
ACTA N.º5 
 

Assembleia de Agricultores dos Regadios de Ródão 
 

Aos treze dias do mês de Abril do ano dois mil e dezoito pelas vinte horas e 
trinta minutos, reuniu a Assembleia de Agricultores dos Regadios de Ródão 
para uma reunião ordinária, na sala polivalente do Centro de Artes de Vila 
Velha de Ródão. Não estando presente, o número suficiente de Regantes para 
esta se realizar, teve a mesma início meia hora mais tarde, conforme folha de 
presenças, e a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------- 
Ponto um – Informações; ------------------------------------------------------------------------ 
Ponto dois – Balanço da Campanha de 2017; -------------------------------------------- 
Ponto três – Apresentação, discussão e aprovação dos relatórios e contas do 
exercício 2017; ------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto quatro – Discussão e aprovação do Tarifário para a Campanha de Rega 
de 2018; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto cinco – Eleição da nova Junta de agricultores para o ano de 2018. -------- 
A mesa era constituída por Luís Alberto Rodrigues da Costa, na qualidade de 
representante do Conselho Fiscal, Nuno Miguel Ferro Tavares, Nuno António 
Esteves Santana Crisóstomo Camilo que a presidiu na qualidade de Presidente 
da Junta, e de Pedro Miguel da Silva Caldeira, que secretariou esta reunião. --- 
No que diz respeito ao ponto um da ordem de trabalhos, o presidente da Junta 
transmitiu uma preocupação emanada por todos os elementos da Direcção e 
que tem vindo a ser ponto principal de discussão e reflexão em várias reuniões 
de Direcção: a combinação de dois factores que se registaram na última 
campanha crescentes necessidades de água para rega e o baixo ano 
hidrológico, conduziu a uma situação preocupante de baixo nível de reservas 
nas barragens. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Este alerta da Direcção surge no sentido de se desenvolverem medidas de 
mitigação do risco de insuficiência de água para os Agricultores de Ródão. O 
presidente informou o resultado de algumas diligências, nomeadamente a 
alternativa de se bombear água do Rio Tejo para o Açafal, o custo da 
infraestrutura rondaria os 198.000 €. Abordaram-se também outras diligências 
nomeadamente contactos feitos com a Celtejo no sentido de se avaliarem 
iniciativas conjuntas. A Direcção comunicou que também já integrou o 
Presidente da Câmara de Vila Velha de Ródão - Luís Pereira, neste grupo de 
discussão, com o objectivo de assim se contribuir para o desenvolvimento de 
medidas mais orgânicas e estruturais. ------------------------------------------------------ 
No que diz respeito ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente deu a 
palavra ao responsável pelos Serviços dos Regadios de Ródão, que procedeu 
a análise e informação dos presentes, da forma como tinha decorrido a 
Campanha de Rega 2017, sendo apresentado o balanço da mesma. -------------- 
No que diz respeito ao ponto três da ordem de trabalhos, para a discussão e 
aprovação os Relatórios e Contas do Exercício de 2017. ------------------------------ 
De seguida foram apresentados os resultados do ano de 2017 pelo 
responsável pela empresa de contabilidade, e o presidente do Conselho Fiscal 
apresentou o relatório do parecer daquele órgão, relativamente às contas 
apresentadas referentes ao exercício de 2017, dando parecer favorável à 
apresentação feita pela Direcção da Junta de Agricultores dos Regadios de 
Ródão. O relatório do exercício de 2017 foi aprovado por unanimidade. ---------- 



No que diz respeito ao ponto quatro da ordem de trabalhos, sobre o Tarifário 
para a Campanha de Rega do ano 2018, foi aprovada uma proposta por 
unanimidade de se manter os mesmos valores das taxas de conservação e 
exploração em vigor. ----------------------------------------------------------------------------- 
No que diz respeito ao ponto cinco da ordem de trabalhos, foi solicitado pelo 
presidente aos presentes que apresentassem as listas para a eleição aos 
corpos sociais da nova Junta de Agricultores dos Regadios de Ródão para o 
ano de 2018, conforme mandam os Estatutos. ------------------------------------------- 
Foi apresentada uma única lista para a Junta de Agricultores para o ano de 
2018, que fica apensa a esta acta, constituída por: -------------------------------------- 
Junta de Agricultores - Vogais – Nuno António Crisóstomo Camilo, João Paulo 
Belo Valente, Pedro Miguel da Silva Caldeira em representação da Companhia 
do Lucriz – Sociedade Agro-Alimentar, Lda., Carlos José Dias Lourenço e 
Manuel Boleto Valente. -------------------------------------------------------------------------- 
Junta de Agricultores - Vogais suplentes – Eduardo Vaz Alves, Fernando 
Carmona Pires, José António Pires Figueiredo, José Paulo dos Reis Dias e 
Rogério Castelo Rouco em representação de António Pires Mota. ------------------ 
Conselho Fiscal – Vogais - Luís Alberto Rodrigues da Costa em representação 
de Maria Manuel Carmona de Figueiredo Nogueira Rodrigues da Costa; 
Domingos António Mateus Castelo em representação de Joaquim Pires 
Castelo, Herdeiros e Maria Adelaide Almeida Caçador. -------------------------------- 
Conselho Fiscal – Vogais suplentes – António Pires Cardoso, Luís Manuel 
Machado Coutinho Dias e João Pires Lourenço. ----------------------------------------- 
A lista posta a votação, foi aprovada por maioria e uma abstenção. ---------------- 
No que diz respeito ao ponto sete da ordem de trabalhos em “Outros assuntos 
de interesse dos Aproveitamentos Hidroagrícolas”, a regante Graça Trigueiros 
manifestou a sua vontade de ter acesso às actas das reuniões de Direcção, 
mostrando-se disponível para ter um papel mais participativo nas decisões e 
gestão da Junta. ----------------------------------------------------------------------------------- 
E nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Assembleia, da qual se 
lavrou a presente acta, contendo duas páginas que depois de lida e aprovada, 
vai ser assinada pelo presidente e por mim, Pedro Miguel da Silva Caldeira, 
que a secretariei. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 


