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Exmos. Senhores Membros  

do Conselho da Medalha de Alvalade, 

 

Conceição Matos, nasceu em São do Pedro Sul, em 1936, e é freguesa de Alvalade. 

Aos três anos a família desloca-se para o Barreiro, onde passarão a viver. Aí, depois de 

terminar a quarta classe, começou a trabalhar. 

Aos dezoito anos presenciou a prisão de seu irmão, Alfredo Matos, pela PIDE. Este 

acontecimento alterou o seu percurso e fê-la aderir à causa antifascista, iniciando a sua 

atividade política no MUD-Juvenil. 

Na década de 50 tornou-se militante do Partido Comunista Português e em 1963 passou a ser 

funcionária do partido. Viveu na clandestinidade durante vários anos com Domingos Abrantes, 

que viria a ser seu marido. As suas principais funções eram as de distribuir o jornal Avante! e 

escrever materiais de propaganda. 

Acusada de desenvolver atividades contra a segurança nacional foi presa duas vezes, em 1965 

e em 1968. Durante o período da prisão foi interrogada, torturada, submetida à tortura do 

sono, proibida de ir à casa de banho, espancada, fotografada e exibida nua aos agentes da 

polícia política.  

Após sair da prisão, em meados de 1969, deu continuidade ao trabalho que realizava na 

Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, até 1973, ano em que o marido foi 

libertado da prisão. Saíram juntos do país e foram para Paris no início de 1974. Dois meses 

depois aconteceu o 25 de Abril. Regressaram a Lisboa com Álvaro Cunhal, Luís Cília e José 

Mário Branco naquele que ficou conhecido como o "avião da liberdade”. 

Veio viver para Alvalade após ter saída da prisão em 1966, onde permaneceu durante um ano, 

tendo regressado mais tarde, residindo actualmente há mais de 20 anos na freguesia. 

Conceição Matos foi homenageada por Zeca Afonso na canção “Na Rua António Maria”. 



De harmonia com o previsto na alínea a) do n.° 2 do artigo 3. ° do Regulamento da Medalha da 

Freguesia de Alvalade, é a este Conselho da Medalha que cabe receber as propostas de 

atribuição de Medalhas e emitir parecer prévio fundamentado.  

 

Face ao atrás exposto, temos a honra de propor a atribuição da Medalha de Mérito da 

Freguesia de Alvalade, nos termos do previsto no artigo 5.º do Regulamento da Medalha da 

Freguesia de Alvalade, a Conceição Matos, pelos serviços de excecional relevância prestados à 

Freguesia de Alvalade.  

 

Lisboa, aos 10 de Agosto de 2021.  

 

 

 

O Vogal da Junta de Freguesia de Alvalade. 

 

 

Ricardo Varela 

 

O Vogal da Junta de Freguesia de Alvalade. 

 

 

Pedro Bastos 
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