
Caros amigos, 

Começo por agradecer a todos os fregueses a confiança que em mim depositaram e na 
equipe que me acompanhou e me incentivou a aceitar o honroso convite para ser o 
primeiro da lista á Assembleia de Freguesia de Santana do Mato. 
 
Aqueles que me conhecem de perto sabem do empenho, do rigor, da paixão, da 
exigência e dedicação que coloco nos projectos que abraço. 
Tem sido assim nos ultimos 40 anos da minha vida, já que comecei de bem cedo a 
interessar-me pelos assuntos da sociedade civil, nomeadamente a nível desportivo, 
cultural, recreativo, social e também politico. 
 
Confiei naqueles que me acompanharam nesta tarefa de concorrer á presidência da 
laboriosa Freguesia de Santana do Mato e confiei em todos os fregueses que com o seu 
discernimento nos deram a possibilidade de conduzir os destinos desta freguesia 
durante os 4 anos deste mandato. 
Podem pois confiar em mim para lutar, defender e reivindicar pelos direitos que a 
constituição portuguesa concede aos cidadãos nomeadamente  aos fregueses de 
Santana do Mato. Bom senso, perseverança, esforço, honestidade, rigor, trabalho e 
confiança são estes alguns dos pilares que irão servir de base e serão a chave do sucesso 
para o mandato que temos pela frente. 
 
Confiantes de que todos em conjunto Executivo, Assembleia de Freguesia, jovens, 
menos jovens, colectividades, Agentes económicos, escolas e outras entidades e sabendo 
das enormes potencialidades de que a Freguesia dispõe, de salientar que somos a 
freguesia do Concelho de Coruche com maior rendimento disponível “per capita” e 
com a menor taxa de desemprego, conseguiremos ultrapassar as dificuldades que vão 
surgindo pelo caminho. Podem contar comigo e na equipa que me acompanha que 
com uma atitude pro-activa, empreendedora e positiva tentaremos proporcionar uma 
vida ainda melhor e mais prospera a todos os fregueses. 
 
Pelo Progresso Social da Freguesia de Santana do Mato. 
 
O Presidente 
Paulo Matias 
 


