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DEMOS CORPO E VOZ À 35º SEMANA DE ARTE, CULTURA E DESPORTO NUMA 
LINHA DE ATUAÇÃO ONDE SE ENTENDE QUE A CULTURA É O GRITO DE QUEM 
DIZ NÃO À DESERTIFICAÇÃO DO INTERIOR DO PAIS E SERÁ SEMPRE 
A SEMENTE DE UM FUTURO MAIS PROMISSOR.

NOVEMBRO.2019BOLETIM INFORMATIVO.03 EDITORIAL

NOTA DE ABERTURA

ELEGENDO COMO MATRIZ DE BASE a proximi-
dade às populações, cumpre-nos efetuar uma pres- 
tação de contas do trabalho realizado neste ano que 
agora finda, através da 6º edição do nosso boletim 
informativo.

Numa freguesia com a área de 346.58km2, a nona 
maior do país, com vários aglomerados populacionais, 
apenas com seis trabalhadores de quadro (4 assis-
tentes operacionais, 2 administrativas), para cumprir 
não só as suas competências próprias, mas também 
as assumidas, implica uma dinâmica repleta de esfor- 
ços titânicos que, felizmente a população sempre 
informada, conhece e compreende.

Destacamos como momentos altos, o 21º Almoço 
de Reformados, Pensionistas e Idosos da freguesia, 
sempre extremamente participado (480 presenças).
Prestámos um agradecimento público aos trabalha- 
dores que passaram à aposentação após uma vida 
de trabalho dedicada à freguesia: António Gabriel, 
António Guarda e a Manuela Coelho.

Tornámos possível o sonho do Sr. Cícero Luís, atra- 
vés da edição de um livro sobre a história da nossa 
freguesia intitulado “O Livro dos meus Sonhos”. 

Comemorámos os dias Internacionais da Mulher e 
da Criança.
Comemorámos Abril!
Nele homenageámos Joaquim José Dias lutador de 
uma vida em prol da LIBERDADE.

Demos corpo e voz à 35º Semana de Arte, Cultura e 
Desporto numa linha de atuação onde se entende 
que a Cultura é o grito de quem diz NÃO à desertifi-
cação do interior do pais e será sempre a semente 
de um Futuro mais promissor.

Trabalhámos para as nossas gentes numa aposta 
diária na formação, no saber, nas atividade lúdicas e 
desportivas, no teatro, na poesia, enfim, na procura 
incessante de uma melhor qualidade de vida para 
todos.

› Lutamos, reivindicamos, queremos o que já 
deveríamos ter e ainda não temos: 
› O centro de dia para idosos;
› O museu da Resistência;
› O reforço do Posto da GNR;
› A reativação da secção dos Bombeiros;
› A criação de rotunda na entrada poente do 
Couço e tantas outras necessidades que fariam 
toda a diferença na nossa vida, possibilitando 
a fixação da nossa juventude através de criação 
de novos postos de trabalho.

Queremos mais! Acreditamos, que o passado que de- 
lineou o presente, será a força do nosso Futuro!

Um abraço solidário da vossa

Ortelinda Graça
Presidente da Junta de Freguesia de Couço

Presidente de Junta de Freguesia
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› Coordenação e Programação Geral;
› Informação e Correspondência;
› Serviços Administrativos;
› Ligação com outros Órgãos Autárquicos, Instituições, 
   Associações e Coletividades;
› Educação, Ensino e Cultura;
› Espaços Verdes e Jardins; Parques Infantis;
› Património da Junta;
› Património Edificado e Monumental da Freguesia;
› Segurança, Proteção Civil e Obras;
› Instalações Desportivas; Rio; Ação social;
› Terceira Idade; Toponímica; Cemitérios; Mercados e Feiras;
› Recursos Humanos.

PRESIDENTE
ORTELINDA DA CONCEIÇÃO CAMÕES GRAÇA

› Administração e Finanças;
› Higiene e Limpeza;
› Sanitários Públicos;
› Fontes e Lavadouros;
› Iluminação Pública;
› Obras;
› Transportes;
› Mercados e Feiras;
› Rio;
› Política de Defesa dos Serviços Públicos;
› Recursos Humanos.

TESOUREIRO
AUGUSTO PEDRO COELHO GOMES

› Informação e correspondência;
› Património Imaterial de Memória e Resistência;
› Património Edificado e Monumental da Freguesia;
› Política de Proximidade e Gestão Participada 
   (boletim e internet);
› Política de Defesa dos Serviços Públicos;
› Desporto e Juventude;
› Instalações desportivas;
› Rio;
› Recursos Humanos.

SECRETÁRIO
JOÃO PAULO PAULINO RODRIGUES



SANTA-JUSTA | FOROS DE LAGOIÇOS | VOLTA DO VALE COURELINHAS | ESCUSA | VAREJOLA

NOVEMBRO.2019BOLETIM INFORMATIVO.05 ÓRGÃO DELIBERATIVO

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
A ASSEMBLEIA DE FREGUESIA é um órgão deli- 
berativo, competindo-lhe, através do seu Presidente 
e dos vogais eleitos, deliberar, aconselhar, apoiar e 
supervisionar as atividades do Executivo da Junta de 
Freguesia. 
Nesse sentido, no período de outubro 2018 a outubro 
2019, a Assembleia reuniu seis vezes tendo:

› Aprovado o Orçamento de 2019, o Plano 
Plurianual de Investimento de 2019 e Mapa 
de Pessoal 2019;
› Analisado e aprovado o Acordo 
de Transferência de Competências para 
as Autarquias Locais – Decreto-lei 104/2018, 
aceitado apenas, as competências já exercidas;
› Aprovadas as contas de gerência de 2018;
› Apreciado e Aprovado o Inventário da Junta 
de Freguesia do Couço;
› Apreciado e Aprovado a Formalização 
de Contrato de: Leasing para a aquisição 
de uma carrinha de 9 lugares;
› Analisado e aprovado o Acordo de Transferência 
de Recursos para as Autarquias Locais 

– Decreto-lei 104/2018 e aceitado os recursos 
para as competências já exercidas;
› Tomado conhecimento sobre as atividades 
e decisões do executivo.

Questionado e feito sugestões ao executivo, para va- 
riadas situações do quotidiano da Freguesia.
Nestes doze meses, a Assembleia praticou uma polí- 
tica de proximidade e de descentralização, tendo acom- 
panhado o executivo nas várias atividades realizadas:

› Almoço dos Reformados;
› Comemoração dos 45 anos do 25 de Abril, em 
Coruche e no Couço;
› Comemoração do Dia Internacional da Mulher;
› Inauguração da Exposição da 35ª Semana 
de Arte Cultura e Desporto do Couço.

O Presidente da Assembleia de Freguesia
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POLÍTICA 
DE PROXIMIDADE 
E GESTÃO 
PARTICIPADA
A JUNTA DE FREGUESIA é o poder local mais pró- 
ximo das populações. A nossa,é o pilar da vida da 
freguesia, pois a ela se acorre para ver solucionados 
os problemas mais diversificados.
As quintas-feiras continuam a ser dias de encontro 
personalizado entre a presidente da Junta e a popu-
lação.
Na prática efetiva desta politica de próximidade, con- 
tinuamos a privilegiar o serviço da “Boleia”, o qual 
permite o acesso da população mais idosa à sede da 

Freguesia, revelando-se de igual modo, um auxilio para 
o  Centro Materno.
Tivemos a grata satisfação de aumentar o patrimó-
nio através da doação de um terreno na Volta do Vale, 
pela família David Lopes.
A família da escritora Maria Alberta Meneres enrique- 
ceu o espólio da biblioteca da Junta de Freguesia, 
com a doação de algumas dezenas de livros.
A ambas as famílias, endereçamos o nosso caloroso 
agradecimento.

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

SERVIÇO “A BOLEIA”
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JANTAR DE FINALISTAS DO 9º ANO REUNIÃO COM COLETIVIDADES

DOAÇÃO DE LIVROS DA ESCRITORA MARIA ALBERTA MENERES

DOAÇÃO DE TERRENO NA VOLTA DO VALE Á JUNTA DE FREGUESIA PELA FAMÍLIA DAVID LOPES

PEREGRINOS DE SANTIAGO DO ESCOURAL PEREGRINOS SALESIANOS DE ÉVORA

É sempre com aquele abraço solidário que recebemos 
todos os que, ano após ano, consideram paragem obri- 
gatória nesta freguesia, os peregrinos de Santiago do 
Escoural e este ano pela primeira vez, o grupo de pere-
grinos dos Salesianos de Évora.
Um dos momentos especiais deste ano letivo, foi mais 
uma vez, a escolha dos nossos finalistas do 9º ano da 
Casa do Povo, para a realização do seu jantar de fina- 
listas.
A simples palavra “Obrigado” terá de conter todo o nos- 
so agradecimento: aos alunos, famílias, assistentes ope- 
racionais e professores.
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ESPAÇOS 
VERDES 
E JARDINS
FREGUESIA ATRATIVA 
OS ESPAÇOS VERDES e jardins, merecem-nos uma 
atenção redobrada, uma vez que são o cartão de visita 
da Freguesia.
Queremos uma Freguesia atrativa com espaços de la- 
zer diversificados onde possamos conviver com maior 
qualidade de VIDA.

JARDIM 25 DE ABRILPÉRGULA DA PRAÇA DA REPÚBLICA

PARQUE INFANTIL DO LARGO 25 DE ABRIL
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LARGO DA COOPERATIVA

ESPAÇO AJARDINADO NO BAIRRO DA LIBERDADE

ESPAÇO AJARDINADO DA PRAÇA DA REPÚBLICA

APARELHOS DE MOVIMENTAÇÃO FÍSICA
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MANTER A  NOSSA FREGUESIA 
COM A DIGNIDADE QUE ELA MERECE

HIGIENE, LIMPEZA E AMBIENTE

É COM MUITO TRABALHO que vamos mantendo a 
freguesia com a dignidade que a mesma merece.
Apela-se aqui, ao exercício de boas práticas de cida- 
dania nomeadamente na higiene e limpeza das ruas 
dos diversos aglomerados populacionais e colocação 
do lixo nos contentores próprios.
Das inúmeras tarefas executadas diariamente que 
vão muito para além das competências da Junta de 
Freguesia, destacamos a recolha de pneus em toda 
a freguesia, essencialmente na Estrada Nacional 251, 
contribuindo assim, para uma melhor qualidade do 
nosso ambiente. RECOLHA DE PNEUS NA FREGUESIA

PINTURA DOS BALNEÁRIOS – COUÇORECOLHA DE AREIAS NAS RUAS

PINTURA DE MUROS – CEMITÉRIO COLOCAÇÃO DE COBERTURA NO RINGUE PINTURA CEMITÉRIO SANTA-JUSTA

REBOCO DE MUROS PODA DE ARBUSTOS LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS
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CONTINUAMOS A LUTAR PELO FINANCIAMENTO
ADEQUADO ÀS NOSSAS NECESSIDADES 
O TRABALHO DIÁRIO, numa freguesia de elevada 
dimensão, revela-se deveras difícil, devido à escassez, 
quer de recursos financeiros, quer de meios huma- 
nos, para dar verdadeiro cumprimento às competên-
cias assumidas.
Continuamos a lutar, pelo cumprimento por parte do 
Poder Central, da Lei das Finanças Locais, o qual pos- 
sibilitará às autarquias, terem o financiamento ade- 
quado às suas necessidades, permitindo-lhes alar- 
gar os seus quadros de pessoal. COLOCAÇÃO DE VITRINES DE INFORMAÇÃO

CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM TERRAS BATIDAS

ARRANJO DE PASSEIOLIMPEZA DE TERRENO NA VOLTA DO VALE

OBRAS E PATRIMÓNIO
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COMEMORAÇÃO 
DO DIA 
INTERNACIONAL 
DA CRIANÇA

COMUNIDADE
ESCOLAR

AS COMEMORAÇÕES do dia Internacional da criança em colaboração com o Centro Materno Infantil e Cultural 
de Couço, EBI/JI de Couço e Agrupamento de Escolas de Coruche, revelam-se momentos de grande alegria 
para as nossas crianças e toda a comunidade escolar.
Esta estreita colaboração não se esgota apenas neste dia, decorre ao longo de todo o ano, tornando-se mais mar- 
cante, em momentos como o Natal, Carnaval, Abril e final de ano letivo.

DANÇACORRIDA DE OBSTÁCULOS

JOGOS TRADICIONAISINICIAÇÃO DAS ATIVIDADES
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21º ALMOÇO DE REFORMADOS, 
PENSIONISTAS E IDOSOS

VALORIZANDO OS TRABALHADORES

O ALMOÇO de Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Freguesia pretende ser um reconhecimento dos au- 
tarcas para com a população sénior que deu o con- 
tributo de uma vida de trabalho à sociedade.
Neste ano, apresentámos o livro do Sr. Cícero Luís, 
intitulado “O Livro dos meus sonhos”. Com esta inicia-
tiva, cumprimos o sonho de um homem, verdadeiro 
estudioso da nossa freguesia e tornámo-nos mais ri- 
cos em saber!

A ALEGRIA DOS REENCONTROS
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COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
lítico e Presidente da Junta de Freguesia de Couço 
entre 1993 e 1997 atribuindo o seu nome, à rua onde 
sempre habitou.
O já tradicional festival de concertinas, organizado 
pela família Leiria e apoiado pela Junta de Freguesia 
de Couço, mais uma vez, superou as expetativas, 
quer pelo número de participantes, quer pela quali-
dade das músicas apresentadas. Parabéns a todos! 

HOMENAGEM A JOAQUIM JOSÉ DIASHOMENAGEM A JOAQUIM JOSÉ DIAS

VISITA DOS ALUNOS 3º CICLO 
DE EBI/JI À FREGUESIA

LARGADA DE POMBOS E BALÕESHASTEAR DA BANDEIRA

SESSÃO SOLENE DO 25 DE ABRIL

TENDO A PALAVRA RESISTÊNCIA, ligada à Fre- 
guesia por via de um passado próximo, do qual mui- 
to nos orgulhamos, as Comemorações do 25 de 
Abril de 1974 que nos trouxeram a LIBERDADE são 
sempre um dos momentos mais altos da sua ativi-
dade.
Neste ano salientamos a homenagem prestada a Joa- 
quim José Dias, resistente antifascista, Ex-preso po- 
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RANCHO FOLCLÓRICO MALMEQUERES DO SORRAIA – COUÇORANCHO FOLCLÓRICO ARROZEIROS DO SORRAIA DE SANTA-JUSTA

RANCHO FOLCLÓRICO – ESPIGA DOURADA DA VOLTA DO VALEALUNOS DA VOZ DO OPERÁRIO OUVINDO OS RESISTENTES

FESTIVAL DE CONCERTINASABRIL, NA EBI/JI COUÇO

INTERVENÇÕES POLITICASATUAÇÃO DO GRUPO DE CANTARES DA ARPIC

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
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COMEMORAÇÕES DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER
COMEMORAR o dia Internacional da Mulher é home- 
nagear todas as Mulheres do Couço que lutaram e 
lutam pela plena igualdade de direitos, (contributos 
inigualáveis para uma sociedade mais justa, solidá- 
ria e fraterna). Assim sendo, estivemos presentes na 
manifestação promovida pelo MDM em Lisboa.
Na nossa terra iniciámos as comemorações com a 
tradicional caminhada da Liberdade a que se seguiu 
um colóquio/debate com a participação de uma con- 
vidada do MDM.
O escritor/cantor, Francisco Ceia, apresentou o seu livro 
“Foi como um Rio” e agraciou-nos com as suas canções.

Foram conhecidos os vencedores do III Concurso Li- 
terário “Mulheres que Resistem” promovido pela Jun- 
ta de Freguesia, ao qual a EBI/JI continua a dar todo 
o apoio através das professoras Manuela Menúria, 
Ana M.ª Casanova, Florbela Silva e Manuela Catarino.
O Teatro Arco da Velha do Couço, foi fortemente aplau- 
dido com uma peça referente à temática do dia.
O grupo de cantares da ARPIC encerrou a tarde com 
o seu repertório cada vez mais atrativo.

Finalizámos, como sempre, em alegre convívio onde 
não faltou o habitual lanche.

MOMENTO MUSICAL COM ESCRITOR/CANTOR FRANCISCO CEIACOLÓQUIO-DEBATE SOBRE A MULHER

ATUAÇÃO DO GRUPO DE CANTARES ARPICATUAÇÃO DO TEATRO ARCO-DA-VELHA

PARTICIPAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO COMEMORATIVA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM LISBOA
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LISTA PARTICIPANTES – III CONCURSO 
LITERÁRIO “MULHERES QUE RESISTEM”

LISTA PREMIADOS – III CONCURSO 
LITERÁRIO “MULHERES QUE RESISTEM”

COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

“Mulheres que resistem” de António Nuno 
(Eduardo Marques)
“Mulher” de Maria Clara (Mariana Travessa)
“Mulheres que resistem” de Júlia (Ziqui)
“Mulheres que resistem” de Joaquim Manuel 
(Tomás Telo)
”Resistência das mulheres” de Juca 
(Joana Filipa Ribeiro)
“Ser mulher” de Kika (Francisca Nunes)
“O dia da Mulher” de Mimi (Mariana Rita)
“Mulher” de Berca (Carlos Bernardo Ferreira)
“Mulheres que resistem” de Andreia Gonçalves 
(Margarida Gonçalves)
“As mulheres que resistem” de Catarina Perez 
(Mariana Fernandes)
“A Mulher” de Miguel Sousa (Filipe Brás) 
“Mulheres que resistem” de Sofia Maria 
(Matilde Bernardes)
“Mulheres que resistem” de Manuel Joaquim 
(Carlos Oliveira)

Os participantes concorrem com um pseudónimo 
e só após as classificações do júri, são revelados 
os verdadeiros autores das obras.

MULHER QUE RESISTE
A minha avó Ilda.
Já tem muita idade,
É um pouco velhinha
Mas ainda tem muita agilidade.

Trabalha na agricultura
E tem muitas hortas,
Quando sai de casa
Nunca fecha as portas.

Tem quatro filhos
E tem quatro netos,
Gosta muito de todos
E adora tê-los por perto.

Nunca está parada
É muito trabalhadora,
Tem muita força e coragem
Tem sido uma lutadora.

Eu gosto muito dela
Ela dá-me carinho,
Ela gosta muito de mim
E eu dou-lhe um beijinho.

Alex, 1º Ciclo

MULHERES DO COUÇO
São mães, avós e filhas.
Carregam alegrias e tristezas.
Trabalham de sol a sol,
e algumas foram presas!

Foram presas por mim e por ti,
de palavras nunca meias.
Do Sorraia trazem a força,
das várzeas, das grandes cheias.

Pelas sombras do luar,
espalharam mil ideias.
Em cada raio de sol,
destruíram todas as barreiras

Passo firme e acertado, 
sem que nada as faça parar.
Carregam nas mãos a herança,
Destas gentes e seu penar.

Maria do Pilar, 1º Ciclo

UM SER BRILHANTE
Mulher trabalhadora e amiga
Lutadora por tudo na vida
Ser brilhante como ela não há igual

Mulher ser brilhante
mais valioso do que o ouro
nas nossas vidas grande tesouro

Rosto brilhante de olhar cativante
Lábios suaves como uma pena
Elegante como atriz de cinema

As mulheres são seres brilhantes
Valiosas como diamantes, 
mães nunca distantes

Mateus Dinis, 2º Ciclo

AS MULHERES
Eu sou o Nando
ainda te ouço
vou tentar falar
das mulheres do Couço.

Se calhar, assim como eu,
não ouviste falar
da Senhora Maria Rosa Viseu.
Senhora, ouvi falar
contra as regras
do Senhor Oliveira Salazar

Assim como esta Senhora,
Existem outras mais
a Senhora Lucinda 
que vende os jornais.

Mas como isto tudo passa,
também temos como Presidente
a Senhora Ortelinda Graça.

São as mulheres que 
nos dão à vida
que nos protegem
de todos os males.

Tudo isto para mim é uma confusão,
Mas tenho uma grande amiga do coração.

Mifred, 1º Ciclo

1º CICLO
1º Prémio – “Mulher que resiste” de Alex 
(Simão Ferreira)
2º Prémio – “Mulheres do Couço” de Maria do Pilar 
(Juliana Catarino)
3º Prémio – “As Mulheres” de Mifred 
(Fernando Varela)

2º CICLO
1º Prémio – “Um ser brilhante” de Mateus Dinis 
(Ricardo Freitas)

A todos os participantes o nosso agradecimento, 
assim como aos pais e professores que são parte 
integrante deste incentivo.

LEITURA DE TRABALHO PREMIADOENTREGA DE PRÉMIO CONCURSO 
LITERÁRIO "MULHERES QUE RESISTEM"

CAMINHADA COMEMORATIVA 
DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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PROTOCOLO ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA 
E A ESCOLA PROFISSIONAL DE CORUCHE

CARNAVAL

PREPARAÇÃO PARA A TRADICIONAL QUEIMA DO COMPADRE E DA COMADRE

O DESFILE de Carnaval das nossas 
crianças e jovens de EBI/JI e Centro 
Materno, encheu de cor e alegria as 
ruas da vila.
No final do Desfile, recriou-se a quei- 
ma do compadre e da comadre, tra- 
dição já extinta mas guardada na 
memória de muitos, pelo grupo de tea- 
tro Arco da Velha.
Continua a ser uma excelente inicia- 
tiva que a Junta de Freguesia acari- 
nha e congratula-se por todos os que 
nela se envolvem.

INICIO DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOSPROTOCOLO

2º GRUPO DE FINALISTAS DO 12º ANO1º GRUPO DE FINALISTAS DO 12º ANO

O PROTOCOLO estabelecido entre a Junta de Freguesia e a Escola Profissional de Coruche, pretende propor-
cionar a toda a população um aumento do seu nível de escolaridade que seja propiciador de futuras oportuni-
dades profissionais. Neste âmbito, completaram o 12º ano dois grupos de alunos. Parabéns aos vencedores pela 
persistência e força de vontade. Obrigada aos formadores e à Escola Profissional.
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35ª SEMANA DE ARTE CULTURA 
E DESPORTO DO COUÇO 

TUCHAOLAVO BILAC – CONCERTO

O GRUPO CANTAR ALENTEJOPROGRAMA

tes gostos da nossa população e de quem nos visita.
As Associações que estiveram presentes durante a 
iniciativa foram, como sempre, um suporte do êxito 
da mesma.
Na parte desportiva destacamos a pesca, a colum-
bofilia, o futsal e numa inovação revestida de um 
estrondoso sucesso, a 1ª prova de BTT resistência.
Assinalamos, de modo especial, o nono dia da nossa 
Semana Cultural, com o evento reconhecido além 
fronteiras, “o Trial Extreme 4x4”. Neste culminar, 
somos anfitriões de milhares de pessoas que nos 
visitam.
A todos os que fizeram da Semana da Cultura de 
Arte, Cultura e Desporto, ao longo destes 35 anos, 
o maior evento cultural da Freguesia, prestamos a 
nossa homenagem, na certeza de que no Futuro da 
Freguesia estará sempre presente a” nossa Sema- 
na da Cultura”.

DEMOS INÍCIO à 35ª Semana de Arte, Cultura e 
Desporto com a exposição “o pulsar da Vida no 
Património inigualável As Suas Gentes” Para dar 
corpo a este trabalho lançamos o repto aos três 
ranchos folclóricos da Freguesia a aos fotógrafos 
João André, José Artur, José Faria e Margarida 
Nunes, que a ergueram de forma absolutamente 
gratuita.
O resultado falou por si, pelo elevado número de 
visitantes (1081) que a consideraram a melhor dos 
últimos anos. O nosso reconhecimento para com 
todos Ranchos folclóricos e fotógrafos, traduz-se 
num relacionamento de proximidade e ajuda, diá- 
rios, que acentua a convicção de que só o trabalho 
coletivo nos tornará mais fortes.
Ao longo dos nove dias da semana de Arte, Cultura 
e Desporto estiveram em palco diversos estilos musi- 
cais cumprindo-se o objetivo de abarcar os diferen-
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TORNEIO DE PESCA DESPORTIVATRIAL 4X4 - EXTREME

PASSEIO DE MOTAS E MOTORIZADAS CLÁSSICASPASSEIO DE MOTAS E MOTORIZADAS CLÁSSICAS

ENTREGA DE PRÉMIOS DA PROVA DE BTT – RESISTÊNCIAEXPOSIÇÃO

TEATRO "GATEM" REUNIÃO DA 1º PROVA DE BTTANIMAÇÃO DE RUA
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CAMINHADAS

ARROZEIROS DO SORRAIA CPT – FOROS DE LAGOIÇOS UDS – SANTA-JUSTAARPIC -COUÇO

HIP-HOP

JUDOATELIER DO MOVIMENTO

MALMEQUERES DO SORRAIA CENTRO MATERNO E INFANTIL DE COUÇOESPIGA DOURADA – VOLTA DO VALE

EM MOVIMENTO
NUMA FREGUESIA de acentuado envelhecimento 
populacional, sofrendo do simultâneo abandono do 
interior dos pais por parte do Governo Central, a Jun- 
ta de Freguesia aposta fortemente em atividades 
que possam colmatar, um pouco, essa constatação, 
assim, este ano iniciámos com as nossas crianças a 
modalidade de Hip-Hop e continuamos a manter o 
Judo/Defesa Pessoal e o Atelier do Movimento.
As caminhadas Temáticas Mensais, agora organiza-
das pelas Coletividades e Associações com o apoio 
de Junta de Freguesia, são, igualmente, a resistência 
de um povo que se recusa a perder a vitalidade.
Obrigada a todos por ajudarem a alcançar os objeti-
vos propostos.
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COUÇO:
› Criar o Parque de transferência de entulhos de obras;
› Construir casas de banho na Praça 25 de Abril 
e remodelar as existentes;
› Criar o Museu da Resistência no antigo Clube;
› Remodelar o edifício da Casa do Povo (Biblioteca 
e Espaço Internet aberto ao cidadão);
› Modificar a entrada poente da Vila do Couço com 
a construção de uma rotunda;
› Apoiar a construção do Centro de Dia – terreno e projeto;
› Reordenar o trânsito na Vila do Couço e colocar lombas 
junto à EBI/JI;
› Reabilitar o Parque de Estacionamento na Escola 
Básica Integrada/Jardim de Infância de Couço;
› Reabilitar o Parque de Merendas (junto ao Rio Sorraia);
› Requalificar a margem esquerda do Rio Sorraia, desde 
a sua formação até à Ponte Caleira;
› Reforçar o Posto da GNR com o número de efetivos 
necessários ao seu funcionamento;
› Reativar a Seção dos Bombeiros Municipais;
› Arruamentos e pavimentação das ruas:
• Bombas da Gasolina;
• Alves Redol;
• Nova da Barroca;
• Nova do Deserto;
• Santarém;
• Adriano Correia de Oliveira, com o respetivo 
saneamento básico;
• Travessa do Deserto;
• S. Tomé;
• Timor;
• Panificadora (Barroca);
• Alfazum;
• Centro Materno (traseiras).
• Almirante Reis;
• Sacadura Cabral.

SANTA-JUSTA: 
› Pavimentar a Rua do Alto dos Passarinhos;
› Sinalizar o pontão à entrada da localidade, com 
material refletor.

FOROS DE LAGOÍÇOS:
› Asfaltar a Rua do Povo Unido, com remodelação 
dos passeios, colocação de lombas e respetivo 
saneamento básico;
› Alcatroar as Ruas: Capitães de Abril, Roseira Branca 
e Dr. Pereira.

VOLTA DO VALE:
› Criar Centro Convívio;
› Asfaltar a Rua da Reforma Agrária e sinalização 
do pontão, com material refletor;
› Colocar lombas na Rua Luís de Camões.

COURELINHAS:
› Alcatroar a estrada Couço – Courelinhas – 
Santana do Mato.

O que foi concretizado no último ano e fortemente 
reivindicado desde há anos pela Junta de Freguesia 
em 2018.

SANTA-JUSTA: 
› Reparação do pontão à entrada da localidade 
(Ainda falta a sua sinalização).

FOROS DE LAGOÍÇOS:
› Pavimentação das Ruas: Mª Luísa Costa Dias 
e Soeiro Pereira Gomes.

ESCUSA
› Asfaltamento das duas Ruas.

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2020
PROPOSTAS ENTREGUES PELA JUNTA DE FREGUESIA 
À CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE

ALCATROAMENTO DAS RUAS DA ESCUSAPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS - LAGOIÇOS
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RANCHO FOLCLÓRICO 
“ESPIGA DOURADA” DA VOLTA DO VALE
A ASSOCIAÇÃO, Rancho Folclórico Espiga Dourada, fun- 
dada em maio de 1984, pertence ao lugar de Volta do Vale, 
freguesia de Couço, concelho de Coruche, distrito de San- 
tarém.
Lugar de fixação de algumas famílias, nas margens direita 
e esquerda de um vale que por ali ainda hoje passa.
As informações disponíveis sobre a origem desta pequena 
terra, situada no meio do arvoredo de pinheiros e sobreiros, 
são muito escassas, para não dizermos inexistentes. Prati-
camente desconhecido, o saber da sua história não criava 
interesse ou curiosidade.
A sua expansão dá-se nos anos cinquenta, quando as famí- 
lias, os chamados coureleiros, que ali habitavam e que ali 
produziam todo o seu sustento, começaram a vender parce- 
las de terreno, trazendo assim mais pessoas à terra, permi- 
tindo o aparecimento de uma aldeia com algumas cente-
nas de habitantes, que trabalhavam essencialmente para 
os proprietários das herdades circundantes.
Em 1984, com o objetivo de manter viva a história da sua 
terra, um grupo de jovens decidiu formar um rancho folcló- 
rico, apesar de poucos recursos e experiência, mas com 
grande vontade, dedicação e empenho, o rancho vingou, cres- 
ceu e durante alguns anos permitiu mostrar e representar 
o que de melhor esta pequena terra tinha para oferecer.
Passado algum tempo, com as dificuldades impostas, o gru- 
po foi obrigado a parar o seu percurso e esteve inativo du- 
rante um longo período, tendo retomado a sua actividade 
em 2016, com a vontade e garra já antes demonstradas.
Seguiu-se um exaustivo trabalho de recolha e preservação 
de usos e costumes, trajes, danças e cantares da região.
Desde então, o grupo continua a trabalhar ativamente, faz 
os seus ensaios, normalmente ao sábado ou domingo, sem- 
pre abertos às gentes da terra e a quem queira aparecer.
Continua a marcar presença, um pouco por todo o país, com 
as suas atuações. Conta com cerca de 50 elementos.
Na tocata, conta com uma cantadeira e os seguintes instru- 
mentos: acordeões, ferrinhos, bilha, pandeireta e reco-reco.
Quanto aos trajes, e tendo em conta a região, dá particular 
destaque aos trajes de trabalho.
Do reportório de danças, destaca-se: Volta do Vale terra 
linda, verde gaio rodado, verde gaio passado, vale da nossa 
terra, corridinho do Sabachão, vinho, fadinho batido, pica- 
dinho, vira de Águas Bélinhas, puladinho, fúria do Ribatejo, 
vira de entrada e marcha de saída.
Importante também realçar, o objeto da associação:

› Promover a atividade cultural e recreativa, recolhendo e 
divulgando músicas, cantares, trajes, lendas, usos, ofícios, 
tradicionais, bem como objetos de cariz artesanal e a pes- 
quisa etnográfica.
› Desenvolver outras atividades sócio educativas, artísti-
cas ou literárias, visando preservar e valorizar o património 
da terra e promover o intercâmbio entre outras regiões, 
culturas, povos e associações.
› Proporcionar aos seus associados e familiares a satis-
fação de interesses relacionados com o seu bem-estar, 
contribuindo para uma melhor ocupação dos seus tempos 
livres, promovendo a educação cultural dos sócios e a ação 
recreativa.
› Promover e organizar eventos.
› Proteção e promoção de produtos locais e regionais.

Para dar continuidade a este projeto, todos os dias nos 
reinventamos, porque os recursos físicos e humanos, não 
existem ou são muito escassos. Sempre numa tentativa de 
satisfazer interesses relacionados com o bem-estar das 
nossas gentes, principalmente dos mais velhos, criamos 
eventos e actividades que promovem a união, fortaleci-
mento dos afectos, convívio e a confraternização.
Sempre presente no combate à solidão.
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