
JUSTIFICATIVA  

 

Trajetória da Sra. Maria Lourdes Santos Capelo 

Nasceu em 27 de setembro de 1941 em uma aldeia em Portugal chamada Ribeirados 

Carinhos. 

Filha de Isabel Maria dos Santos e Aristides Fernandes Capelo. 

Chegou em Santos em fevereiro de 1954. 

A cidade de São Paulo comemorava os 400 anos de fundação. 

Logo começou a trabalhar como doméstica, facilitando seu convívio com o novo 

idioma e os costumes da cidade, que lhe parecia um gigante tanto para ela como para 

seus irmãos Manuel e José Capelo. 

Aos 13 anos pediu aos pais que lhe arrumasse um emprego em uma fábrica. 

Como isso somente seria possível aos 14 anos, muito determinada até um juiz ela 

convenceu para poder ter autorização para trabalhar numa fábrica de tecelagem. 

 

Curiosa demais, quis aprender de tudo na fábrica, onde permaneceu por 3 anos. 

Em seguida, teria inicio sua maior trajetória na vida ao mudar-se para São José dos 

Campos, por volta de 1958. 

Deu aulas de taquigrafia durante 3 anos.  Até hoje, antigos alunos a cumprimentam e 

reconhecem seu valor. 

Recorda da família Martins que muito a apoiou em suas iniciativas. 

Muito comunicativa, também se envolveu à época com formação musical e teatro. 

Até hoje se diz apaixonada por música e história.  

Tudo que remetia a Portugal, Espanha e Portugal, lá estava ela. 

Casou-se em 1966 e em fevereiro de 1970 seu marido veio trabalhar para a 

Tecelagem Rhodia. Desde então montaram residência fixa na cidade. 

 

Como sempre muito curiosa e já com espírito empreendedor andava sempre em 

busca de oportunidades.  

Conheceu o então Instituto Sinésio Martins. 

Fez cursos ali. 

Trabalhou na empresa União Açúcar e Café, pois já tinha concluído o curso de 

datilografia.  

Seus sonhos começaram a ser realizados. 

Formou-se em taquigrafia, caligrafia, inglês e psicologia na escola União Cultural 

Brasil Estados Unidos.  

Graças à sua formação crescente, foi secretária do presidente e de diretor da empresa 

em que trabalhava.   
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1972, foi outro ano marcante em sua trajetória. Chegava à família sua filha Adriana. 

Em junho de 1973, conheceu o presidente da Sociedade Luso Brasileira, Sr. João 

Lopes Simões e começaria ali um novo desafio para ela. 

Foi convidada para comandar para comandar um programa de rádio português, na 

Rádio Clube. 

A convite do diretor da rádio, Sr. Ivan Minesse passei também a apresentar o 

programa Noites Latinas. A magia do rádio a fascinava. 

Foi um período muito marcante! 

Em 1974 participou da fundação do Clube de Campo Luso Brasileiro. 

Foi através da Sociedade Luso Brasileira que a sra. Lourdes conheceu o então 

prefeito, Sérgio Sobral de Oliveira. 

De lá para cá, sem exceções, teve o prazer de se aproximar de todos os prefeitos e a 

interagir com eles, sobretudo em momentos festivos, como os desfiles de aniversário 

da cidade. 

Para ela, foram eventos inesquecíveis. 

Ela afirma que foi se tornando uma cidadã joseense à medida que o tempo ia 

passando e ela cada vez se envolvendo mais com a cidade, e também nas demais 

regiões do Vale do Paraíba. 

Ela afirma ser muito grata a todos.  

Afirma que recebeu muitos convites para concorrer à Câmara Municipal como 

vereadora.  Mas preferiu a neutralidade ajudando a cidade no que podia, de maneira 

particular, pois se achava mais útil externamente. 

Se sente grata a todos prefeitos e vereadores desde então. 

Sra. Lourdes também foi grande empreendedora do setor de gastronomia, servindo 

pratos a executivos e funcionários da Embraer, Inpe e de representantes de empresas 

estrangeiras que vinham fazer negócios em São José dos Campos.  
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