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ASSOCIAC!O PORTUGUESA DE ECONOMIA AGRARIA

Circular 1/87

Lisboa. 8 de Junho de 1987
Caro colega
Ao cabo de mais de um ano de esforCos foi finalmente coroada de
exito a iniciativa da criacao da Associacao Portuguesa de Economia Agraria
(APDEA). De facto. e apos a realizacao em 28 de Abril p.p. da escritura no
tarial da Constituicao da Associacao. teve lugar na passado dia 25 de Maio
a Assembleia Geral que. nos termos estatutarios. procedeu
corpos

~erentes

para

0

a eleicao

dos

bienio 1987-88. cujo resultado se anexa.

Na qualidade de Presidente da Direccao venho hoje dirigir-me a
todos os cole gas que se manifestaram interessados na criacao da Associacao
solicitando-lhes um primeiro acto de colaboracao: a inscricao como socio da
Associacao. Nesse sentido junto se envia um boletim de inscricao que depois
de devidamente preenchido devera ser remetido com a brevidade possivel para
a sede provisoria da Associacao na Rua da Junqueira nQ 299. 1300 LISBOA.
A Assembleia Geral de 25 de Maio decidiu ainda fixar em 1.500$00

a abertura

o montante da quota anual. Como nao se procedeu.ainda
ta bancaria em nome da Associacao,

de uma con

nosso Tesoureiro ficaria grato se os

0

cheques ou outros meios de pagamento das quotas fossem passados

a sua

ordem

(Jose Manuel Barrocas).

'"

Na certeza de que apos esta menos interessante mas indispensavel
primeira colaboracao contaremos com

0

seu apoio para

0

desenvolvimento das
t

iniciativas que a APDEA se propoe e em breve Ihe daremos conta, apresento
-lhe os meus melhores cumprimentos.

~\~
Fernando Brito Soares
Presidente da Direccao
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Corpos gerentes para

0

bienio i987-88

eleitos na Assembleia Geral de 25 de Maio de 1987

Assembleia Geral
Presidente: Fernando Estacio
Vogais: Francisco Avillez
Jose Macario Correia

Direccao
Presidente: Fernando Brito Soares
Secretaria: Maria Ana Marques
Tesoureiro: Jose Manuel Barrocas

Conselho Fiscal
Presidente: Joao Augusto Espada
Secretario:

~odrigo

Sande e Lemos

Relator: Raul Fernandes Jorge

