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Mensagem de Natal 2015 

Nesta quadra festiva que marca um novo começo e é um momento de 

partilha com todos os que nos são mais próximos, desejo-vos um Feliz 

Natal. 

Neste "Natal com Arte", quero partilhar uma palavra de forte 

solidariedade, de grande fraternidade, dedicada especialmente aos mais 

desprotegidos, aqueles que mais sofrem as dificuldades e as carências. 

O Natal é uma época de esperança. Mas, para que a esperança seja 

concreta e sólida, esta época deve ser uma oportunidade de reflexão. 

Vivemos um tempo de mudança muito exigente para Portugal e, 

inevitavelmente, para o futuro do Concelho do Montijo. 

Em primeiro lugar, é preciso mudar a página da austeridade, mudar as 

atitudes, na política, na economia, na sociedade. 

Temos, por exemplo, de ultrapassar ideias velhas que pretendem 

diminuir o nosso Estado Social e favorecer interesses corporativos 

instalados. 

São necessárias políticas reformistas. São necessárias políticas mais 

capazes de responder às novas situações e às novas necessidades das 

pessoas. 

Em segundo lugar, temos de fortalecer os vínculos de coesão social e 

entre as gerações, sem os quais nenhuma comunidade tem sentido. 

Para realizar as reformas necessárias é preciso uma democracia 

fortalecida. Em democracia todas as situações difíceis têm uma solução. 
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Em terceiro lugar, temos de continuar a combater a violência, a 

intolerância e o fanatismo. Temos de ser capazes de ultrapassar os 

ventos do terrorismo que assolam o coração das democracias europeias. 

Assistimos a atentados de uma barbaridade sem precedentes. Neste 

Natal, é necessário reafirmar, com toda a clareza e determinação, a 

nossa mais veemente condenação do terrorismo. 

Uma palavra final de esperança. Uma esperança assente na confiança 

que temos nas capacidades dos montijenses. 

Não duvido da nossa capacidade como montijenses, como portugueses e 

como europeus, de enfrentar os desafios do presente. 

Termino esta mensagem de Natal com um voto. Um voto de feliz Natal e 

próspero Ano Novo. 

Montijo, Paços do Concelho, 10 de dezembro de 2015 

O Presidente da Câmara 

Nuno Ribeiro Canta 


