
ACTA N.º7 
 

Assembleia de Agricultores dos Regadios de Ródão 
 

Aos oito dias do mês de Novembro de dois mil e dezanove pelas vinte horas, 
reuniu a Assembleia de Agricultores dos Regadios de Ródão para uma reunião 
extraordinária, 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, com quatorze regantes, conforme 
folha de presenças, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------ 
Ponto um – Informações; ----------------------------------------------------------------------- 
Ponto dois – Eleição da nova Junta de Agricultores para o ano 2019; -------------- 
Ponto três – Outros assuntos de interesse dos Aproveitamentos Hidroagrícolas. 
A mesa era constituída Nuno António Esteves Santana Crisóstomo Camilo que 
a presidiu na qualidade de Presidente da Junta, de João Paulo Belo Valente, e 
de José Carlos Lopes Soares que secretariou esta reunião. -------------------------- 
Antes do início da ordem de trabalhos, o presidente da mesa deu informação 
aos presentes do seguinte: --------------------------------------------------------------------- 
a) – da procuração de regante e entregue à mesa, e que fica apensa a esta 
acta do Técnico Superior Jorge Manuel Carreiro Filipe, em representação do 
Regante n.º 42 – Município de Vila Velha de Ródão. ------------------------------------ 
b) – da procuração de regante e entregue à mesa, e que fica apensa a esta 
acta do Técnico Superior Rui Santos, em representação do Regante n.º 270 – 
Companhia do Lucriz – Sociedade Agro-Alimentar, Lda. ------------------------------- 
Dando cumprimento à ordem de trabalhos no que concerne ao ponto 1 – 
“Informações”, não houve a salientar. ------------------------------------------------------- 
No que concerne ao ponto 2 – “Eleição da nova Junta de Agricultores para o 
ano 2019”, 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 
2019, que fica apensa a esta acta, constituída por: -------------------------------------- 
Junta de Agricultores - Vogais – Nuno António Crisóstomo Camilo, BeiraMonte, 
Lda. representada por João Paulo Belo Valente, Companhia do Lucriz – 
Sociedade Agro-Alimentar, Lda. representada por Rui Manuel Lopes dos 
Santos, Carlos José Dias Lourenço e Manuel Boleto Valente. ------------------------ 
Junta de Agricultores - Vogais suplentes – Rubrica d’Outono -Unipessoal, Lda. 
representada por Cristina de Jesus Alves Domingues, Fernando Carmona 
Pires, José António Pires Figueiredo, José Paulo dos Reis Dias e Barreto e 
Rouco – Sociedade Agrícola, Lda. representada por Rogério Castelo Rouco. --- 
Conselho Fiscal – Vogais - Domingos António Mateus Castelo em 
representação de Joaquim Pires Castelo, Herdeiros, Nuno Miguel Ferro 
Tavares 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, com um voto contra e uma 
abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
No que concerne ao ponto 3 – “Outros assuntos de interesse dos 
Aproveitamentos Hidroagrícolas”, foi levantada a questão da necessidade de 
alterar os Estatutos da Junta de Agricultores dos Regadios de Ródão, de forma 



simplificar a constituição de listas para a eleição anual da Junta de Agricultores, 
pois na forma actual, torna-se difícil a sua constituição, já que não há 
necessidade de haver suplentes. ------------------------------------------------------------- 
Foi aprovado por maioria a marcação de uma assembleia para o assunto de 
“Alteração dos Estatutos”, tendo ficado decidido que a mesma assembleia se 
realizar-se em 17 de Dezembro, mais foi decidido, que as propostas de 
alteração aos estatutos deverão ser enviadas para a Junta de Agricultores, 
sendo as mesmas enviadas junto com a convocatória para conhecimento dos 
regantes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, José Carlos Lopes Soares, que a 
secretariei.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


