao pagamento da electricidade por parte do 

senhor João Galvão já que a EDP resolveu processar a Junta de Agricultores por falta de 

pagamento;--------------------------------------------------------------------------------------------

-a necessidade em resolver os assuntos relativos ao posto de transformação e cumprir a 

legislação existente no que diz respeito ao Ministério da Economia ou outras entidades 

do Estado;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-eleger uma nova Junta, que funcione bem e que resolva os assuntos relativos ao 

Regadio da Açafal promovendo a agricultura e respectivos agricultores deste regadio.--- 

---De seguida, alguns elementos da Assembleia questionaram a mesa acerca do modo de 

funcionamento da Junta e da respectiva legislação que enquadra este tipo de 

Aproveitamento Hidroagrícola. A Presidente da Assembleia esclareceu que o 

funcionamento da Junta e do respectivo Aproveitamento Hidroagrícola se rege pelo 

Decreto Regulamentar nº 86/82, de 12 de Novembro.------------------------------------------ 

---Foi feita, ainda, a actualização do cadastro dos regantes presentes na reunião, tendo 

sido entregue uma ficha que será preenchida e posteriormente entregue na próxima 

reunião da Assembleia.------------------------------------------------------------------------------ 

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

de Agricultores para o ano de 2008, que ficou constituída por: Vogais - José Carlos 

Lopes Soares em representação de Maria da Graça Rosado Trigueiros de Aragão; José 

Paulo Reis Dias; Nuno António Crisóstomo Camilo; Nuno Miguel Ferro Tavares; 

Francisco Lopes Morgado; Conselho Fiscal - Luís Alberto Rodrigues da Costa em 

representação de Maria Manuel Carmona de Figueiredo Nogueira Rodrigues da Costa; 

Domingos António Mateus Castelo; João Pires Lourenço.------------------------------------ 

---No seguimento da ordem de trabalhos, a Assembleia continuou a manifestar o 

desagrado em participar nas despesas do posto de transformação, tendo, novamente 

reafirmado o texto produzido na última reunião da Assembleia, assim, transcreve-se 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.--------------------------- 

---Segue em anexo a folha de presenças da reunião da Assembleia.-------------------------- 



---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, 18 de Outubro de 2008 

 


