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Major Luíz Alberto de Oliveira
Repor a Estátua! Repor a Verdade!

Director: Abel Matos Santos • Registo ERC 124937

Nesta separata reproduzimos vários documentos que corroboram todos os factos abonatórios publicados no Jornal de Coruche em relação à extraordinária personalidade do Sr.
Major Luíz Alberto de Oliveira, bem como outros factos inéditos neste jornal, relatados num
brilhante artigo publicado em 1957 na revista da Cultura Lusíada da Sociedade Histórica da
Independência de Portugal, que gentilmente nos cedeu a sua publicação, através do seu
Presidente Dr. Jorge Rangel.
Agradecemos a cedência de fotos ao Sr. Arq. Jorge de Brito e Abreu e à Sr,ª D.ª Maria
do Castelo Lopes Santos, bem como ao arquivo da Biblioteca Municipal de Coruche, e a
paginação de Manuel Gomes Pinto.
Repor a Verdade, repondo a estátua, é fazer justiça e ser grato e reconhecido a quem
muito fez pela nossa terra e pelas nossas gentes.
Abel Matos Santos

Homenagem à Memória do Major Luís Alberto de Oliveira,
vice-presidente da S.H.I.P.
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Major Luíz Alberto de Oliveira
É chegada a hora da Justiça e do encontro com a História

Um jornal regional é também um repositório da história das suas gentes, tendo
obrigações que ultrapassam o simples acto
de dar a notícia quotidiana. Serve também
para promover e desenvolver a história, a
cultura, e as potencialidades do meio onde
se insere, promovendo a justiça e o bem
fazer.
É esta a minha opinião!
Neste sentido, é também dever deste
Jornal de Coruche, intervir e promover a
justiça histórica da memória de um grande
Homem que Coruche e o País tiveram, e
que barbaramente pela ignorância inflamada de gente criminosa, o tentaram apagar
da memória de Coruche, sem perceberem
que estavam a tentar apagar uma personalidade, do que melhor houve em Coruche,
arrisco-me a dizer, no século XX.
Falo-lhes do Major Luíz Alberto de
Oliveira!
Ao pesquisar informação para este
artigo, deparei-me com um texto anónimo
colocado num blog, que a seguir apresento, e ao qual fui juntando alguns dados.
Pena é que esta pessoa não se tenha revelado, pois foi provavelmente a primeira a
escrever sobre a necessidade de recuperar
a memória deste homem.
“Este Bom filho da nossa terra, nasceu
em Coruche no ano já longínquo de 1880.

Fotos gentilmente cedidas pelo Sr. Arq. Jorge Brito e Abreu (colecção particular)

Cedo ingressou na escola militar, onde se
veio a revelar um exímio praticante da
esgrima, tendo por isso sido convocado
pelo Rei Dom Carlos, para ensinar a arte
da esgrima ao futuro Rei Dom Manuel II.
Em Dezembro de 1912, então Tenente,
foi destacado para Angola, tendo lutado
pela pátria com bravura e tenacidade. Em
Fevereiro de 1917, já Capitão, durante a I
Guerra Mundial é enviado para França e
incorporado no Corpo Expedicionário
Português.
Voltando a Portugal por motivos de
saúde, é nomeado por Sidónio Pais, Governador Civil de Coimbra, onde desenvolveu uma obra meritória em todos os
campos.
Em 1932 é nomeado 1.º comandante
de Caçadores 5, cargo que ocupou até
1938, altura em que passou à reserva. Entretanto em 1933 foi chamado para a pasta
do Ministério da Guerra.
Lutou muito pela construção das
pontes rodoviárias de Coruche (que ainda
hoje servem a vila e a região) para acabar
de vez com as pontes provisórias em madeira que as cheias destruíam e arrastavam, e acabar com a travessia de pessoas
e mercadorias em barcaças, sempre que as
águas invadiam tudo. Conseguiu o que
pretendia.
Em 16 de Agosto de 1930, era inaugurada a primeira ponte, a que deram o nome
de Ponte General Teófilo da Trindade.
Assistiu à inauguração o Presidente da

República de então, António Óscar de Fragoso Carmona. Em 1932, eram inauguradas as outras pontes.
Estava assim aberto o caminho seguro
para as regiões do Sul, do leste e do nordeste. A construção das pontes teve
influência no assoreamento do leito do rio
e na mudança do seu curso. Foi preciso
proteger as casas ribeirinhas contra a corrente. Assim surgiu a Avenida Marginal
Luís de Camões e o belo Jardim, em tempos chamado de João de Deus.
Foi também devido à acção do Major
Luíz Alberto de Oliveira que se montaram
os telefones, se fizeram as primeiras canalizações para levar água aos domicílios
e se iniciou a rede pública de esgotos.
A população reconhecida, ergueu-lhe
mais tarde um vasto pedestal com o seu
busto, em frente à Câmara Municipal,
para o perpetuar, e deu o seu nome ao bairro das escolas.
O seu busto no dia 18 de Março de
1975, perante a passividade da maior parte
dos Coruchenses foi arrancado e o pedestal destruído. Diz-se que foi gente que
“viera de fora” (toda a gente sabe que não
era de fora, era do concelho) montada em
camionetas e tractores, comandados por
um alferes vindo de Vendas Novas, para
destruírem tudo o que lembrasse o passado recente.
Ainda me lembro desse dia, apesar da
minha tenra idade, um dia negro na história de Coruche…lembro-me como se
fosse hoje…! Que Deus lhes perdoe...!”
Fica assim claro, de forma breve pois
muito mais há para dizer desta figura de
referência nacional, que foi Luíz Alberto de
Oliveira. Tenho a certeza que a maioria dos
coruchenses com menos de 35 anos não
sabe quem foi, nem terá ouvido falar dele.
Para mostrar a independência intelectual e moral do Major Luíz Alberto de Oliveira perante o regime de Oliveira Salazar,
aos ignorantes e facínoras que a 18 de
Março de 1975, destruíram e vilipendiaram a memória e a alma de Coruche, apresento um trecho de um texto publicado
pelo Centro de Estudos do Pensamento
Político do Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa (www.iscsp.utl.pt/cepp),
onde se pode ler o seguinte;
“No dia 15 de Abril de 1934, o então
Ministro da Guerra, Major Luíz Alberto
de Oliveira, dirige-se em discurso ao Presidente da República Óscar Fragoso

Carmona. Este discurso causa tensão no
governo, porque apela ao afastamento do
chefe do governo”
“– Revolta dos Generais do 28 de
Maio de 1934. O Ministro da Guerra, Luís
Alberto de Oliveira, juntamente com Farinha Beirão então comandante da GNR,
João de Almeida, Vicente de Freitas e
Schiappa de Azevedo, pressionam Carmona no sentido da demissão de Salazar.
O Ministro da Guerra, Major Luíz
Alberto de Oliveira, no dia 15 de Abril,
numa festa realizada no Regimento dos
Caçadores 5, discursa perante Carmona,
declarando “se sou Ministro da Guerra,
sou” e que o presidente era a única fonte
do poder e somente com ele o Exército iria
para bem da nação. No dia seguinte, Salazar pressiona-o no sentido da demissão,
que apresenta ao presidente da república.
Este, que cobrira o discurso com solidariedade passiva, ao não demitir Salazar,
fica dele dependente.”
Pode ainda ler-se na referência bibliográfica o seguinte;
“Oliveira, Luís Alberto de – Ministro
da Guerra (1933-34). Conjura com as altas patentes do 28 de Maio para a demissão de Salazar. A hesitação de Carmona,
presidente da república, gora, no entanto,
as diligências visando o afastamento do
chefe do governo. Derrotado, Luís Oliveira resigna em Abril de 1934.”
Daqui se pode constatar o óbvio! As
pretensas razões de associação ao regime
do Estado Novo, que levaram ao acto condenável e criminoso de arrancarem a estátua do Major Luíz Alberto de Oliveira, são
claramente falsas e inexistentes, como se
pode concluir pelo acima citado.
Desta forma não se percebe como não
foi ainda reabilitada a memória e a imagem deste nosso querido Coruchense que
tanto fez pela sua terra e por Portugal!
Informados e esclarecidos, é chegada a
hora de Coruche, através da sua Câmara
Municipal que terá em depósito a estátua
do Major, devolver aos Coruchenses a
memória e a estátua deste grande Homem
que serviu Coruche e as suas gentes!
Fundamental seria também, o Museu
Municipal de Coruche, desenvolver uma
exposição sobre a sua vida e obra, ficando
o testemunho de um exemplo de vida para
todos, fazendo reflectir o sentir de
Coruche.
____
Abel Matos Santos
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Major Luíz Alberto
de Oliveira
Repor a Estátua! Repor a Verdade!
Depois do artigo do número passado
sobre um dos maiores vultos da história de
Coruche, Luíz Alberto de Oliveira, recebi
dezenas de emails, dezenas de telefonemas, e aquando da minha estada em
Coruche para as Festas, centenas de contactos pessoais, sobre a justiça que é preciso fazer ao Major Luíz Alberto de
Oliveira, repondo a sua estátua no local
que lhe pertence.

de 1975, quando alguns acometidos pelo
ódio da ideologia comunista, atentaram
contra tudo e contra todos, especialmente
tudo aquilo que parecesse ter a ver com o
regime anterior.
Muitos renegaram até os pais e a sua
família, viraram a “casaca”, e não lhes foi
difícil arrancar duas das três estátuas que
Coruche tinha. Além do Major, também a
estátua de António Feliciano Branco Tei-

Estátua colocada na praça junto à Câmara, onde se pode ler no seu pedestal,
“Ao Major Luís Alberto de Oliveira. Coruche Agradecida em 15-8-1959”

Coruche e o seu povo não são indiferentes ao Major, nem a autarquia coruchense o poderá ser! Os autarcas eleitos
pelo povo, o executivo camarário e o seu
Presidente de Câmara, devem sentir a
vontade dos coruchenses e olhar o passado das suas populações com verdade e
justiça. Um povo que não cuida e respeita
a sua história não poderá ter futuro!
Certamente que Dionísio Mendes, na
linha da sua actuação como Presidente da
Câmara de Coruche, não deixará de ser
sensível à tremenda injustiça que foi
cometida por ignorância no verão quente

xeira, lavrador de Coruche, foi arrancada
e arrastada pelas ruas da vila. Curioso é,
que a estátua que também quiseram arrancar mas que deixaram ficar, do ilustre
médico Dr. Teixeira de Almeida que futuramente falaremos, só se salvou porque
alguém disse que “era de um homem que
falecera em 1924” e estava lá escrito,
como tal não podia estar associado ao
regime que foi posterior.
Acontece que não existem dúvidas
sobre Luíz Alberto de Oliveira, que
serviu sempre a pátria com brio e
lealdade.

Como qualquer militar exemplar, fê-lo
no regime monárquico, para o continuar a
fazer no regime republicano, tendo por
exemplo combatido na 1.ª Guerra Mundial, para onde foi como voluntário, quando podia ficar em Portugal nos gabinetes,
além de que a sua fraca saúde também o
isentava de ir para a frente de combate.
Contudo, foi, e tornou-se um herói.
Adquiriu o respeito de todos e a sua
fama de competência, inteligência e excelência, levaram a que o Governo de então
o nomeasse para vários cargos, como o de
Governador Civil de Coimbra, onde deixou saudades e o povo não o queria deixar
vir embora quando isso teve de acontecer.
Mais tarde como Ministro da Guerra,
modernizou as Forças Armadas e criou as
condições para o que elas são hoje,
deixando as mais altas referências como
Ministro e Militar leal. Ao não concordar
com ordens do Governo que interferiam
na sua pasta ministerial, e com as quais
não concordava, tenta com outros, condicionar uma mudança de chefia no governo de Portugal. Essa atitude, custou-lhe o
lugar e aquele que podia ter chegado a
General, ficou por Major e nunca mais
ocupou lugares políticos.
Desde sempre, durante o tempo em
que foi Ministro e depois de deixar de o
ser, teve sempre Coruche no Coração e na
Razão, trazendo para a nossa terra tudo
aquilo que podia. A ele se devem as pontes, a electricidade, o calcetamento das
ruas, os bairros novos, o saneamento básico, a água canalizada, escolas, e muitos
mais desenvolvimentos. Mobilizou as
gentes de Coruche para fazer o bem, deu
grandes impulsos e ajudou a criar instituições como o Corpo de Bombeiros, foi
Presidente da Casa do Ribatejo, entre outras funções que em futuros números
daremos a conhecer. Enfim, foi uma personalidade de excelência!
Por tudo aquilo que se sabe deste
Homem, e que infelizmente nos últimos

30 anos tentaram deliberadamente apagar
da nossa memória, é minha obrigação
como filho de Coruche e obrigação deste
Jornal, prestar o serviço de elucidar quem
não sabe, especialmente os mais novos, e
recordar aos mais velhos quem foi este
Coruchense ilustre que tanto fez pela
nossa terra. É isto que faremos todos, até
que o seu busto garboso no seu vasto
pedestal volte a brilhar como referência
inspiradora do bem fazer e da abnegação

total ao seu semelhante e à sua terra!
Está a ser constituída uma comissão
instaladora da subscrição pública que será
feita em todo o Concelho de Coruche, que
já conta com dezenas de figuras da nossa
terra de todos os quadrantes políticos, para
que a reposição da estátua se faça o quanto antes. Resta saber onde a Câmara de
Coruche a guardou, já que tendo sido uma
estátua paga pela população de Coruche,
selvaticamente arrancada por gente in-
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digna, foi armazenada nos seus depósitos
e ficou à sua guarda.
Cabe-nos também a todos, nesse dia,
junto da família e publicamente, pedir
desculpa aos seus entes queridos que
viram a memória ultrajada deste herói,
que jaz em campa rasa no cemitério de
Coruche ao lado de sua mulher.
A Bem de Coruche!
____
Abel Matos Santos

• Setembro

de 2006

Major Luíz Alberto
de Oliveira
– A Subscrição Pública começa em Novembro

omo é sabido, o Jornal de Coruche, no quadro do seu Estatuto
Editorial, pretende ajudar a reabilitar, preservar, e manter a memória colectiva de Coruche e das suas figuras de
maior projecção e destaque, em particular
aquelas que fizeram bem à nossa terra.
Figura incontornável de Coruche, que
preenche e transborda o fazer Bem a Coruche, é sem dúvida Luíz Alberto de Oliveira. Por isso é que, a minha pessoa na
qualidade de Coruchense e Director deste
Jornal, se irá bater para que a estátua desta
figura sem igual na vida de Coruche, seja
reposta e respeitada, para nunca mais ser
vandalizada por gente cobarde que cometeu este crime, por motivações políticas e
principalmente ignorância, manipuladas
por um par de oficiais do Exército, que se
desonraram com estes actos.
Contactadas várias sensibilidades, personalidades, instituições e a população em

C

geral, foi sem surpresa (porque a memória
não tinha desaparecido, estava sim adormecida, desejosa de ser acordada) que
tenho recebido apoios incondicionais e
estímulos fortes para que tudo se faça no
sentido da reposição da estátua. Pessoas
de todos os quadrantes políticos, sociais,
etários e profissionais, têm-se expressado
em total sintonia com o desejo de que a
justiça seja feita.
Afastados os fantasmas que podiam
impedir esta mais do que natural e justificada homenagem ao nosso Major, estão
hoje reunidas as condições para que isso
se faça. No entanto, para “conforto” de todos, e para que nada o possa obstar, entendo ser desejável que a população de Coruche se possa manifestar através de subscrição pública no sentido deste acto de
reposição da estátua. Razão pela qual, no
próximo número, se irá divulgar uma lista
inicial, em jeito de comissão, de nomes de

Desfile de inauguração da ponte Gen. Teófilo da Trindade, em 16-8-1930,
da responsabilidade do Major, estando presente o Presidente da República.

pessoas que a assinam, bem como os locais onde a população se poderá dirigir
para a assinar também, a favor da reposição da estátua do Major Luíz Alberto de
Oliveira.
Esta subscrição pública, será entregue
depois à Câmara Municipal de Coruche,
que providenciará no sentido da reposição, até porque a estátua arrancada em
1975, ficou à guarda daqueles que na altura ocupavam esses lugares.
Como o custo do busto do Major e do
seu pedestal, foi integralmente pago pela
população de Coruche de então, tendo sido a CMC que a guardou mais tarde, ficando sua fiel depositária, exige-se agora
que esta preste contas à população.
Tenho a certeza que o fará, pois falamos de pessoas de bem!
Por Coruche!
Abel Matos Santos
Director

O almoço dos Campinos, era quase sempre presidido pelo ilustre
Luíz Alberto de Oliveira, na foto ao centro.
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D I T O R I A L

Subscrição Pública já começou!
Os cidadãos abaixo identificados, vêm por este meio assinar a Subscrição Pública, a favor da justa reposição
da estátua do Sr. Major Luíz Alberto de Oliveira, pelo Bem que fez a Coruche em vida e depois da morte,
para o local de onde foi injustamente arrancada em 1975.
É este o texto que consta nos diversos
cadernos de assinatura da Subscrição Pública (disponíveis a partir deste mês, em
todos os locais assinalados e referidos na
tabela anexa) a favor da reposição da estátua do Sr. Major Luíz Alberto de Oliveira, um dos filhos mais ilustres de Coruche
e que, sem qualquer dúvida ou contestação, mais bem fez a Coruche e às suas
gentes. Foi esta a razão que levou a população a pagar e a erigir em 1959, uma estátua com o seu busto num vasto pedestal,
na praça em frente aos paços do Concelho
e ao pelourinho.
Nada há a apontar a esta eminente personalidade do século XX! Tudo fazia por
Coruche e por todos os de Coruche. De
origem humilde, cedo se destacou na vida
académica, ingressou na academia militar,
deu aulas de esgrima a reis, militar de
excelência, foi herói da 1.ª Guerra Mundial incorporando o Corpo Expedicionário
Português, foi Governador Civil de Coimbra, Comandante de Caçadores 5, foi Ministro da Guerra introduzindo mudanças e
preparando as Forças Armadas para a modernidade. Pelos cargos que foi ocupando,
pelo prestígio e respeito adquiridos e pelas
influências que naturalmente movia, tudo
fez para que em Coruche acontecesse o
desenvolvimento, lutando para que se
fizessem as pontes do Monte da Barca a
Coruche, que ainda hoje usamos. Foi devido a ele, que a nossa vila passou, entre
outros melhoramentos, a ter electrificação
pública, telefones, água canalizada, esgotos, escolas, arruamentos empedrados,
mais estradas e o crescimento da vila para
o actual Bairro Novo, que tinha o seu nome.
Também como Ministro da Guerra,
não concordando com algumas orientações do governo relativas à sua pasta, foi
forçado a demitir-se. Existem também
registos históricos, já publicados no n.º 4
deste Jornal, que mostram o prestígio que
granjeava no Exército e em Portugal, e, a
disponibilidade que demonstrou ao presidente da República de então, Marechal
Carmona, para caso ele entendesse, provocar uma mudança de governação.
Como não foi aceite, portou-se como um
excelente oficial do exército se deve com-

portar, com lealdade e obediência à hierarquia. Esta atitude afastou-o de voos mais
altos, mas não o impediu de se dedicar
totalmente à sua terra e às suas gentes e de
continuar até ao fim da sua vida a ajudar a
população e os diversos executivos camarários a fazer bem à sua terra, sem nunca
ter querido lugares políticos ou públicos.
Instituiu bolsas de estudo anuais para
os melhores alunos da escola que quisessem continuar os seus estudos, prémio
este que continuou a ser entregue todos os
anos, mesmo depois da sua morte, por sua
mulher Sr.ª D.ª Fátima Tamagnini de Sousa Barbosa, e, mesmo depois da sua estátua ter sido vil e cobardemente arrancada
por gente ignorante e desclassificada.
Hoje, todos nós, podemos e devemos
repor a justiça e a verdade, assinando a
favor da reposição da sua estátua. Ela lá
foi colocada para homenagear este grande
Homem e os seus grandiosos feitos, mas
também para inspirar os filhos vindouros
da nossa terra, a fazer o Bem a Coruche e
às nossas gentes. São modelos de conduta
cívica e moral que devem ser seguidos e
por isso se deve preservar a sua memória
e não destruí-la. Como se vê, arrancá-la
não apagou a sua memória e os seus feitos, e, isso porque o Bem não se esquece,
mesmo muitos anos depois.
Que vontade poderão ter as pessoas de
Coruche em fazer o Bem, se depois a recompensa é o arrastar da sua estátua pelas
ruas, na maior das humilhações que se
podem fazer depois da morte? Penso em
tantas boas pessoas que, felizmente ainda
vivas e entre nós, tanto fazem pela nossa
terra. Se não pensarão que também um dia
lhes podem dar um nome de uma rua ou
até ter um busto e depois as arrancam e
destroem? Terão alguma vontade de ajudar quem depois as agride?
Acho que continuarão a fazer o bem!
Sabem porquê? Porque não foram as gentes de Coruche que arrancaram a estátua
do nosso Major. Foi gente de fora, ordens
políticas e militares insubordinados, maus
portugueses que nada sabiam, acompanhados de alguns do concelho, marionetas
nas mãos daqueles. A vasta maioria da população queria a sua estátua e ficou choca-

Assine a Subscrição Pública

Disponível nos locais assinalados
e no site
www.ojornaldecoruche.com
www.ojornaldecoruche.com

da, envergonhada pelo que se fez. Acontece que o PREC não permitia que as pessoas se manifestassem sem correrem o
risco de represálias. Hoje temos a oportunidade de fazer justiça e elucidar os que
nunca ouviram falar do Major, quem foi e
o que fez, e, inspirar-nos a todos, Coruchenses, a também praticar o bem pelas
nossas gentes e pela nossa terra! Que fique bem claro que esta iniciativa do Jornal
de Coruche, não é uma acção política,
pois nada tem de politico!
É sim, um movimento sincero e genuí
no dirigido a todos, para que a justiça, a
verdade e os valores do bem fazer sejam
repostos, e, que a vila de Coruche recupere a dignidade que a caracteriza ao longo dos seus 800 anos de existência, envolvendo todos, de todos os quadrantes políticos, sociais e profissionais!
Por isso, a todos apelo para que assinem a Subscrição Pública, nos locais referidos, bastando colocar o nome de modo
legível, o número do bilhete de identidade
e a assinatura, não sendo necessário entregar qualquer dinheiro, pois o que se pretende é a recolha das assinaturas, para serem depois entregues à Câmara Municipal
de Coruche e se providencie no sentido da
reposição da estátua.
Pelo Bem de Portugal e de Coruche!
Abel Matos Santos
Director

Subscrição Pública já começou! Assine nos locais indicados!
CORUCHE
1. Agência do Crédito
Agrícola de Coruche
2. Talho no Mercado
Municipal - de M.ª
Claudina Bizarro
3. Clube Artístico Comercial
Coruchense, Rua de
Santarém, 80
4. Farmácia da Misericórdia.
Largo de São Pedro, 2
5. Farmácia Higiene.
Rua da Misericórdia, 10
6. Farmácia Frazão.
Rua Direita, 64
7. Farmácia Almeida.
Rua da Misericórdia, 16
8. Papelaria Central, de
Castelo & Santos.
Rua de Santarém, 76
9. Papelaria Cinderela, de
Cidália Felizardo.

Rua dos Guerreiros, 55 B
10. Papelaria Aguarela, de
Graça e Silva, lda.
Rua da Misericórdia, 43.
2100-134 Coruche
11. Cabra Cega - Loja 1 - Praça
da Liberdade, 9
12. Cabra Cega - loja 2. Urb.
das Baleias - Junto ao Lidl
13. Tabacaria/papelaria de Luís
Veríssimo, no Centro
Comercial Horta da Nora,
loja B 18, na Rua de
Olivença
14. Tabacaria de Manuel
Sacramento Lopes, no
Intermarché
15. Livraria Maia, de Francisco
José Rosado - Praça da
Liberdade, 50 - R/c
16. Minimercado Ferreira - R.
de Santo António, 2

17. Pastelaria Grão de Café Rua de Santarém
18. Supermercado Frescos &
Companhia, de Hélio
Feliciano Santos - Sto.
Antonino
19. Posto de Combustível Galp
Jomoval,
Av. Luís de Camões
LAMAROSA
20. Farmácia São José, Rua
Júlio Dinis, 3 B

24. Filial da Agência do Crédito
Agrícola de Coruche
MONTINHOS DOS
PEGOS
25. Tasca Moca, de Carlos
Cabecinhas - EN 251
REBOCHO
26. Café Cem Horas
27. Café Tota
SALGUEIRINHA
28. Café Amorim

FAJARDA
21. Posto de Combustível
Repsol da Fajarda

LISBOA
29. Papelaria do C. Com. Aqua
Roma - Av. de Roma

COUÇO
22. Drogaria Higiene, de Vasco
Teles, Rua do Comércio.

Ou faça download no site do
Jornal de Coruche em
www.ojornaldecoruche.com da
folha para assinar. Depois de
assinada, envie para a nossa
morada.

BISCAINHO
23. Bombas de Combustível
Repsol - EN 119

Repor a verdade, fazer justiça!
Sr.ª D.ª Fátima Tamagnini de Sousa Barbosa e seu marido, Sr. Major Luíz Alberto de Oliveira

Foto gentilmente cedida pela Ex.ma Sr.ª D.ª Maria do Castelo Lopes Santos, afilhada da mulher do Senhor Major Luíz Alberto de Oliveira

