COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONIMIA

ATA N.º 13
----Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezasseis, nesta cidade de
Mangualde, nos Paços do Concelho e no Auditório dos Paços do Concelho, reuniu a
Comissão Municipal de Toponímia e Numeração de Policia, sob a presidência do senhor
Eng.º Joaquim Patrício, Vice-Presidente da Câmara Municipal, encontrando-se presentes os
senhores:---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------Pelo Setor da Rede Viária, Construção, Conservação de Vias e Fiscalização da Câmara
Municipal de Mangualde, o senhor Eng.º António Rainho; pelo Setor de Informação
Geográfica, Gestão Urbanística e Planeamento, o senhor José Manuel Cabral; pelo
Representante das Juntas de Freguesia, o senhor Bernardino Azevedo; pela Guarda Nacional
Republicana, o Sargento-Chefe Alberto Rodrigues; pelos C.T.T. o senhor José Manuel Lopes
Pereira; pela Associação Cultural Azurara da Beira-ACAB, senhor Eng.º Lúcio Balula; pela
Associação Mangualde Azurara, o senhor Albertino Ferreira; e cidadão nomeado pelo senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde: o senhor Dinis Alfredo Carvalho Figueiredo.
----Faltaram a esta reunião: ----------------------------------------------------------------------------- ----O senhor Joaquim Manuel da Silva Pais, representante da Assembleia Municipal.-------------De acordo com a alínea k) do art.º 6.º do Regulamento Municipal de Toponímia e
Numeração de Polícia, os senhores: Eduardo Plácido S. Albuquerque, Presidenta da Junta de
Freguesia de Abrunhosa-a-Velha; Nelson Manuel A. Almeida, Presidente da Junta de
Freguesia de Alcafache; Dr.º António José C. P. B. Monteiro, Presidente da Junta de
Freguesia de Espinho; Dr.ª Lisete Rodrigues Cabral, Presidente da Junta de Freguesia de
Fornos de Maceira Dão; Nelson Maltez de Figueiredo, Presidente da Junta de Freguesia de
Freixiosa; Jorge Manuel Santos Coelho, Presidente da Junta de Freguesia de São João da
Fresta; Dr.º Alexandre Constantino, Presidente da União de Freguesias de Tavares; Álvaro
Martins de Matos, Presidente da União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de
Cervães; Bernardino António Azevedo, Presidente da União de Freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta.----------------------------------------------------------------------------------/SB
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----Faltaram a esta reunião:------------------------------------------------------------------------------------O senhor Paulo Manuel A. Marques, Presidente da Junta de Cunha Baixa, o senhor Manuel
Duarte A. Domingos, Presidente da Junta de Quintela de Azurara e o senhor Rui Filipe
Monteiro Coelho, Presidente da União de Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe
do Mato.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- HORA DE ABERTURA-----------------------------------------------------------------------------Pelo senhor Presidente da Comissão em exercício foi declarada aberta a reunião quando
eram 17 horas e 23 minutos. ---------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à votação da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por
maioria, sendo as abstenções devidas à falta na reunião anterior.------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------- -----------------O senhor Presidente da Comissão, Eng.º Joaquim Patrício agradeceu a presença de todos
os membros e senhores Presidente de Junta presentes na reunião. -------------------------------------O senhor Eng.º Joaquim Patrício, pediu autorização para incluir na ordem de trabalhos as
propostas de análise da Junta de Freguesia Cunha Baixa, Alcafache e União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, que chegaram depois da convocatória ter sido
enviada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS-------------------------------------------------De acordo com o disposto no Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de
Policia, o senhor Presidente da Comissão, Eng.º Joaquim Patrício, convocou todos os
membros da Comissão Municipal de Toponímia para a presente reunião, a qual tem a seguinte
ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um – Análise de informação dos Serviços de Toponímia da Câmara Municipal de
Mangualde;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Eng.º Joaquim Patrício solicitou ao senhor José Cabral que apresentasse a
informação dos serviços de Toponímia.--------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor José Cabral, referindo que existem arruamentos que atravessam
os limites da CAOP, (Carta Administrativa Oficial de Portugal) em mais que uma localidade,
havendo a necessidade de definir o seu início e o seu fim e a que localidade pertencem. Em
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reunião com o Sr. Bernardino Azevedo, presidente de junta de freguesia da União de
freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, foi definido o seguinte:-------------------------Estrada da Estação, na localidade de Mangualde, com início entre a Rua Dr. Almeida e a
Rua Prof. Dr. Veiga Simão e fim no limite de localidade com Cubos (Cubos – MangualdeGare) e com a localidade de Mesquitela, com os n.ºs de polícia, 1ao 99 e 2 ao 128.-----------------Estrada da Estação, na localidade de Cubos (Cubos – Mangualde-Gare), com início na
Estrada da Estação, da localidade de Mangualde e fim na linha de caminho-de-ferro, com os
n.ºs de polícia, 130 ao 222.-----------------------------------------------------------------------------------Estrada da Estação, na localidade de Mesquitela, com início na Estrada da Estação, da
localidade Mangualde e fim na linha de caminho-de-ferro, com os n.ºs de polícia, 111 ao 227.
Mais informo que esta alteração na Estrada da Estação, já tinha sido efetuada no mandato
anterior, quando existiam as freguesias de Mangualde e Mesquitela.----------------------------------Rua Ribeiro do Porto, na localidade de Mesquitela, com início na Estrada Nacional 232 e
fim na linha de caminho-de-ferro e na Rua Ribeiro do Porto, Cubos (Cubos – MangualdeGare), com os n.ºs de polícia, 1 ao 7 e 2 ao 38.------------------------------------------------------------Rua Ribeiro do Porto, na localidade de Cubos (Cubos – Mangualde-Gare), com início na
Rua Ribeiro do Porto, da localidade de Mesquitela e fim na linha de caminho-de-ferro, com
os n.ºs de polícia, 9 ao 35.------------------------------------------------------------------------------------Avenida Montes Hermínios, na localidade de Mangualde, com início na Avenida Conde
Dom Henrique e fim no limite de localidade com Cubos (Cubos – Mangualde-Gare), com os
n.ºs de polícia, 1 ao 73 e 2 ao 60.----------------------------------------------------------------------------Avenida Montes Hermínios, na localidade de Cubos (Cubos – Mangualde-Gare), com
início no limite de localidade com Mangualde e fim na Rua da Estação, com os n.ºs de
polícia, 75 ao 153 e 62 ao 176.-------------------------------------------------------------------------------Alteração do topónimo “Rotunda do Centro de Saúde” da localidade de Mangualde para a
localidade de Cubos (Cubos – Mangualde-Gare), que sita à Avenida Montes Hermínios com
ligação à Rua da Moura.--------------------------------------------------------------------------------------Rua Azurara da Beira, na localidade de Mangualde, com início no Largo do Rossio e fim
no limite de localidade com Cunha Alta, com os n.ºs de polícia já atribuídos, ímpares 1 ao
527 e pares 2 ao 592. Segundo a CAOP (Carta Administrativa Oficial de Portugal), os
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números de polícia ímpares 471 ao 527 e pares 526 ao 592, da Rua Azurara da Beira, se
encontram na freguesia de Quintela de Azurara. Em reunião com o Sr. Manuel Domingos
Presidente de junta de Quintela de Azurara, foi averiguado que este arruamento não pertence
à sua freguesia, mas pertencendo à União de freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha
Alta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais informou que os limites administrativos entre freguesias devem ser retificados, bem
como os polígonos dos “Lugares” da BGRI (Base Geográfica de Referenciação de
Informação),do INE (Instituto Nacional de Estatística), que não se encontram bem definidos,
dificultando a localização dos topónimos na base de dados dos CTT e atribuição de
codificação postal.---------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra senhor Eng.º Patrício, enfatizando que este assunto foi devidamente
articulado entre os serviços de Toponímia e as respetivas Juntas de Freguesia.----------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------------------------Ponto Dois – Análise de propostas/alterações de designações toponímicas;--------------------------a) Propostas do Serviço de Toponímia da Câmara Municipal de Mangualde;--------------------------O senhor Eng.º Joaquim Patrício solicitou ao senhor José Cabral que apresentasse a
informação dos serviços de Toponímia.--------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor José Cabral, referindo que, de acordo com a inauguração celebrada
a 03 de setembro, da "Rotunda DS Boca de Sapo", o serviço de Toponímia propõe que este
topónimo conste na toponímia do concelho de Mangualde. O Citroen DS, conhecido
popularmente por "Boca de Sapo", foi um automóvel fabricado e comercializado pela companhia
francesa Citroen de 1955 a 1975. Foi desenhado pelo escultor italiano e designer industrial
Flamínio Bertoni e pelo engenheiro aeronáutico francês André Lefèbvre. O DS ficou conhecido
pela sua carroceria aerodinâmica de design futurístico e pela tecnologia inovadora, que incluía
uma suspensão hidropneumática. Em 1967, surge uma segunda versão, com uma frente
modificada fruto da adaptação, onde surgiram os primeiros faróis direcionais, onde as duas
lâmpadas giravam acopladas ao movimento da direção. Esta viatura, foi produzida no centro de
produção de Mangualde entre os anos de 1966 e 1975, sendo produzidos cerca de 2772 viaturas.
A rotunda acolhe uma obra de arte, um veículo DS Boca de Sapo em granito, uma escultura em
tamanho real, numa iniciativa promovida pela PSA de Mangualde e que contou com a
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participação do município de Mangualde no protocolo de cofinanciamento, no arranjo final da
rotunda e com o apoio das Infraestruturas de Portugal.---------------------------------------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------------------------b) Proposta da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta;------------------- O senhor Eng.º Joaquim Patrício apresentou a proposta enviada pela União de Freguesias
de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta:------------------------------------------------------------------Rua das Rieiras, na localidade de Mesquitela, com início na Rua da Portela e sem fim
definido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e
Cunha Alta, Bernardino Azevedo, dando uma breve justificação sobre a proposta de
atribuição do nome da rua que foi apresentada.-----------------------------------------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.-----------------------------c) Proposta da União de Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato;-------- O senhor Eng.º Joaquim Patrício apresentou a lista proposta pela União de Freguesias de
Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, onde constam os nomes das ruas:------------------Rua da Barrela, na localidade de Lobelhe do Mato, com início na Rua Padre Luís e fim na
Rua da Igreja;--------------------------------------------------------------------------------------------------Rua da Peliteira, na localidade de Lobelhe do Mato, com início na Rua da Escola e fim no
Estrada Municipal 595;---------------------------------------------------------------------------------------Rua de Santo António, na localidade de Lobelhe do Mato, com início na Rua de São
Domingos e sem saída;----------------------------------------------------------------------------------------Travessa Lugar do Cume, na localidade de Lobelhe do Mato, com início na Rua do Cume
e sem saída;-----------------------------------------------------------------------------------------------------Quinta Chão de Fora, na localidade de Lobelhe do Mato, com início na Rua do Cavaleiro
e sem saída;-----------------------------------------------------------------------------------------------------Quinta da Lama, na localidade de Lobelhe do Mato, com início na Rua da Escola e sem
saída;------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua da Rigueira, na localidade de Moimenta de Maceira Dão, com início na Rua
Combatentes da Grande Guerra e fim na Rua Estação Fruteira.----------------------------------------Posto este ponto a votação, os mesmos foram aprovados por unanimidade.------------------/SB
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----Ponto Três – Conhecimento de lista de topónimos já atribuídos pela Junta de Freguesia de
Freixiosa;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Eng.º Joaquim Patrício solicitou ao senhor José Cabral que apresentasse a
informação dos serviços de Toponímia.--------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor José Cabral, referindo que, a listagem de topónimos apresentada é
para conhecimento/aprovação, tendo em conta que não existe registo nos serviços de toponímia:------Avenida da Liberdade, na localidade de Freixiosa, com início no limite de localidade e fim no
limite de localidade;-------------------------------------------------------------------------------------------------- Largo de São José, na localidade de Freixiosa, com sita entre a Avenida da Liberdade, Rua
São João da Mata e Rua da Vitória;-------------------------------------------------------------------------------Rua 1º de Maio, na localidade de Freixiosa, com início na Travessa São João da Mata e fim
sem saída;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua 25 de Abril, na localidade de Freixiosa, com início na Avenida da Liberdade e fim no
limite de freguesia;---------------------------------------------------------------------------------------------------Rua Amaro da Costa, na localidade de Freixiosa, com início na Rua da Harmonia e fim na Rua
do Bom Jardim;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua Costa Cabral, na localidade de Freixiosa, com início na Rua da Esperança e fim sem
saída;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua da Boa Vista, na localidade de Freixiosa, com início na Avenida da Liberdade e sem fim
definido;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua da Eira Velha, na localidade de Freixiosa, com início na Rua 25 de Abril e fim na
Avenida da Liberdade;----------------------------------------------------------------------------------------------Rua da Esperança, na localidade de Freixiosa, com início na Rua do Bom Jardim e fim na Rua
da Boa Vista;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua da Harmonia, na localidade de Freixiosa, com início na Rua Amaro da Costa e fim sem
saída;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua da Igreja, na localidade de Freixiosa, com início entre a Rua de Santo António, Rua Dr.
Francisco Sá Carneiro e Rua de São Martinho e fim na Rua de Santa Luzia;-------------------------------Rua da Mata, na localidade de Freixiosa, com início na Rua São João da Mata e sem saída;-----
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----Rua da Vinha Morta, na localidade de Freixiosa, com início na Rua Direita e fim na Rua
Amaro da Costa;------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua da Vitória, na localidade de Freixiosa, com início no Largo de São José e fim na Avenida
da Liberdade;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua das Almas, na localidade de Freixiosa, com início na Avenida da Liberdade e fim na Rua
da Eira Velha;---------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua das Flores, na localidade de Freixiosa, com início na Avenida da Liberdade e fim na Rua
do Bom Jardim;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua de Santa Catarina, na localidade de Freixiosa, com início na Avenida da Liberdade e fim
na Rua de Santa Luzia;----------------------------------------------------------------------------------------------Rua de Santa Luzia, na localidade de Freixiosa, com início Avenida da Liberdade e fim na Rua
da Igreja;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua de Santo António, na localidade de Freixiosa, com início entre a Rua Dr. Francisco Sá
Carneiro, Rua de São Martinho e Rua da Igreja e sem fim definido;-----------------------------------------Rua de São Marcos, na localidade de Freixiosa, com início na Rua da Igreja e fim na Rua de
Santo António;--------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua de São Martinho, na localidade de Freixiosa, com início na Rua 25 de Abril e fim entre a
Rua de Santo António, Rua Dr. Francisco Sá Carneiro e a Rua da Igreja;----------------------------------Rua Direita, na localidade de Freixiosa, com início na Avenida da Liberdade e sem fim
definido;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua do Bom Jardim, na localidade de Freixiosa, com início na Avenida da Liberdade e fim na
Rua das Flores;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua do Nozinhal, na localidade de Freixiosa, com início na Rua 25 de Abril e fim na Rua de
Santo António;--------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, na localidade de Freixiosa, com início na Avenida da
Liberdade e fim entre a Rua de Santo António, Rua de São Martinho e Rua da Igreja;-------------------Rua Formosa, na localidade de Freixiosa, com início na Avenida da Liberdade e fim na Rua
Direita;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua São João da Mata, na localidade de Freixiosa, com início no Largo de São José e sem
saída;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------/SB
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----Travessa 25 de Abril, na localidade de Freixiosa, com início na Rua 25 de Abril e sem saída;------Travessa Amaro da Costa, na localidade de Freixiosa, com início na Rua Amaro da Costa e
fim na Rua da Harmonia;-------------------------------------------------------------------------------------------Travessa da Amizade, na localidade de Freixiosa, com início na Rua de Santa Catarina e fim
na Rua de Santa Catarina;-------------------------------------------------------------------------------------------Travessa da Liberdade, na localidade de Freixiosa, com início na Avenida da Liberdade e fim
na Rua Direita;--------------------------------------------------------------------------------------------------------Travessa de Santa Catarina, na localidade de Freixiosa, com início na Rua de Santa Catarina e
fim na Rua 25 de Abril;---------------------------------------------------------------------------------------------Travessa de Santo António, na localidade de Freixiosa, com início na Rua de Santo António e
sem saída;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Travessa do Coelho, na localidade de Freixiosa, com início na Rua de Santa Luzia e fim na
Travessa da Amizade;-----------------------------------------------------------------------------------------------Travessa Dr. Francisco Sá Carneiro, na localidade de Freixiosa, com início na Rua Dr.
Francisco Sá Carneiro e fim na Rua de São Martinho;---------------------------------------------------------Travessa São João da Mata, na localidade de Freixiosa, com início na Avenida da Liberdade e
fim na Rua de São João da Mata.---------------------------------------------------------------------------------- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ----------------------------Ponto Quatro – Conhecimento/análise de desconformidades entre a toponímia existentes nos
serviços de toponímia e a base de dados dos C.T.T.;--------------------------------------------------------a) Análise dos serviços de toponímia da Câmara Municipal de Mangualde;----------------------O senhor Eng.º Joaquim Patrício apresentou a informação dos serviços de toponímia,
passando a palavra ao senhor José Cabral.-----------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor José Cabral, referindo que se verificou algumas
desconformidades entre a toponímia existente e a base de dados dos C.T.T., tendo-se
realizado uma listagem onde contam as eventuais correções:-------------------------------------------Topónimos duplicados e que seja eliminado o que não tenha local associado:---------------BD

Tipo

Eliminar
Manter

Título

Nome

CP7

Rua

Alberto Vasconcelos

3530-143 MANGUALDE

Rua

Alberto Vasconcelos

3530-143 MANGUALDE
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Eliminar

Rua

Júlio Dinis

3530-213 MANGUALDE

Manter

Rua

Júlio Dinis

3530-213 MANGUALDE

Eliminar

Travessa

Modorninho

3530-237 MANGUALDE

Manter

Travessa

Modorninho

3530-228 MANGUALDE

Eliminar

Rua

Paz

3530-167 MANGUALDE

Manter

Rua

Paz

3530-167 MANGUALDE

Padre

Mangualde
Bairro da Gândara

Mangualde
Mangualde

Bairro do Modorno

Mangualde
Mangualde

Bairro de São João

Mangualde

----Topónimo a eliminar e que sejam associados ao campo “local” da tabela todos os

arruamentos existentes:----------------------------------------------------------------------------------BD

Tipo

Eliminar

Título

Nome

CP7

Bairro

Alto

3530-118 MANGUALDE

Associar

Praceta

Bairro Alto

3530-118 MANGUALDE

Bairro Alto

Mangualde

Associar

Travessa

Canada

3530-118 MANGUALDE

Bairro Alto

Mangualde

Associar

Travessa

Pinheiral

3530-118 MANGUALDE

Bairro Alto

Mangualde

Eliminar

Zona

Associar

Rua

André Resende

3530-260 MANGUALDE

Associar

Rua

Fernão de Magalhães

3530-260 MANGUALDE

Eliminar

Quinta

Sampaia

3530-137 MANGUALDE

Associar

Rua

Eternidade

3530-137 MANGUALDE

Quinta da Sampaia

Mangualde

Associar

Rua

São

João Bosco

3530-137 MANGUALDE

Quinta da Sampaia

Mangualde

Associar

Praceta

Padre

Gaspar do Amaral

3530-137 MANGUALDE

Quinta da Sampaia

Mangualde

Eliminar

Quinta

Albergaria

3530-243 MANGUALDE

Associar

Rua

São

Marcos

3530-098 MANGUALDE

Quinta de Albergaria

Mangualde

Associar

Rua

São

Teotónio

3530-098 MANGUALDE

Quinta de Albergaria

Mangualde

Industrial da
Lavandeira

Local

Lugar
Mangualde

3530-260 MANGUALDE

Mangualde
Zona Industrial da

Mangualde

Lavandeira
Zona Industrial da

Mangualde

Lavandeira

Mangualde

Mangualde

----Topónimos a eliminar:--------------------------------------------------------------------------------Tipo

Nome

CP7

Urbanização

Tojal D´Anta

3530-092 MANGUALDE

Mangualde

Urbanização

Beira Sol

3530-096 MANGUALDE

Mangualde

Gestais do Salgueiro

3530-259 MANGUALDE

Mangualde

Imaculada Conceição

3530-120 MANGUALDE

Mangualde

Lage da Igreja

3530-127 MANGUALDE

Mangualde

Quinta

Lavandeira

3530-283 MANGUALDE

Mangualde

Quinta

Melo

3530-138 MANGUALDE

Mangualde

Urbanização

Montes Hermínios

3530-281 MANGUALDE

Mangualde

Urbanização

Quinta de Santa Isabel

3530-094 MANGUALDE

Mangualde

Bairro

Título
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Bairro

Santa

Quitéria

3530-095 MANGUALDE

Mangualde

Urbanização

Torgal

3530-093 MANGUALDE

Mangualde

Quinta

Vinha

3530-097 MANGUALDE

Mangualde

(1) Travessa

União

3530-225 MANGUALDE

Mangualde

(2) Rua

Estrada Antiga

3530-138 MANGUALDE

Mangualde

(3) Travessa

Câmara

3530-223 MANGUALDE

Mangualde

----(1)-Topónimo alterado para “Rua da União”, (Ata nº 3 da CMTNP de 11-02-2010).----------(2)-Topónimo pertencente à localidade de Ançada.-------------------------------------------------(3)-Topónimo alterado para “Travessa do Grémio”, (Ata nº 8 da CMTNP de 14-032013).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Topónimos a adicionar à toponímia da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e
Cunha Alta, tendo em conta que já existem na base de dados dos CTT:--------------------------Tipo

Título

Nome

CP7

Local

Lugar

Quinta

Retorta

3530-248 MANGUALDE

Mangualde

Quinta

Figueiras

3530-248 MANGUALDE

Mangualde

---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ----------------------------b) Análise da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta;-----------------Perante este assunto, o senhor José Cabral apresentou as desconformidades encontradas de
acordo com a resposta dada pela respetiva União de Freguesias ao ofício enviado pelos serviços
de toponímia:--------------------------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Canedo do Chão, a “Rua do Terreiro” não existe como topónimo;----------------Na localidade de Cubos/Mangualde, os topónimos serão regularizados de acordo com a tabela
abaixo descrita:--------------------------------------------------------------------------------------------------Tipo

Título

Nome

CP7

Local

Lugar

Rua

Carvalhal

3530-251 MANGUALDE

Quinta do Ribeirinho

Mangualde

Travessa

Carvalhal

3530-251 MANGUALDE

Quinta do Ribeirinho

Mangualde

Rua

Ribeirinho

3530-251 MANGUALDE

Quinta do Ribeirinho

Mangualde

Travessa

Ribeirinho

3530-251 MANGUALDE

Quinta do Ribeirinho

Mangualde

Rua

Carvalhal

3530-182 MANGUALDE

Cubos

----Na localidade de Cunha Alta:---------------------------------------------------------------------------------A “Estrada Municipal 1457”, “Estrada Municipal 646”e “Quinta da Fonte Cerdeira” não
existem como topónimos;---------------------------------------------------------------------------------------
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----A Estrada Nacional 16 existe como topónimo, na localidade de Cunha Alta, com início na
Rua Azurara da Beira/Limite de Freguesia e fim no limite de freguesia com Freixiosa;-----------------No sítio “Fojos”, a “Estrada Nacional 16” não existe como topónimo;---------------------------------Na localidade de Mesquitela, existem como topónimos, a Rua das Rieiras, aprovada na alínea
b) do ponto dois desta mesma reunião e a Estrada Nacional 232 com início no limite de
localidade de Cubos e fim no limite de localidade com Mourilhe. A “Quinta (do) Vale Boca” não
existe como topónimo;---------------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Mourilhe, o topónimo correto é Caminho Novo em vez de “Rua do Caminho
Novo”, com início no Largo da Capela e sem fim definido;--------------------------------------------------Na localidade de Oliveira, o topónimo correto é Estrada Nacional 329-1 em vez de “Estrada
Nacional”, com início na Rua da Estrada (Santo André) e fim na Estrada Nacional 329-1 (Quinta
da Moita);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O topónimo “Ponte do Cavalo” não existe nesta localidade;---------------------------------------------Na localidade de Pinheiro de Baixo, o topónimo correto é Estrada Nacional 234 em vez de
“Estrada Nacional”, com início entre a Rua Principal (Pinheiro de Cima) e a Rua do Salgueiro
(Mangualde) e fim entre a Rua Principal (Água Levada), Rua da Ribeira e a Rua Estação Fruteira
(Moimenta de Maceira Dão);--------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Roda, os topónimos “Quinta da Cerca”, “Quinta da Corredoura” e “Quinta
da Tapada” não existem;-------------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Santa Luzia, os topónimos “Beco da Capela” e “Rua do Olival” não
existem;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de São Cosmado, a “Quinta do Regueirão” e “Quinta do Riango” não existem
como topónimos;----------------------------------------------------------------------------------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------------c) Análise da Junta de Freguesia de Freixiosa;----------------------------------------------------- Perante este assunto, o senhor José Cabral apresentou as desconformidades encontradas de
acordo com a resposta dada pela respetiva Junta de Freguesia ao ofício enviado pelos serviços de
toponímia:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Freixiosa os topónimos corretos são:--------------------------------------------------
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----Rua Amaro da Costa em vez de “Rua Adelino Amaro da Costa”, com início na Rua da
Harmonia e fim na Rua do Bom Jardim;-------------------------------------------------------------------------Travessa Amaro da Costa” em vez de “Travessa Adelino Amaro da Costa”, com início na Rua
Amaro da Costa e fim na Rua da Harmonia;---------------------------------------------------------------------Travessa da Amizade” em vez de “Rua da Amizade, com início na Rua de Santa Catarina e
fim na Rua de Santa Catarina;--------------------------------------------------------------------------------------Os topónimos “Beco do Canto”, “Travessa do Cotovelo” e “Travessa da Eira Velha”
(substituída pela “Rua Luís de Camões” por desconhecimento da sua existência), não existem;--------A Rua do Cotovelo existe, com início na Rua formosa e fim na Rua Formosa;------------------------ A Rua de São Marcos existe, com início na Rua da Igreja e fim na Rua de Santo António;--------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------------d) Análise da Junta de Freguesia de Quintela de Azurara;-------------------------------------------- O senhor José Cabral apresentou as desconformidades encontradas de acordo com a resposta
dada pela respetiva Junta de Freguesia ao ofício enviado pelos serviços de toponímia:-------------------Na localidade de Quintela de Azurara, existe o topónimo Rua das Mimosas, com início na
Estrada de Quintela e sem fim definido e a “Estrada Nacional 16” não existe como topónimo;---------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------------e) Análise da União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães;------------- O senhor José Cabral apresentou as desconformidades encontradas de acordo com a resposta
dada pela respetiva União de Freguesias ao ofício enviado pelos serviços de toponímia:----------------Na localidade de Contenças de Baixo, existe o topónimo Travessa do Corte Grande, com
início na Rua do Corte Grande e fim na linha de Caminho-de-ferro e os topónimos “Largo da
Estação” e “Rua da Ponte” não existem, mas existem na localidade de Contenças Gare, de acordo
com a aprovação em reunião desta comissão realizada em 06-02-2014;------------------------------------Na localidade de Contenças de Cima, o topónimo “Rua do Outeiro” não existe;---------------------Na localidade de Póvoa de Cervães, existe a Rua 31 de Janeiro, com início entre a Rua 1º de
Maio e a Rua da Pedreira e fim no Largo do Rossio e o topónimo “Rua Principal” não existe;---------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------------------------f) Análise da Junta de Freguesia de São João da Fresta;-------------------------------------------
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---- O senhor José Cabral apresentou as desconformidades encontradas de acordo com a resposta
dada pela respetiva União de Freguesias ao ofício enviado pelos serviços de toponímia:----------------Na localidade de Avinhó, existe o topónimo Travessa dos Pomares, com início na Rua
Principal e sem fim definido e os topónimos “Travessa da Capela”, “Rua dos Pomares” e “Estrada
Municipal 1146” não existem;-------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Casais, existem os topónimos Rua do Meio, com início na Rua de Baixo e
fim na Rua de Cima e Beco da Boa Hora, com início na Rua Costa Cabral e Sem saída;----------------Os topónimos “Rua da Capela” e “Quinta do Casal” não existem;---------------------------------------Na localidade da Fresta o topónimo correto é Beco dos Olivais, em vez de “Beco das
Oliveiras”, com início na Travessa dos Loureiros e sem fim definido, de cordo com o
aprovado na reunião 25-05-2011;---------------------------------------------------------------------------O topónimo Travessa dos Loureiros existe, com início na Rua de Santo Amaro e Fim na
Rua de Santo Amaro;------------------------------------------------------------------------------------------A junta de freguesia propõe o topónimo Rua do Cemitério, com início na Rua do
Cemitério (São João) e fim na Rua de Santo Amaro;-----------------------------------------------------Os topónimos “Rua Principal”, “Estrada Municipal 1466” e “Estrada Municipal 1467”
não existem;----------------------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Pinheiro de Tavares, os topónimos “Largo do Terreiro”, “Estrada
Principal”, “Rua do Chafariz” e “Estrada Municipal 1596” não existem;-----------------------------Na localidade de São João, existe o topónimo Rua do Cemitério, com início na Rua do
Centro e fim na Rua do Cemitério (Fresta);----------------------------------------------------------------Os topónimos “Rua Principal” e “Largo da Junta” não existem;-----------------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------------------------g) Análise da Junta de Freguesia de Espinho;----------------------------------------------------------- O senhor José Cabral apresentou as desconformidades encontradas de acordo com a resposta
dada pela respetiva União de Freguesias ao ofício enviado pelos serviços de toponímia:----------------Na localidade de Água Levada, os topónimos corretos são:-----------------------------------------------Largo das Carvalhas em vez de “Largo da Carvalha” , que sita entre a Rua Principal, Rua das
Carvalhas e a Travessa do Quintal;-----------------------------------------------------------------------------
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----Rua das Carvalhas em vez de “Rua da Carvalha”, com início entre o Largo das Carvalhas e a
Travessa do Quintal;-------------------------------------------------------------------------------------------------Os topónimos “Beco da Carvalha” e “Beco da Figueira” não existem;----------------------------------Na localidade de Espinho, o topónimo “Quinta das Flores” passa a designar-se Rua Quinta das
Flores, com início entre a Rua do Calvário e a Rua Principal (Póvoa de Espinho), e o topónimo
“Quinta do Pessegueiro” passa a designar-se Rua Quinta do Pessegueiro, com início na Avenida
do Rossio e fim no Caminho Municipal 1438;------------------------------------------------------------------O topónimo Rua Dr. Columbano Líbano Monteiro, com início na Rua da Chã e fim na Rua
Dr. Columbano Líbano Monteiro (Abadia de Espinho) existe, de acordo com a aprovação em
reunião desta comissão realizada em 02-10-2014;--------------------------------------------------------------Na localidade de Gandufe, o topónimo correto é Rua da Canadinha, em vez de “Rua da
Cavadinha”, com início na Rua Direita e sem saída;------------------------------------------------------------O topónimo Rua de São Miguel, com início na Avenida da Liberdade e fim no Bairro de São
Miguel existe;---------------------------------------------------------------------------------------------------------A junta de freguesia propõe o topónimo Rua da Ribeira, com início na Avenida da
Liberdade e sem fim definido;-------------------------------------------------------------------------------Os topónimos “Rua do Metelo”, “Quinta da Tapada” e “Bairro da Ribeira” não existem;-----------Na localidade de Outeiro de Espinho, os topónimos “Rua Principal” e “Quinta das Poças” não
existem;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Vila Nova de Espinho, o topónimo correto é Largo dos Santos em vez de
“Largo do Santo”, que sita entre a Rua Torta, Rua do Meio, Rua da Fonte e a Rua Nova;---------------Os topónimos “Largo de Santo António”, “Rua Direita” e “Estrada Municipal 329-2” não
existem;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------------------------h) Análise da União das Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato;------- O senhor José Cabral apresentou as desconformidades encontradas de acordo com a resposta
dada pela respetiva União de Freguesias ao ofício enviado pelos serviços de toponímia:----------------Na localidade de Moimenta de Maceira Dão, os topónimos “Estrada Municipal 294” e
“Estrada Municipal 594” não existem;-------------------------------------------------------------------------
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----A junta de freguesia solicita a alteração dos topónimos, Rua José Maria da Fonseca em vez de
“Rua José Maria da Afonseca”, com início entre a Rua Estação Fruteira, Rua Estação Fruteira Sul
e a Rua Nossa Senhora das Neves e Fim na Avenida da Liberdade (Gandufe) /Limite de Freguesia
e Rua Nova do Caminho-de-ferro em vez de “Rua Nova”, com início na Rua José Maria da
Fonseca e sem fim definido;----------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Lobelhe do Mato, o topónimo correto é “Rua do Sobino” em vez de “Rua do
Sabino”, com início na Rua da Calçada e Fim na Rua da Escola;--------------------------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------------------------i) Análise da União das Freguesias de Tavares;--------------------------------------------------------- O senhor José Cabral apresentou as desconformidades encontradas de acordo com a resposta
dada pela respetiva União de Freguesias ao ofício enviado pelos serviços de toponímia:----------------Na localidade de Chãs de Tavares, os topónimos “Avenida dos Friais”, “Travessa dos Friais” e
“Travessa Pedra D´Aire”, não existem. No entanto, estes topónimos existem na localidade de
Torre de Tavares, de acordo com a aprovação em reunião desta comissão realizada em 25-052011 e 28-05-2015;--------------------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Corvaceira, o topónimo “Estrada Nacional 2”, não existe;---------------------------Na localidade de Guimarães de Tavares, o topónimo Estrada Nacional 16, com início no
limite de localidade com Matados e fim no limite de localidade com Chãs de Tavares existe;----------A “Estrada Municipal 1463” não existe;----------------------------------------------------------------------Na localidade de Santo Amaro de Tavares, o topónimo correto é Caminho Municipal 1463,
com início na Rua Gil Vicente em Guimarães de Tavares e fim no limite de freguesia, em vez de
“Estrada Municipal 1463”;------------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Torre de Tavares, existem os topónimos Travessa dos Friais, com início
na Avenida dos Friais e sem saída e a Travessa Pedra D`Aire, com início na Avenida dos
Friais e sem saída, de acordo com aprovação em reunião desta comissão realizada em 28-052015;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Vila Cova de Tavares, o topónimo “Estrada Nacional 16” não existe;-------------Na localidade de Vila Seca, o topónimo correto é Caminho Municipal 1465, com início na
Estrada Municipal 606 e fim no limite de localidade com Travanca de Tavares, em vez de
“Estrada Municipal 1465”.--------------------------------------------------------------------------------------/SB
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----Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------------------------j) Análise da Junta de Freguesia de Fornos de Maceira Dão;---------------------------------------- O senhor José Cabral apresentou as desconformidades encontradas de acordo com a resposta
dada pela respetiva Junta de Freguesia ao ofício enviado pelos serviços de toponímia:-------------------Na localidade de Casal do Fundo, o topónimo correto é Caminho da Campodeira, com início
na Estrada Casal do Fundo e sem fim definido, em vez de “Rua da Campodeira”;------------------------A Estrada Nacional 16, com início na Estrada Nacional 16 e sem fim definido existe como
topónimo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Fagilde, o topónimo correto é Beco do Casal, com início na Rua da Granja e
sem saída, em vez de “Beco do Cabeço”;------------------------------------------------------------------------O topónimo Quinta da Castanheira, com início na Estrada Nacional 16 e sem saída, existe
como topónimo e a Rua do Moledo, com início entre a Rua do Cruzeiro e a Estrada Nacional 16,
também existe, de acordo com o aprovado nesta comissão em 28-05-2015 e publicado no edital
nº. 72/2015 de 09-07-2015;-----------------------------------------------------------------------------------------Na localidade de Fornos de Maceira Dão, o topónimo “Rua da Fé” não existe. Devido à falta
de conhecimento da sua existência foi substituído pelo topónimo “Rua Pinhal Soitinho”;---------------Na localidade de Tabosa, os topónimos corretos são, Estrada Nacional 16, com início na Rua
Principal (São Cosmado) e fim entre a Estrada Nacional 16 (Fagilde), Rua Principal (Vila Garcia)
e a Rua do Cruzeiro (Fagilde), em vez de “Estrada Nacional”, e Rua da Malhadoura, com início
na Rua Principal e Fim na Rua das Lages, em vez de “Rua da Malhadora”;--------------------------------O topónimo “Rua do Moledo”, não existe;-------------------------------------------------------------------Na localidade de Tibalde, não existe o topónimo Travessa de São Domingos;------------------------Na localidade de Vila Garcia, não existe o topónimo “Estrada Nacional 16”.-------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------------------------j) Análise da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha;--------------------------------------------- O senhor José Cabral apresentou as desconformidades encontradas de acordo com a resposta
dada pela respetiva Junta de Freguesia ao ofício enviado pelos serviços de toponímia:------------------Na localidade de Abrunhosa-a-Velha, os topónimos corretos são:----------------------------------------Escadinhas da Saúde, com início entre o Adro de Santa Cecília e a Rua António Pais dos
Santos e fim na Rua do Ribeiro, em vez de “Escadas da Saúde”;----------------------------------------/SB
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----Rua António Pais Santos, com início entre o Adro de Santa Cecília e as Escadinhas da Saúde e
fim na Rua António Costa Pais, em vez de “Rua António Santos Pais”;------------------------------------Rua Dona Maria Teresa Sá Melo Pais Amaral, com início entre a Rua José da Costa e o Adro
de Santo António e sem fim definido, em vez de “Rua Dona Maria Teresa Sá Melo C. Amaral”;------Rua dos Dois Beneméritos, com início na Estrada Municipal 239-2 e fim entre a Rua António
Costa Pais e o Caminho das Aveleiras em vez de “Rua dos Beneméritos”;--------------------------------Rua Francisco Lopes Pais de Sousa, com início na Rua do Correio-Mor e fim no Adro de Santa
Cecília, em vez de “Rua Francisco Sousa”;----------------------------------------------------------------------Rua José da Costa, com início entre o Adro de Santo António e a Rua D. Maria Teresa Sá
Melo Pais Amaral e fim no Largo da Baltareira, em vez de “Rua José Costa”;----------------------------Na localidade de Vila Mendo de Tavares, o topónimo correto é Rua Jaime de Pina Amaral,
com início no Largo da Bica e fim entre a Rua do Ribeiro, Rua das Figueiras e a Travessa 12, em
vez de “Rua Jaime Amaral”;----------------------------------------------------------------------------------------Mais informou que relativamente ao ofício enviado, esta junta de freguesia não deu
resposta a todos os itens solicitados.------------------------------------------------------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------------------------Ponto Cinco – Outos assuntos;----------------------------------------------------------------------------De acordo com o pedido feito pelo senhor Eng.º Joaquim Patrício, a inclusão de assuntos
nesta reunião e tendo sido aceite pelos membros da Comissão, solicitou ao senhor José
Cabral a apresentação dos mesmos;-------------------------------------------------------------------------a) Conhecimento/análise de desconformidades entre a toponímia existentes nos serviços de
toponímia e a base de dados dos C.T.T.na Freguesia de Cunha Baixa;-------------------------------------Na localidade de Abrunhosa do Mato, o topónimo correto é Travessa do Soito, com início na
Rua da Igreja e sem saída, em vez de “Rua do Soito”;---------------------------------------------------------O topónimo “Bairro do Laranjal” não existe;----------------------------------------------------------------Topónimos existentes que não constam na base de dados dos C.T.T.:-----------------------------------Adro da Igreja, com início na Rua da Igreja e sem saída;--------------------------------------------------Largo Senhor do Calvário, que sita entre a Rua Senhor do Calvário e a Rua da Paz;-----------------Rua Alto do Castelo, com início entre o Largo das Escolas e a Estrada da Circunvalação e fim
na Rua dos Carreiros;--------------------------------------------------------------------------------------------/SB
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----Rua do Alambique, com início na Rua da Portela e fim na Rua da Marinota;--------------------------Travessa da Alegria, com início na Rua da Alegria e fim na Rua da Tapada;-------------------------Travessa da Estrada da Barragem, com início na Estrada da Barragem e sem fim definido;-------Travessa das Figueiras, com início na Rua das Figueiras e fim na Rua do Moledo;------------------Travessa dos Emigrantes, com início na Rua dos Emigrantes e fim na Avenida dos Olivais;-------Na localidade de Cunha Baixa, os topónimos corretos são:-----------------------------------------------Adro da Igreja, que sita entre a Rua Inspetor Trindade e a Canada da Igreja, em vez de “Largo
da Igreja”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua da Cumieira, com início na Rua Inspetor Trindade e sem saída, em vez de “Rua da
Cumeira”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua das Escolas, com início entre o Largo do Morgado e a Rua Inspetor Trindade e fim no
limite de freguesia, em vez de “Rua da Escola”;----------------------------------------------------------------Rua dos Eirós, com início na Rua Inspetor Trindade e sem fim definido, em vez de “Travessa
dos Eirós”;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua Ladeira do Alto, com início entre a Rua da saudade e o Largo Cimo da Cunha, em vez de
“Ladeira do Alto”;----------------------------------------------------------------------------------------------------Travessa A, com início na Rua Formosa e fim na Rua Inspetor Trindade, em vez de “Travessa
Formosa A”;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Travessa B, com início na Rua Formosa e sem saída, em vez de “Travessa Formosa B”;------------Travessa do Cemitério, com início na Rua da Saudade e fim na Rua Ladeira do Alto, em vez
de “Rua do Cemitério”;----------------------------------------------------------------------------------------------Travessa do Curtinhal, com início entre a Rua do Centro e a Rua do Barreiro e sem saída, em
vez de “Rua do Curtinhal”;-----------------------------------------------------------------------------------------Topónimos existentes que não constam na base de dados dos C.T.T.;-----------------------------------Largo da Carvalha, que sita entre a Rua Inspetor Trindade, Rua Formosa e a Rua da Paz;----------Largo Professor Porfírio Lopes, que sita entre a Rua Inspetor Trindade e a Rua da Saudade;-------Reta do Alto da Cruz, com início, na Rotunda do alto da Cruz e fim no limite de freguesia;--------Rua da Tapada, com início na Rua Inspetor Trindade e sem saída;--------------------------------------Rua do Bairro Senhora do Monte, com início no Largo da Fonte e sem fim definido;---------------Travessa da Cândida, com início na Rua da Saudade e fim na Rua Ladeira do Alto;-------------/SB
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----Travessa de São Domingos, com início na Rua de São Domingos e sem fim definido;--------------Travessa do Pessegueiro, com início na Reta do Alto da Cruz e sem saída;----------------------------Travessa Quinzinho, com início na Rua Inspetor Trindade e fim na Rua do Centro;------------------Mais informou que relativamente ao ofício enviado, esta junta de freguesia não deu
resposta a todos os itens solicitados.------------------------------------------------------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------------------------b) Conhecimento/análise de desconformidades entre a toponímia existentes nos serviços de
toponímia e a base de dados dos C.T.T.na Freguesia de Alcafache;-----------------------------------------Na localidade de Aldeia de Carvalho, o topónimo correto é Beco Merrota, em vez de “Beco
Marrota”, com início na Rua do Pelourinho e sem saída;------------------------------------------------------Na localidade de Tibaldinho existe o topónimo Rua da Bica, com início na Rua da Bica
(Mosteirinho) e fim na Rua do Canto;---------------------------------------------------------------------------- Na localidade de Casal Sandinho, existe o topónimo Rua Ribeiro da Costa, com início na Rua
Ribeiro da Costa (Tibaldinho) e fim entre a Rua do Covelo (Casal Mendo) e a Rua Vale do Lobo
(Casal Mendo);-------------------------------------------------------------------------------------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.------------------------------c) Proposta da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta;----------------- O senhor Eng.º Joaquim Patrício apresentou a proposta enviada pela União de Freguesias
de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta:------------------------------------------------------------------Rua Fonte Cerdeira, na localidade de Cunha Alta, com início na Estrada Nacional 16 e
sem fim definido;----------------------------------------------------------------------------------------------Rua do Brunhal, na localidade de Cunha Alta, com início na Estrada Nacional 16 e sem
saída;------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua do Alvarinho, na localidade de Cunha Alta, com início na Avenida Nossa Senhora da
Saúde e fim no limite de freguesia;-------------------------------------------------------------------------Estrada Nacional 16, na localidade de Cunha Alta, com início na Rua Azurara da Beira
(Mangualde) /limite de freguesia e fim no limite de freguesia com Freixiosa;-----------------------------Rua dos Carregais, na localidade de Santo André, com início na Rua do Poço e fim na Rua da
Paz;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.--------------------------/SB
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----ENCERRAMENTO -------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi pelo senhor Presidente da Comissão em exercício
declarada encerrada a reunião, quando eram 18 horas e 38 minutos, dela se lavrando a
presente ata que por ele vai ser assinada, bem como pelos restantes membros presentes nesta
reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Comissão Municipal

_________________________________
(Joaquim Manuel Patrício Ferreira)

Pelo Setor da Rede Viária, Construção, Conservação de Vias e Fiscalização

__________________________________
(António Rainho)

Pelo Setor de Informação Geográfica, Gestão Urbanística e Planeamento

_________________________________
(José Manuel Cabral)

Presidente da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta
_________________________________
(Bernardino António Azevedo)
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Pela Guarda Nacional Republicana

__________________________________
(Sargento Chefe Alberto Rodrigues)

O representante dos CTT
___________________________________
(José Manuel Lopes Pereira)

O cidadão nomeado

_______________________________
(Dinis Alfredo Carvalho Figueiredo)

Pela ACAB

_________________________________
(Lúcio Balula)

Pela AMA

__________________________________
(Albertino Ferreira)
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