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Tomada de Posição 

Saudação ao 180.º aniversário do Concelho do Seixal  
 
 

Celebramos mais um aniversário da elevação do Seixal a Concelho, como um momento 
de construção coletiva e participada, de uma terra que se orgulha da sua história e do seu 
presente, onde se sente e vive a liberdade e a solidariedade que se conquistou com Abril, 
com uma população trabalhadora e esclarecida e que não desiste dos seus sonhos e 
direitos.  

Momento de homenagem a um concelho que apresenta qualidade de vida, que possui 
uma importante dinâmica cultural, que promove os estilos de vida saudáveis com o 
desporto para todos, que forma os mais jovens através de uma educação pública de 
qualidade, que é ambientalmente sustentável e equilibrado, e que apoia e ajuda os mais 
desfavorecidos e excluídos da sociedade. 

Momento também de homenagem aos trabalhadores das autarquias do Concelho, que 
com o seu contributo valioso, desenvolvem um enorme e extraordinário trabalho, num 
projeto democrático que entende o trabalho e os trabalhadores como uma componente 
indissociável de um serviço público indispensável às populações. E onde também 
homenageamos figuras de relevo da vida social do Concelho, homens e mulheres que se 
destacaram em vários sectores da nossa vida coletiva, pelo seu esforço, trabalho e 
empenho, por toda uma vida dedicada à comunidade, e que ajudam a levar mais longe o 
nosso Concelho. 

No presente, é verdadeira a afirmação que o Seixal regista elevados níveis de resposta 
nas competências das Autarquias Locais, mas menor naquelas de responsabilidade do 
Poder Central.  

Não obstante os avanços em algumas áreas como são os casos do Hospital no Concelho 
do Seixal, do novo Centro de Saúde de Corroios, da Loja do Cidadão do Concelho do 
Seixal a instalar em Amora e da resolução de parte do passivo ambiental da área 
envolvente à Siderurgia Nacional, todas por concretizar, mas criando expetativa positiva 
de resposta, e que, importa referir, decorrem da nova solução politica que, não sendo a 
ideal, permitiu travar e inverter no imediato o curso de uma brutal ofensiva e responder, 
ainda que de forma limitada, a problemas prementes das populações, dos trabalhadores, 
do poder local e do país. A realidade mostra-nos que intervenções fundamentais em 
tantas outras áreas, como a construção de uma verdadeira rede de transportes públicos 
integrada e eficaz, com a expansão do Metro Sul do Tejo e a concretização das inúmeras 
infraestruturas de mobilidade por realizar como a Estrada Regional 10 com a ponte 
Seixal-Barreiro, de uma política de habitação que potencie a integração social, da 
requalificação do Parque Escolar da competência da Administração Central, entre outras 
necessidades há muito identificadas, são ainda adiadas, minorando a capacidade do 
Concelho do Seixal em cumprir a sua missão de desenvolvimento. 
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A Câmara Municipal do Seixal, reunida a 3 de novembro de 2016, saúda toda a 
população do Concelho do Seixal e as suas forças vivas pela passagem de mais um 
aniversário da sua fundação, que reflete a alegria e a confiança na Terra de Futuro, onde 
se resiste e luta pelo progresso e desenvolvimento. 

 

Seixal,3 de novembro de 2016 

 

   Joaquim Cesário Cardador dos Santos 

Presidente da Câmara Municipal do Seixal 

 

 

    

 


