ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE CORUCHE

VOTO DE PESAR
PELO FALECIMENTO DE HERALDO FERREIRA DA COSTA BENTO

25 de outubro de 2020, um dia triste para Coruche.
Partiu do nosso convívio Heraldo Ferreira da Costa Bento, conhecido por todos como - o
Sr. Heraldo.
Um distinto coruchense.
Ao longo dos seus 93 anos de vida, foi um Homem humilde, afável, simples, solidário,
Amigo do seu amigo, altruísta, … e todos os outros adjetivos que se possam atribuir a Um
Homem Bom.
O Sr. Heraldo passando praticamente toda a sua vida em Coruche, e sendo pessoa
atenta a tudo o que à sua volta se ia passando, dotado de uma memória invejável, transportou
até aos nossos dias episódios de gerações passadas, que nos permitiram conhecer através de
quem os presenciou, um pouco mais das gentes que nos antecederam e dos seus costumes.
Realizou-se profissionalmente como comerciante, em estabelecimentos de venda a
retalho na Vila de Coruche. Atividade que também lhe permitiu um contacto permanente com a
população, que procuravam o seu estabelecimento para adquirir alguns dos seus produtos, ou
apenas para uma simpática conversa.
O Sr. Heraldo, não quis guardar apenas para si as suas memórias. Como autodidata que
era, foi aperfeiçoando as suas qualidades no desenho e na pintura, retratando lugares e
acontecimentos da Vila de Coruche e de outros espaços do Concelho.
Encontrando-se hoje, nos mais variados espaços, belos quadros, com a sua assinatura.
Também através da escrita, deixou-nos obras como “O rio Sorraia e Coruche”, “Um
Olhar Sobre Coruche” e dois volumes sobre “Francisco de Brito Freire”, todas elas contendo
imagens desenhadas por si, que nos dão uma ilustração clara, dos momentos e das ideias que
quis transmitir por palavras.
Fã incondicional do seu Coruchense, era atualmente o sócio número 1, e fazia questão
de assistir com regularidade aos jogos que a equipa disputava.
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Figura emblemática da nossa sociedade coruchense, era participante assíduo em sãos
convívios com grupos de amigos que se deliciavam com a sua presença, os quais ia
presenteando com os mais variados acontecimentos passados que brotavam da sua memória
ao sabor da conversa. Admirador de fado de Coimbra, sempre que o ambiente o
proporcionava, não perdia a oportunidade de fazer ouvir a sua voz num melodioso fado.
O Sr. Heraldo será sempre recordado com saudade.
Assim, a Assembleia Municipal de Coruche, reunida, em sessão ordinária de 13 de
novembro de 2020, deliberou, por unanimidade:
 Manifestar o seu mais profundo pesar pelo falecimento do Sr. Heraldo Bento.
 Remeter este voto de pesar à sua família.
Coruche, 13 de novembro de 2020
A Presidente da Assembleia Municipal

(Berta Alexandra Teixeira Lopes dos Santos)

