


Albertino dos Santos Matias
1910 - 1992

Nasceu em 05 de Março de 
1910, em Manaus (Brasil). 
Fez a Instrução Primária 
na Lapa do Lobo (Nelas), 
de onde era originária a sua 
família. Frequentou o Liceu 
e a Faculdade de Direito em 
Coimbra, tendo-se licenciado 
em Julho de 1932. Durante os 
seus estudos universitários, 
pertenceu à tertúlia literária 
conimbricense, colaborou 
numa revista de cinema da 
época e foi guarda-redes do 
grupo de futebol da Asso-
ciação Académica de Coim-
bra.
Depois de se ter casado em  
janeiro de 1935 em Santa 
Comba (Vila Nova de Foz 
Côa), de onde era originária 
a família de sua mulher, fix-
ou residência na Mêda, onde  
exerceu o notariado e a advocacia. Exerceu o cargo de Presidente da Câmara  
Municipal da Mêda de 1937 a 1941. Ficou aprovado no concurso, aberto em 
Agosto de 1943, de admissão ao Quadro Diplomático do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, onde ingressou como Adido de Embaixada em fevereiro de 1945. 
Como diplomata ocupou posteriormente os seguintes cargos: 1946 – 53 Côn- 
sul de Portugal em Durban (África do Sul); 1954 – 56 Encarregado de Negócios 
na Embaixada de Portugal em Tóquio; 1956 – 58 Encarregado de Negócios na 
Embaixada de Portugal em Banguecoque; 1960 – 61 Encarregado de Negócios 
na Embaixada de Portugal em Dublin; 1962 – 65 Encarregado de Negócios 
na Embaixada de Portugal em Quito; 1967 – 73 Embaixador de Portugal em  
Karachi (e depois em Islamabad); 1973 – 75 Embaixador de Portugal em Atenas; 
1975. Regressou definitivamente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. 



Entre 1977 e 1985 foi Presidente da Associação Portuguesa de Esperanto - a 
língua artificial mais falada no mundo, que sempre lhe despertou interesse e 
paixão.
Para além de várias traduções, é autor dos livros:
- “China – de Confúcio a Mao Tsé-Tung”, Publicações Europa-América, 1967
- “Desarmamento”, Edição de Autor, 1970
- “A violência do mundo moderno”, Bertrand, 1978.
Faleceu a 10 de Março de 1992. 

No dia em que se celebra o 108º aniversário do seu nascimento, dia 5 de março, 
reforçando o respeito e consideração de tão ilustre personalidade de âmbito  
internacional; reconhecendo o seu inestimável apreço por valores universais 
como a paz, igualdade, tolerância e dignidade humana, a Fundação Lapa do 
Lobo lança a 1ª edição do Prémio Literário Albertino dos Santos Matias: melhor 
conto 2018.

São muitas as pessoas que têm a aspiração de editar um livro. Porém, com  
o passar dos anos, leem nas próprias palavras o reflexo de um sonho que se  
dissipa dia após dia. Crentes que haverá escritores bastante promissores, capazes de  
escrever um conto inspirado na vida e obra de Albertino dos Santos Matias e nos 
valores que lealmente defendia, este Prémio Literário é uma forma de divulgar  
e premiar a capacidade de escrita dos participantes, sendo também uma  
homenagem a uma das figuras mais emblemáticas da Lapa do Lobo.

Os participantes poderão enviar os seus originais a concurso para a morada da 
Fundação Lapa do Lobo, a partir do dia 2 de abril e até 29 de junho de 2018.
Os textos, inéditos, deverão ser apresentadas em duas cópias em papel, no  
formato A4, e devem ser acompanhados de uma gravação em formato digital: 
CD ou PEN.
As obras concorrentes devem ser assinadas com o pseudónimo do autor e 
acompanhadas de um envelope fechado, identificado com o título da obra e o 
pseudónimo do autor, contendo a identificação do concorrente.

Esta informação não dispensa a consulta do Regulamento do Prémio Literário Albertino  
dos Santos Matias, disponível em www.fundacaolapadolobo.pt
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