
 
Grupo do Partido Social Democrata 

Assembleia de Freguesia do Lumiar 

 

 

 
pág. 1 

2ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2021-2025 

 

VOTO DE PESAR N.º 1 

Pelo falecimento de Alcinda Natividade Lopes de Matos Pancadas 

 

Faleceu, no passado dia 6/12/2021, Alcinda Natividade Lopes de Matos Pancadas, 

cidadã residente na Freguesia do Lumiar de 75 anos. 

Nascida em 4/4/1946, criada em Beja, tinha muito orgulho nas suas origens e fazia 

questão de o sublinhar pelo sotaque inequívoco, pois o seu cordão umbilical estava 

indelevelmente ligado de alma e coração ao Alentejo, apesar de viver e trabalhar em 

Lisboa.  

Conhecida pelo seu carácter humanista e solidário, de trato simples, foi uma mulher que 

lutou pela sua geração e que sempre esteve disponível para o outro e para o levar mais 

além. Aliás isso era o que fazia nas aulas na Universidade Terceira Idade do Lumiar (UTIL), 

onde desde 2007 era professora de pintura.  

Uma mulher de espírito livre e mentalidade aberta nunca deixou nada por dizer, tendo 

dedicado a sua vida ao ensino e abraçado muitas causas nobres, como foi ensinar na UTIL, 

onde partilhava experiências e saber com um elevado espírito de missão. 

A Freguesia do Lumiar teve o privilégio de conhecer a sua arte e o seu mérito através do 

trabalho notório, empenho e autenticidade com que se dedicou às pessoas da terceira 

idade, que a recordam com muita saudade. 

Para todos os que tiveram a oportunidade o privilégio de trabalhar em estreita parceria 

e, consequentemente, de partilhar a sua amizade, é sem dúvida uma perda irreparável 

pelas características peculiares que a distinguiam a sua acção com o mundo, genuína. 
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Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida a 20 de dezembro de 2021, 

delibera, ao abrigo do disposto no artigo 9.º, n.º 2, alíneas i), j) e k) da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro: 

 Prestar a sua homenagem à professora Alcinda Natividade Lopes de Matos Pancadas, 

e apresentar à família profundo Voto de Pesar. 

 

Lumiar, 14 de dezembro de 2021 
 

Os Proponentes, 
 

Camila Botão (PSD) 
João Vás e Lima (PSD) 

Mário Lopes (PSD) 
Marta Santos Vieira (PSD) 

Pedro Monteiro (PSD) 

 
 

 

 

APROVADO POR UNANIMIDADE 

 


