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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL  DA OESTECIM – 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE,  REALIZADA NO DIA NOVE DE JANEIRO DE 

DOIS MIL E NOVE 

 

 

 
----- Aos nove dias do mês de Janeiro do ano dois mil e nove, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, realizou-se na sede da Comunidade Intermunicipal do Oeste, em Caldas da Rainha, a 

sessão de tomada de posse da Assembleia Intermunicipal da OesteCIM----------------------------------

----- O Senhor Presidente em exercício da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios 

do Oeste cessante, Dr. José Gonçalves Sapinho, tomou a palavra e saudou todos os presentes, 

chamando para a Mesa o Dr. José Augusto de Carvalho para o coadjuvar nos trabalhos. --------------

------ De seguida, informou os membros presentes que falta ainda atribuir um mandato na 

Assembleia Municipal do Cadaval mas que o mesmo não é considerado impeditivo para que esta 

sessão se realize.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Assembleia Intermunicipal considerou ainda como faltas justificadas, 

as faltas dadas pelos seguintes membros: Luís Miguel Rodrigues Sousinha, Anabela Blanc Capinha 

Corado e José António Leitão da Silva-------------------------------------------------------------------------

-----Pela Secretária-Geral da Associação de Municípios cessante, Eng.ª Ana Paula Neves, foi 

efectuada a chamada dos membros do Órgão de modo a que os mesmos tomassem posse: Pedro 

Mateus Guerra, Raúl José Afonso Duarte, Hélder Matias Martins da Fonte, César Lourenço Santos, 

Fernando Augusto Marques Rodrigues, Pedro Afonso Ferreira Monteiro, Carlos Manuel Gomes 

Areal, Nuno Gonçalo Cruz Inácio, Luís Filipe Faria Brito Barros Mendes, Luís Manuel Gonçalves 

Rodrigues, Luís Miguel Gonçalves Narciso, Casimiro Francisco Ramos, Lúcia Maria Silva 

Pouseiro, José Victor Ribeiro Silva, Luís Francisco Campos Silva, Eugénia Maria Piteira Leal, 

Cândido Manuel Patuleia Mendes, Pedro Gaspar Rodrigues, Diogo José Brochado Abreu, Vítor 

Manuel Feliciano Pintéus, Carlos Gustavo Fernandes Patuleia, José Luís de Carvalho Lalanda 

Ribeiro, Jorge Manuel dos Santos Sobral, Alberto Manuel de Oliveira Reis Pereira, Maria 

Margarida Nave Nunes Maldonado Freitas, Luís Miguel da Rosa Goulão Freire, António Alberto 

Carvalho Santos, Carlos Jorge Segadães de Almeida Marques, João José Dias Ferreira, Artur Mário 

Ribeiro Rosário e Silva, Sérgio Cláudio Fontes, Frederico Caneco Martins, Walter Manuel 
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Cavaleiro Chicharro, Aníbal Mota Freire, Mário José Codinha Leal Sousinha, José Carlos Ribeiro 

Capinha, José Luís Rocha de Oliveira, Eduardo João do Rosário Silva, Albino Agostinho de Sousa, 

Rogério Manuel Dias Cação, José António Bombas Amador, Américo Araújo Gonçalves, Tiago 

Jorge Carvalho Gonçalves, Júlio Manuel Lourenço Rodrigues, Eduardo Miguel Silva Galamba, 

António José Carvalho Caroço, Hugo Miguel Fernandes Martins, Alberto Manuel Avelino, Marco 

Henriques Claudino, José Augusto Clemente de Carvalho, Sérgio Paulo Ribeiro Jacinto, Laura 

Maria Jesus Rodrigues e José Augusto Nozes Pires.---------------------------------------------------------- 

-----O membro Basílio José Santos Martins faltou à tomada de posse, pelo que terá falta 

injustificada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Após a tomada de posse da Assembleia Intermunicipal, passou-se à realização dos actos para a 

eleição da Mesa da Assembleia Intermunicipal, tendo o Senhor Presidente perguntado se haveriam 

listas candidatas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Foi apresentada pelas diversas bancadas uma proposta de Lista única, composta pelos seguintes 

membros; Presidente - José Luís de Carvalho Lalanda Ribeiro ; Vice-Presidente - João José Dias 

Ferreira; Secretário - Júlio Manuel Lourenço Rodrigues ---------------------------------------------------- 

-----De seguida procedeu-se à eleição através de escrutínio secreto, onde constava a Lista 

apresentada em conjunto pelas bancadas, sendo a mesma aprovada por 49 votos a favor, 1 voto 

contra e 3 abstenções. A mesa ficou assim constituída:------------------------------------------------------ 

-----Presidente: JOSÉ LUÍS DE CARVALHO LALANDA RIBEIRO ----------------------------------- 

-----Vice-Presidente: JOÃO JOSÉ DIAS FERREIRA ------------------------------------------------------- 

-----Secretário: JÚLIO MANUEL LOURENÇO RODRIGUES--------------------------------------------

-----De seguida usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Intermunicipal dirigindo-se aos 

presentes e agradecendo a confiança depositada na Mesa eleita. Dirigiu palavras de apreço ao Oeste 

afirmando acreditar neste como uma futura região do nosso país e que esta Assembleia deverá 

discutir profundamente as questões dos oestinos e oestinas porque eles assim o merecem. 

Seguidamente convidou os representantes das diversas forças políticas a usarem da palavra.----------

-----Seguidamente tomou a palavra o Senhor Representante da CDU, Dr. José Augusto Nozes Pires, 

afirmando que está disponível para consensos, de modo a que se sigam caminhos que agradem às 

populações do Oeste. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Posteriormente usou da palavra o Senhor Representante do PS, Dr. José Augusto Clemente de 

Carvalho, cumprimentando os presentes e congratulando-se com a criação da Comunidade 

Intermunicipal do Oeste, fazendo voto de fé nas potencialidades desta realidade que é o Oeste. 
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Relembrou que a Assembleia Intermunicipal tem uma representatividade, que não sendo inédita, 

não é a representatividade tradicional que existia no associativismo municipal onde só os 

executivos camarários tinham lugar, apesar de esta nova representatividade estar já contemplada no 

regime jurídico anterior. Afirmou que saberão ser unânimes, consensuais e um corpo indestrutível, 

naquilo que são os grandes desafios do Oeste. Acredita, também, que este órgão contribuirá para o 

aprofundamento deste regime porque democracia é participação e nele está presente pluralismo 

político.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Representante do PSD, Dr. Luís Manuel Gonçalves Rodrigues, iniciou a sua 

intervenção por dizer que a democracia se faz caminhando e, no seu entender, a democracia não é 

só consenso, é também, divergência para convergir, sendo exemplo disso a Mesa eleita onde estão 

representadas diversas forças políticas. Afirma que a região Oeste será aquilo que quisermos, e, nós 

podemos dar um contributo decisivo para que a marca Oeste se torne cada vez mais reconhecida. 

Menciona o Programa de Acção desenvolvido entre os Municípios e o Governo, reconhecendo que 

esta foi uma iniciativa onde o Oeste soube conjugar esforços em prol da região e em detrimento das 

divergências políticas. Reitera a afirmação que se soubermos conjugar esforços o Oeste só terá a 

ganhar.  Por fim, afirmou ser uma honra fazer parte deste Órgão e que a grande questão não é o que 

o Oeste pode fazer por nós mas sim o que nós podemos fazer pelo Oeste. Dirigiu ainda, uma última 

palavra às senhoras presentes na sala, afirmando que apesar de poucas sabem contribuir para o 

grande sucesso das políticas públicas.--------------------------------------------------------------------------

-----Tomando a palavra, o Senhor Representante dos Independentes, Sr. Aníbal Mota Freire, 

proferiu que a região Oeste dá agora mais um grande passo rumo ao desenvolvimento, não só 

desenvolvimento económico mas também político esperando que o Homem dos tempos modernos 

saiba, através do bom senso e consenso resolver os problemas do Oeste. Mencionou, ainda, que o 

mandato apesar de curto é aliciante abrindo-se hoje um novo ciclo nos nossos municípios. No que 

depender da sua bancada tudo farão para contribuir para que a Assembleia Intermunicipal funcione 

tão claramente como todas as intervenções por si proferidas nas Assembleia Municipais em que têm 

participado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Depois das intervenções dos representantes das diversas forças políticas, o Senhor Presidente 

da Mesa da Assembleia Intermunicipal dá a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Executivo--------

-----O Senhor Presidente do Conselho Executivo inicia a sua intervenção afirmando que este é um 

marco histórico para a nossa região considerando esta acção como o embrião de tudo aquilo que 

ambicionamos. Afirma também que o sucesso se consegue pela união e tem sido deste modo que 
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nós, enquanto Associação de Municípios do Oeste, temos trabalhado, levando até exemplos ao 

próprio país, exemplos esses de cooperação e inovação. Considera que o trabalho não tem sido fácil 

devido à exigências de vários projectos, como por exemplo o Programa de Acção entre os 

Municípios do Oeste e Lezíria e o Governo e a Contratualização. Reitera a ideia de que é com 

esforço e empenho que vão continuar a trabalhar e que o Conselho Executivo tem ideias inovadoras 

que espera levar a bom porto. Informa, ainda, os presentes que relativamente ao Pólo de 

Desenvolvimento Turístico do Oeste ainda não foi possível integrar no mesmo os Municípios de 

Alcobaça e Nazaré embora todos continuem empenhados no sucesso deste objectivo. Por último, 

solicita à Mesa a marcação de outra Assembleia Intermunicipal, com carácter de urgência, por 

forma a que possam dar início aos trabalhos da OesteCIM em pleno, uma vez que existem decisões 

importantes a tomar sendo exemplo a apreciação das Opções do Plano e Orçamento.------------------

-----O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal relembra que a instalação deste 

órgão põe fim à Associação de Municípios do Oeste enquanto instituição, dando os parabéns pelo 

trabalho desenvolvido pela mesma. -----------------------------------------------------------------------------

-----Tendo em conta, a solicitação do Senhor Presidente do Conselho Executivo, na marcação de 

uma Assembleia com carácter de urgência propõe que seja criada uma comissão para elaboração do 

Regimento da Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------

-----Pedindo a palavra, o Senhor Presidente do Conselho Executivo esclarece que a Assembleia 

Intermunicipal poderá reunir antes da aprovação do seu Regimento.--------------------------------------

-----Sobre o mesmo assunto, o Dr. José Augusto Clemente de Carvalho, apresenta a proposta de o 

regimento da Assembleia ser elaborado pela própria Mesa.-------------------------------------------------

-----Aceite a proposta do Dr. José Augusto Clemente de Carvalho a Mesa marcou nova Assembleia 

Intermunicipal para o dia 23 de Janeiro, dando por último a palavra ao Senhor Presidente da 

Assembleia Intermunicipal cessante da Associação de Municípios do Oeste--------_-------------------- 

-----Tomando a palavra, o Senhor Presidente da Assembleia Intermunicipal cessante da Associação 

de Municípios do Oeste, afirmou que era com muito gosto que via esta etapa concluida proferindo 

ainda alguns elogios ao actual Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal-----------------------

-----Pelas vinte e três horas e quinze minutos foi encerrada a sessão, de que, para constar se lavrou a 

presente acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL 
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