Comendador José Pereira de Sousa

3/3/1903 - embarcou, no dia 25 de Fevereiro, no Rio de Janeiro com destino a
esta sua terra natal, o nosso estimado assinante sr.(...), sócio importante da
casa comercial daquela cidade "Sucena & Cª". O nosso ilustre patrício vem
doente.
9/7/1903 - carta recentemente chegada do Rio de Janeiro, dum amigo,
confirma-nos a notícia do nosso patrício sr. Comendador (...) ir a Roma e ter
sido recebido por Sua Santidade. Soube-se isto naquela capital por telegrama
recebido na casa " J.R.Sucena", de que o nosso conterraneo é sócio.
11/5/1905 - vindo do Rio de Janeiro, chegou na semana passada a Lisboa o
Comendador (...), nosso concidadão e respeitável cavalheiro. Foi esperado na
capital pelos srs. Miguel da Cunha e José Alves de Freitas.
27/4/1905 - vindo do Rio de Janeiro, deve chegar no dia 2 de Maio a Lisboa o
nosso ilustre patrício sr. Comendador (...).
16/4/1908 - Comendador (...), natural da freguesia de Cepais, desde Cepães,
deste concelho e residente na grande e progressiva cidade fluminense onde é
sócio da importante e florescente casa da firma " Sucena & Cª". Chegou no dia
8 a Lisboa, seguindo imediato para Agueda, acompanhado do seu sócio o sr.
Conde de Sucena.
A hora que este jornal circula, talvez já tenha chegado ou esteja prestes a
chegar à sua aldeia natal o nosso prezado concidadão. Depois de visitar
Cepães e Fafe, seguirá para Vitell ( França) - a uso das águas medicinais. O sr.
Comendador Pereira de Sousa é um grande benemérito da sua freguesia. E,
como é um dos portugueses em preponderância no Brasil, também podia ser
um benemérito desta vila.
Temos essa importante obra da igreja nova por concluir: Uma subscrição a
valer, no Rio, daria bem para rematar. Saudando o valoroso conterrâneo,
chamamos a sua atenção para isso.
30/10/1913 - esteve nesta vila de visita o sr. Miguel Gonçalves da Cunha, o sr.
Manuel Marques d'Araujo, sócio da importante casa "Sucena " do Rio de
Janeiro, que também visitou em Cepães a mãe do seu sócio o sr. comendador
José Pereira de Sousa.

