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Na Câmara Municipal de Almada, é vereador, com os Pelouros da Educação, 
Acção Sociocultural e Desporto, desde 1989, passando ainda a ter a seu cargo, 
a partir de 1993,  os serviços de Turismo e Informação. Antes foi vereador na 
Câmara do Seixal, detendo nessa autarquia os Pelouros de Cultura e Desporto, 
durante dois mandatos, entre 1982 e 1989. 
 
António José de Sousa Matos, nascido a 8 de Outubro de 1951 em Bunheiro, 
Murtosa, e residente em Almada, engenheiro técnico de Electromecânica 
diplomado pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e com frequência da 
licenciatura em História, na Faculdade de Letras de Lisboa, de sua profissão 
professor efectivo do Ensino Secundário, começou a leccionar na Escola D. 
Pedro II, na Moita, seguindo-se, no seu percurso profissional, a Escola 
Preparatória de Azeitão, a Escola Secundária do Laranjeiro, em 1975/1976,  
(atual Escola Professor Ruy Luís Gomes), a Escola Secundária do Seixal 
(actual Escola José Afonso), na qual foi, durante três mandatos, de 1976 a 
1983, membro do Conselho Directivo, e a Escola Secundária Emídio Navarro, 
em Almada, de 1983 a 1985, a cujos quadros efectivos pertenceu. É membro 
efectivo do Conselho Científico do Instituto das Comunidades Educativas, 
sediado em Setúbal.  
 
Foi distinguido com a Medalha de Ouro de Mérito e Dedicação do Município de 
Almada e detém títulos de mérito atribuídos por diversas associações culturais 
e desportivas do concelho de Almada.  
 
Ligado a publicações que incidem, na sua maioria, sobre questões e 
informação culturais, António Matos foi, entre 1985 e 1991, membro do 
conselho redactorial da revista “Movimento Cultural”, editada pela Associação 
de Municípios do Distrito de Setúbal (AMDS), e director das revistas “Educação 
e Ensino”, da mesma Associação, desde Junho de 1989 até ao fim da sua 
publicação em 2003, diretor interino do “Jornal Nova Maré”, Seixal, nos anos 
oitenta, e “Almada”, boletim municipal da Câmara Municipal local, desde Março 
de 1994, e da “Agenda Cultural de Almada”, publicada pela CMA, desde 2001. 
 
Não se atendo a estas múltiplas actividades, António José de Sousa Matos 
tem-se desdobrado em participações em Encontro, Jornadas e Congressos na 
área da Educação, apresentando textos sobre gestão do sistema educativo ao 
nível regional e local, alguns publicados nas revistas “Poder Local”, “Educação 
e Ensino”, “Cidades e Municípios”, e “Metrópoles”. Da sua actividade 
autárquica têm sido publicados diversos artigos e reportagens nos vários 
órgãos de comunicação social (jornais, rádio e televisão). 


