Heráldica – Município de Coruche
Brasão da Vila de Coruche
Descrição heráldica: De ouro com uma torre torreada de vermelho,
aberta e iluminada de prata, acompanhada de dois pinheiros de verde
com troncos negros e arrancados do mesmo, rematados por duas corujas
afrontadas de sua cor. Em chefe, uma cruz antiga de Avis, de verde. Coroa
mural de prata de quatro torres. Listel branco com a legenda a negro, em
maiúsculas: " VILA DE CORUCHE ".
Significado dos símbolos heráldicos: A Coroa Mural de quatro torres é o símbolo de vila. A cruz de
Avis é o símbolo da Ordem Militar que depois da Reconquista recebeu uma vasta região no Sul de
Portugal, incluindo Coruche. A torre, de vermelho, significa vitórias, ardís e guerras e representa a
antiga fortificação da povoação que se localizava no monte sobranceiro à vila, que foi conquistada
por D. Afonso Henriques. As corujas sobre os pinheiros, simbolizando a sabedoria, remetem para a
lenda da origem do nome da vila, que conta a passagem de D. Afonso Henriques pela “terra das
corujas”, título que terá dado à povoação após avistamento de duas corujas em dois frondosos
pinheiros. Os pinheiros, arrancados, sendo tomados como símbolo da conquista no Século XIII,
podem também ser considerados como símbolo da vegetação local.
Bandeira: De verde, cordões e borlas de ouro e verde. Haste e lança de ouro.
Selo: Redondo com as peças de armas, sem indicação dos esmaltes. Dentro dos círculos
concêntricos, envolvendo o selo, os dizeres: «Câmara Municipal de Coruche».
Ordenação heráldica do Brasão, Bandeira e Selo aprovada pela Câmara Municipal em 19 de Abril
de 1934, tendo sido publicada na 1.ª Série-A do Diário do Governo, n.º135, de 11/06/1934.
Referências:
Portaria n.º 7838/34, de 11 de Junho, Diário do Governo – I Série-A, n.º135, de 11/06/1934. Lisboa:
Ministério do Interior - Direcção Geral de Administração Política e Civil. p. 817. Acedido a 03/12/2020, em:
https://dre.pt/application/conteudo/464819.

Heraldry of the world (1995). Coruche (city). Acedido a 03/12/2020, em: Coruche (city) - Brasão - coat of
arms - crest of Coruche (city) (heraldry-wiki.com).

Brasão da Freguesia de Coruche
Descrição heráldica: Escudo de prata, dois toiros batalhantes e afrontados
de negro, em chefe um sobreiro arrancado de verde e descarnado de
vermelho. Em ponta, três faixetas ondadas de azul e prata. Coroa mural de
prata de três torres. Listel branco com a legenda a negro, em maiúsculas: “
FREGUESIA DE CORUCHE “.

Significado dos símbolos heráldicos: A Coroa Mural de três torres é o símbolo de freguesia. As
faixas ondadas de azul e prata representam o rio Sorraia. Os toiros são a espécie pecuária mais
característica da freguesia, utilizado antigamente como animal de trabalho e hoje de lide, quer
como raça devidamente adaptada às pastagens pobres dos terrenos da charneca e alagadiços de
lezíria que urge preservar e legar às gerações vindouras. O sobreiro representa a riqueza da
floresta autóctone desde há milhares de anos e fator de riqueza económica, social e ambiental da
zona da charneca da freguesia e intimamente ligada à vivência local.

Bandeira: Azul. Cordão e borlas de prata e azul. Haste e lança de ouro.
Selo: Circular, com as peças do escudo sem a indicação de cores e metais, tudo envolvido por dois
círculos concêntricos, onde corre a legenda: «Junta de Freguesia de Coruche».
Ordenação heráldica do Brasão, Bandeira e Selo aprovada pela Assembleia de Freguesia em 6 de
Maio de 1994, tendo sido publicada na 3.ª Série-A do Diário da República, n.º 175, de 30/07/1994.
Referências:
Lei n.º 53/91, de 7 de Agosto, Diário da República – III Série-A, n.º 175, de 30/07/1994. Lisboa: Autarquias
Locais. p. 13895. Acedido a 03/12/2020, em: https://dre.pt/application/conteudo/4383727.
Heraldry of the world (1995). Coruche (freguesia). Acedido a 03/12/2020, em: Coruche (freguesia) - Brasão coat of arms - crest of Coruche (freguesia) (heraldry-wiki.com).

Brasão da Freguesia da Vila do Couço
Descrição heráldica: Escudo de ouro, um sobreiro arrancado de sua cor,
descortiçado de vermelho, entre duas cegonhas de prata e negro, bicadas
e sancadas de vermelho, em cortesia. Em ponta, ondeado de azul e prata
de quatro tiras. Coroa mural de prata de quatro torres. Listel branco, com
a legenda a negro, em maiúsculas : “ COUÇO - CORUCHE “.

Justificativa dos símbolos heráldicos: A Coroa Mural de quatro torres é o símbolo de vila. O
sobreiro descortiçado representa a riqueza da floresta autóctone de há milhares de anos com
grande expressão económica na freguesia. As cegonhas representam uma das espécies que
predominam a região. A faixeta de azul burleada de prata, a simbolizar o rio Sorraia, que se forma
junto à vila do Couço.
Bandeira: Esquartelada de vermelho e amarelo. Cordão e borlas de ouro vermelho. Haste e lança
de ouro.
Selo: nos termos da Lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de Couço – Coruche».
Ordenação heráldica do Brasão, Bandeira e Selo aprovada pela Assembleia de Freguesia em 29 de
Abril de 1996, tendo sido publicada na 3.ª Série-A do Diário da República, n.º 137, de 15/06/1996.

Insígnia
A Vila do Couço foi agraciada como Membro Honorário da Ordem da Liberdade,
em 9 de Junho de 2000, pelo Presidente da República, reconhecendo a luta do
povo do Couço durante o antigo regime pela conquista da LIBERDADE.

Referências:
Lei n.º 53/91, 7 de Agosto, Diário da República – III Série-A, n.º 137, de 15/06/1996. Lisboa: Autarquias
Locais. p. 10269. Acedido a 03/12/2020, em: https://dre.pt/application/conteudo/4426117.
Heraldry of the world (1995). Couço. Acedido a 03/12/2020, em : Couço - Brasão - coat of arms - crest of
Couço (heraldry-wiki.com).

Brasão da Freguesia de Vila Nova da Erra
Descrição heráldica: Escudo de prata, um tau de negro, contido num
círculo de vermelho folhado de cinco folhas de aroeira de verde. Em
chefe, um braço com mão de carnação, segurando uma pena de azul,
vestido e alado do mesmo, entre uma cruz da Ordem de Avis à dextra e
maçã de vermelho, folhada de verde, à sinistra. Em ponta, faixeta
ondeada de azul carregada de uma burela de prata. Coroa mural de prata de quatro torres. Listel
branco com a legenda a negro, em maiúsculas: “ERRA “.

Significado dos símbolos heráldicos: A Coroa Mural de quatro torres é o símbolo de vila. A cruz de
Avis é uma homenagem à Ordem de Avis, a que a freguesia pertenceu. O braço alado com uma
pena na mão representa o Evangelista S. Mateus, padroeiro da freguesia. A maçã representa a
fruta (nomeadamente a maçã e a laranja) que se produziu na freguesia e que, devido à sua elevada
qualidade adquiriu prestígio para além dos limites do concelho. O colar com cinco folhas de
aroeira, lembra os “milagrosos colares de cinco folhas, de Nossa Senhora do Vale”, que os
penitentes tecem e usam ao pescoço, na esperança de se curarem. A letra grega “tau”, tendo sido
usada pelo próprio fundador, S. Francisco, representa a Ordem Terceira de S. Francisco e o
convento de frades Franciscanos que existiu na vila, hoje completamente destruído, mas que
durante muito tempo deu movimento à terra. A faixeta ondeada de azul carregada de uma burela
de prata representa a Ribeira da Erra, que atravessa a freguesia.
Bandeira: Azul. Cordão e borlas de prata e azul. Haste e lança de ouro.
Selo: nos termos da Lei, com a legenda: «Junta de Freguesia da Erra – Coruche»
Ordenação heráldica do Brasão, Bandeira e Selo aprovada pela Assembleia de Freguesia em 23 de
Maio de 1997, tendo sido publicada na 3.ª Série-A do Diário da República, n.º 140, de 20/06/1997.
Referências:
Lei n.º 53/91, 7 de Agosto, Diário da República – III Série-A, n.º 140, de 20/06/1997. Lisboa: Autarquias
Locais. pp. 10512 – 10513. Acedido a 03/12/2020, em: https://dre.pt/application/conteudo/4423098.

Heraldry of the world (1995). Erra. Acedido a 03/12/2020, em: Erra - Brasão - coat of arms - crest of Erra
(heraldry-wiki.com).

Brasão da Freguesia de Santana do Mato
Descrição heráldica: Escudo de prata, dois ramos de sobreiro de
verde, folhados e glandados do mesmo, com as metades inferiores
descortiçadas de vermelho, passados em aspa, entre duas machadas
corticeiras de vermelho, encabadas de negro, com os gumes volvidos
para o centro e postas nos flancos. Coroa mural de prata de três
torres. Listel branco com a legenda a negro, em maiúsculas: “
SANTANA DO MATO “.
Significado dos símbolos heráldicos: A Coroa Mural de três torres é o símbolo de freguesia. Os
ramos de sobreiro representam a riqueza da floresta autóctone de há milhares de anos. As
machadas simbolizam a extração corticeira que é a atividade económica de maior relevo na
freguesia.
Bandeira: Verde. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e lança de ouro.
Selo: nos termos da Lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de Santana do Mato - Coruche»
Ordenação heráldica do Brasão, Bandeira e Selo aprovada pela Assembleia de Freguesia em 11 de
Março de 2000, tendo sido publicada na 3.ª Série-A do Diário da República, n.º 92, de 18/04/2000.
Referências:
Lei n.º 53/91, de 7 de Agosto, Diário da República – III Série-A, n.º 92, de 18/04/2000. Lisboa: Autarquias
Locais. p. 8708. Acedido a 03/12/2020, em: https://dre.pt/application/conteudo/4377689.
Heraldry of the world (1995). Santana do Mato. Acedido a 03/12/2020, em: Santana do Mato - Brasão coat of arms - crest of Santana do Mato (heraldry-wiki.com).

Brasão da Freguesia da Branca
Descrição heráldica: Escudo de prata, uma gavela de espigas de trigo
de verde, atada de vermelho, entre duas folhas de figueira de verde,
nervadas de negro, alinhadas em faixa. Em chefe, flor-de-lis de azul,
contra-chefe ondado de azul e prata de três tiras. Coroa mural de
prata de três torres. Listel branco com a legenda a negro, em
maiúsculas: “ BRANCA - CORUCHE “.

Significado dos símbolos heráldicos: A Coroa Mural de três torres é o símbolo de freguesia. A florde-lis simboliza Nossa Senhora da Conceição, padroeira da freguesia. A folha de figueira e as
gavelas de trigo, representam a agricultura, que desde sempre foi o modus vivendi da grande
maioria dos habitantes desta freguesia tipicamente rural. A folha de figueira lembra a boa
produção de figos que então se fazia e a gavela de trigo as grandes searas que ainda campeiam
atualmente. A faixa em contra-chefe representa a Ribeira de Lavre, que corre por esta freguesia.

Bandeira: Verde. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e lança de ouro.
Selo: nos termos da Lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de Branca – Coruche»
Ordenação heráldica do Brasão, Bandeira e Selo aprovada pela Assembleia de Freguesia em 28 de
Maio de 1999, tendo sido publicada na 3.ª Série-A do Diário da República, n.º 158, de 11/07/2000.
Referências:
Lei n.º 53/91, de 7 de Agosto, Diário da República – III Série-A, n.º 158, de 11/07/2000. Lisboa: Autarquias
Locais. p. 14721. Acedido a 03/12/2020, em: https://dre.pt/application/conteudo/4373890.
Heraldry of the world (1995). Branca (Coruche). Acedido a 03/12/2020, em: Branca (Coruche) - Brasão - coat
of arms - crest of Branca (Coruche) (heraldry-wiki.com).

Brasão da Freguesia da Fajarda
Descrição heráldica: Escudo de prata, um pé de tomateiro
arrancado de verde e frutado de vermelho, acompanhado em chefe
de uma cruz da Ordem de Avis de verde e em campanha, de três
burelas ondeadas de azul e prata. Coroa mural de prata de quatro
torres. Listel branco com a legenda a negro, em maiúsculas: “
FAJARDA”.

Significado dos símbolos heráldicos: A Coroa Mural de três torres é o símbolo de freguesia. O
tomateiro representa uma das principais culturas da freguesia. A cruz da Ordem de Avis, por se
integrar na área doada por D. Afonso Henriques aos cavaleiros daquela Ordem, na posse de quem
se conservou por alguns séculos. A faixeta de azul burleada de prata, a simbolizar o rio Sorraia,
limite sul da Freguesia.

Bandeira: Verde. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e lança de ouro.
Selo: nos termos da Lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de Fajarda».
Ordenação heráldica do Brasão, Bandeira e Selo aprovada pela Assembleia de Freguesia em 23 de
Setembro de 1995, tendo sido publicada na 3.ª Série-A do Diário da República, n.º 254, de
03/11/1995.
Referências:
Lei n.º 53/91, de 7 de Agosto, Diário da República – III Série-A, n.º 254, de 03/11/1995. Autarquias Locais.
Lisboa:

Autarquias

Locais.

p.

20761.

Acedido

a

03/12/2020,

em:

https://dre.pt/application/conteudo/4414695.
Heraldry of the world (1995). Fajarda. Acedido a 03/12/2020, em: Fajarda - Brasão - coat of arms - crest of
Fajarda (heraldry-wiki.com).

Brasão da Freguesia da Lamarosa
Descrição heráldica: Escudo de ouro, vara de São José, púrpura, florida
de prata, entre dois ramos de sobreiro, folhados e frutados de suas cores.
Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro,
em maiúsculas : “ SÃO JOSÉ DA LAMAROSA “.

Significado dos símbolos heráldicos: A Coroa Mural de três torres é o símbolo de freguesia. A cor
púrpura da vara de São José, significa a cor do manto que cobre São José, patrono da freguesia. Os
dois ramos de sobreiro com bolotas, simbolizam a riqueza autóctone de há milhares de anos.
Invocam o importante fator da riqueza económica da região que é a cortiça e que continua a ser a
principal atividade das gentes da terra.
Bandeira: Púrpura. Cordão e borlas de ouro e púrpura. Haste e lança de ouro.
Selo: nos termos da Lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de São José da Lamarosa – Coruche».
Ordenação heráldica do Brasão, Bandeira e Selo aprovada pela Assembleia de Freguesia em 19 de
Abril de 1998, tendo sido publicada na 3.ª Série-A do Diário da República, n.º 139, de 19/06/1998.
Referências:
Lei n.º 53/91, de 7 de Agosto, Diário da República – III Série-A, n.º 139, de 19/06/1998. Lisboa: Autarquias
Locais. pp. 13040 – 13041. Acedido a 03/12/2020, em: https://dre.pt/application/conteudo/4420953.
Heraldry of the world (1995). São José da Lamarosa. Acedido a 03/12/2020, em: São José de Lamarosa Brasão - coat of arms - crest of São José de Lamarosa (heraldry-wiki.com).

Brasão da Freguesia do Biscainho
Descrição heráldica: Escudo de prata, faixa ondada diminuta de azul,
entre um pé de tomateiro de verde, frutado de vermelho e um molho
de duas espigas de arroz e um ramo de sobreiro, tudo de verde, atado
de vermelho. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a
legenda a negro, em maiúsculas: «BISCAINHO - CORUCHE».

Significado dos símbolos heráldicos: A Coroa Mural de três torres é o símbolo de freguesia. O
ramo de sobreiro com as bolotas, simboliza a riqueza da floresta, que existe à já milhares de anos.
O ramo do tomateiro e das espigas do arroz significam a agricultura que é o fator de riqueza
económico da região, e a atividade principal desta freguesia. A faixa azul ao centro do brasão
simboliza o rio Sorraia.
Bandeira: Verde. Cordão e borlas de prata e vermelho. Haste e lança de ouro.
Selo: nos termos da Lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de Biscainho – Coruche».
Ordenação heráldica do Brasão, Bandeira e Selo aprovada pela Assembleia de Freguesia em 21 de
Dezembro de 1999, tendo sido publicada na 3.ª Série-A do Diário da República, n.º 24, de
29/01/2000.
Referências:
Lei nº 53/91, de 7 de Agosto, Diário da República – III Série-A, n.º 24, de 29/01/2000. Lisboa: Autarquias
Locais. p. 2241. Acedido a 03/12/2020, em: https://dre.pt/application/conteudo/4373676.
Heraldry of the world (1995). Biscainho. Acedido a 03/12/2020, em: Biscainho - Brasão - coat of arms - crest
of Biscainho (heraldry-wiki.com).

