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“VOTO DE PESAR 

Faleceu no passado dia 5 de junho, com 80 anos de idade, o ilustre cidadão da Freguesia de São João de 
Lourosa e do concelho de Viseu, Francisco Fernandes Gomes de Matos.  

Francisco Matos nasceu em Teivas, a 19 de março de 1939.  

Cumpriu o serviço militar em Angola, dos 20 aos 23 anos, sendo agraciado com a Cruz de Guerra, por 
despacho do Comandante-Chefe das Forças Armadas de Angola.  

Durante a sua estadia em Nova Lisboa, Angola, foi um empresário de sucesso na área do mobiliário e têxtis.   

Em Angola a sua vertente humanista e de apoio social já se destacava, sendo um membro muito ativo da 
Conferência de São Vicente de Paulo.  

Aos 42 anos, em 1975, com a descolonização, Francisco Matos, regressa a Portugal e à sua Terra Natal, 
Teivas; recomeçando a sua vida de empreendedor. Criou assim a empresa Tuboplástico, Lda., com o sucesso 
conhecido.  

Francisco Matos manteve-se, desinteressadamente e com grande empenho, ao serviço da comunidade, ao 
nível social e político.  

De 1977 a 1980 foi Presidente de Junta da Freguesia de São João de Lourosa. Nesse período foi um dos 
grandes impulsionadores da criação do Parque industrial de Coimbrões.  

Em 2017, na sessão comemorativa do 25 de Abril, evocando no Ato os 40 anos do poder local, Francisco 
Matos foi condecorado pelo Município de Viseu, pelos serviços públicos prestados no desenvolvimento do 
Concelho.  

Em 1982, Francisco Matos muda-se para Lisboa tendo aí constituído a empresa Visangol Confeções, Lda. 
Entre muitas outras obras de relevância, destaca-se a construção da Igreja e Centro Paroquial de Linda-a-
Velha.  

Em 2004, após a sua reforma, regressa a Teivas onde intensifica sua ligação à comunidade e ao apoio social 
abnegado.   

Francisco Matos foi presidente da Associação Cultural Recreativa Social de Teivas, contribuindo 
decididamente para a revitalização das Cavalhadas de Teivas e da Dança da Morgadinha.   

Destaque ainda para a sua ação decisiva para a construção do Centro Paroquial de Oliveira de Barreiros.  

Assim, face ao seu caracter empreendedor, altruísta, com um grande sentido de humanismo, um humanista 
ativo, ao serviço da comunidade da sua aldeia – Teivas -, da sua freguesia – São João de Lourosa - e do 
Concelho de Viseu proponho a esta Assembleia Municipal um Voto de Pesar a Francisco Fernandes Gomes 
de Matos.” 
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