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Homenagem

 !"#$%&$"'()*"+,"%'"(-$"+,).$%/-$*"%'("+(*"'()*"(-0)1(*"
02(3(45(+$2(*"+$"678$9:;<"74*("=$-*,&(>"?$+$*"$*"@%,"+,"
(41%'"'$+$"&$-0(&0(2('"&$'"$"62A')$"&,20(',-0,"&$-5,&,2('"
$"*,%"#2$B)**)$-(4)*'$","("*%(",0,2-("3$("+)*#$*)CD$>"9,%-)'$*"
(@%)"(41%-*"0,*0,'%-5$*"+,"*E&)$*","&$4(3$2(+$2,*"+$"678$9:;<"
@%,"#2,0,-+,'"(**)'"#2,*0(2"%'("5$',-(1,'"F"74*(>

Elsa 

Fonseca
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  minha ligação ao GECoRPA co-

meçou por volta do ano 2000 e já nessa altu-

ra a Elsa colaborava com o Grémio. Pessoa 

discreta mas atenta, dona de um sorriso en-

cantador, a Elsa estava sempre cheia de tra-

balho, pois o GECoRPA crescia em número 

de associados, de iniciativas e de notorieda-

de. Hoje o Grémio das empresas que atuam 

na conservação e restauro de edifícios histó-

ricos é uma instituição de reconhecido mérito 

a nível nacional e uma parte desse reconhe-

cimento deve-se ao labor silencioso da Elsa.

Nascida em 29.11.1972, filha de pais cabo-

verdianos, a Elsa tinha oito irmãos. Formada

em Ciências do Desenvolvimento e Coopera-

ção, colaborou durante 15 anos com o GECo-

RPA, que representou em inúmeras feiras da 

construção e da reabilitação.

Ao falecer em 16.05.2015, a Elsa deixou uma 

filha e um legado de simpatia e admiração. 

Miguel Brito Correia

A Já fez um ano que a nossa Elsa partiu! Parece 

que ainda ontem estávamos com ela que, na 

sua simpatia, nos ouvia e dava colaboração 

pronta ao que lhe pedíamos. Sempre bem dis-

posta, sempre presente, sempre amiga, mes-

mo depois da doença que sabia ter e do risco 

que corria. Lembro-me de falar com ela sobre

isso e da sua esperança em que tudo se resol-

vesse da maneira desejada por todos. Lem-

bro-me de, mais tarde, de a encontrar no nos-

so grémio, mais magra e muito bonita, mas 

triste! Ficará para sempre na nossa memória.

Filipe Ferreira

Querida querida Elsa, seguiste a tua viagem 

muito antes do que era suposto. Celebro com 

doce saudade todos os momentos que passei 

contigo, foram imensos!! Centenas de sorrisos 

teus me vêm à memória mas a herança mais 

marcante que deixas é sem dúvida o teu dom 

de sorrir quando os dias eram de adversidade 

e dor. Que grande pedaço meu que levas con-

tigo, Elsa...

  

Joana Morão 

SORRISO ETERNO!

Muitas têm sido as pessoas, que por aqui pas-

saram, mas somente algumas ficarão para 

sempre na nossa memória. A Elsa ficará co-

mo o exemplo de uma grande MULHER, lu-

tadora, afável, trabalhadora….amiga! Mas, o 

que ficará certamente para a eternidade é o 

seu enorme e belo SORRISO!

Helena Madeira Alves

Elsa, foste uma boa amiga e excelente colega, 

sempre pronta a ajudar, sempre bem disposta, 

organizada e eficiente. O teu sorriso iluminava 

a sala e deixa uma grande saudade.

Rute Mendes

Já passou um ano desde que a Elsa partiu. 

Permanece a recordação do seu sorriso aber-

to e da atitude positiva que a caracterizava. 

Era serena, calorosa, dedicada, capaz de sen-

tido de humor mesmo nos momentos difíceis. 

Guardo comigo estas boas memórias.

Inês Cóias


