COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONIMIA

ATA N.º 11
----Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, 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 representante da Assembleia Municipal, o senhor Joaquim Manuel da Silva Pais;
pelo Setor de Informação Geográfica, Gestão Urbanística e Planeamento, o senhor José
Manuel Cabral; pelo Representante das Juntas de Freguesia, o senhor Bernardino Azevedo;
pelos C.T.T. o Gestor CDP, 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 cidadãos nomeados pelo senhor Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde: senhor João Loureiro e o senhor Dinis Alfredo Carvalho Figueiredo. -------------Faltaram a esta reunião: -------------------------------------------------------------------------------- Eng.º António Rainho, pelo Setor da Rede Viária, Construção, Conservação de Vias e
Fiscalização da Câmara Municipal de Mangualde. ------------------------------------------------------- HORA DE ABERTURA-----------------------------------------------------------------------------Pelo senhor Presidente da Comissão em exercício foi declarada aberta a reunião quando
eram 17 horas e 04 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---------------------------- ----------------- Na presente reunião, a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Fornos de Maceira
Dão, Lisete Rodrigues Cabral, pediu autorização para incluir uma a proposta de atribuição de
topónimos da Junta de Freguesia de Fornos de Maceira Dão na ordem do dia, que, por lapso
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não foi incluída nos documentos enviados à Comissão.---------------------------------------------------- O senhor José Manuel Cabral, membro desta Comissão, e, também funcionário desta
Autarquia, solicitou a inclusão de uma alteração/denominação de topónimos, que por lapso
não constava na documentação enviada a esta Comissão. -----------------------------------------------O senhor Presidente da Comissão, Eng.º Joaquim Patrício e todos os membros da
Comissão Municipal de Toponímia aceitaram a inclusão na ordem do dia os assuntos os atrás
referidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Propostas/Alterações de Designações Toponímicas;----------------------a) Proposta da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta;-------------------O senhor Eng.º Joaquim Patrício apresentou a lista proposta pela União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, onde constam os nomes das ruas:-----------------------------Canada de S. Pedro em Cunha Alta, com início na Avenida Nossa Senhora da Saúde e
sem fim definido; ---------------------------------------------------------------------------------------------Rua Alfredo da Silva Coelho – Enfermeiro (N. 23/09/1941 – F. 07/01/2007) em
Mangualde, com início na Rua do Modorno e Rua Armando Sousa e sem fim definido; ----------Interveio o senhor Presidente da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha
Alta, Bernardino Azevedo, dando uma explicação sobre a proposta de atribuição do nome das
ruas que foi apresentada. No que refere à rua na Cunha Alta, tal foi proposto pelos residentes,
que referiram que tal rua sempre assim foi conhecida. Em relação à segunda proposta, é para
uma rua que se situa no início do Pavilhão Municipal e termina na sede da Associação
Mangualde Azurara. Foi esta Associação que propôs o nome “Rua Alfredo da Silva Coelho Enfermeiro”, em homenagem a este natural de Mangualde, enfermeiro e dinamizador e
fundador daquela Associação, tendo sido o sócio n.º 1 da mesma.------------------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------------b) Proposta da Junta de Freguesia de Fornos de Maceira Dão;---------------------------------/SB
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----Rua do Outeiro em Tibalde, com início na Rua de São Domingos e sem fim definido; --------Rua do Chafariz em Fagilde, com início na Rua das Cabanas e fim na Rua da Granja;---------Rua da Padaria em Fagilde, com início na Estrada Nacional 16 e fim na Rua da Estrada
Velha; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua do Moledo, em Fagilde, com início na Rua do Cruzeiro e Estrada Nacional 16 e sem
fim definido; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Rua da Janreira, em Vila Garcia, com início na Rua do Rosmaninhal e fim na linha de
água; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua Pinhal Soitinho em Fornos de Maceira Dão, com início na Rua Principal e fim na Rua
Senhora da Graça; ---------------------------------------------------------------------------------------------Rua da Tapadinha em Fornos de Maceira Dão, com início na Rua Principal e fim na linha
de água; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Fornos de Maceira Dão,
Lisete Rodrigues Cabral, referindo que as justificações dos nomes a atribuir constam nas atas
facultadas a esta Comissão e proferiu que essas zonas já são assim conhecidas pela população
em questão.--------------------------------------------------------------------------------------------------Posto estes pontos a votação, os mesmos foram aprovados por unanimidade. -------------------c) Proposta da União das Freguesias de Tavares;---------------------------------------------------- Travessa Santa Eufémia em Tragos, com início na Rua de Santa Eufêmia e sem fim
definido; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Travessa da Saudade em Tragos, com início na Rua da Saudade e sem fim definido; --------- Travessa Fundo do Povo em Tragos, com início na Rua Fundo do Povo e fim no Largo de
Santa Maria Madalena e Rua de Trás; --------------------------------------------------------------------- Rua de Trás em Tragos, com início no Largo de Santa Maria Madalena e Travessa Fundo
do Povo e fim na Rua Fundo do Povo e Travessa Fundo do Povo; ------------------------------------ Rua do Depósito em Tragos, com início na Rua Principal e sem fim definido; ----------------- Travessa de Santo António em Matados, com início no Largo de Santo António e sem fim
definido; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rua do Forno em Matados, com início na Rua de Santo António e fim na mesma; ---------
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----Variante da Corvaceira em Corvaceira, com início no Início da localidade e fim no fim da
localidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------Travessa Melo Cabral em Corvaceira, com início na Avenida Melo Cabral e sem fim
definido; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua do Lagar em Corvaceira, com início na Avenida da Liberdade e fim na Avenida Melo
Cabral; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Beco do Rossio em Corvaceira, com início no Largo do Rossio e fim sem saída; -------------- Beco da Fonte em Corvaceira, com início na Avenida da Liberdade e fim sem saída; --------- Beco da Liberdade em Corvaceira, com início na Avenida da Liberdade e fim sem saída;----Rua do Chão da Pena em Corvaceira, com início na Avenida da Liberdade e sem fim
definido; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua do Campo do Futebol em Corvaceira, com início na Variante da Corvaceira e sem
fim definido; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Rua Nossa Senhora do Pranto em Guimarães de Tavares, com início na Rua do Grémio,
Rua da Corredoura e da Rua Manuel Lopes e sem fim definido; --------------------------------------Rua São Silvestre em Guimarães de Tavares, com início na Rua Manuel Lopes e fim na
Rua Nossa Senhora do Pranto; ------------------------------------------------------------------------------Rua 1º de Maio em Guimarães de Tavares, com início na Rua Manuel Lopes e fim na Rua
Nossa Senhora do Pranto; ------------------------------------------------------------------------------Rua 25 de Abril em Guimarães de Tavares, com início na Rua Nossa Senhora do Pranto e
sem fim definido; ---------------------------------------------------------------------------------------------Rua 10 de Junho em Guimarães de Tavares, com início na Rua São Silvestre e sem fim
definido; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua Quinta da Bica em Guimarães de Tavares, com início na Rua do Grémio e sem fim
definido; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Travessa de Santo Amaro em Santo Amaro de Tavares em Guimarães de Tavares, com
início na Rua de Santo Amaro e sem fim definido; ------------------------------------------------------Rua do Curral em Vila Seca, com início no Largo do Povo e Rua da Capela e fim na Rua
Esquecida e Travessa do Curral; -------------------------------------------------------------------------
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----Rua Esquecida em Vila Seca, com início na Rua do Curral e Travessa da Curral e fim na
Rua da Fonte; --------------------------------------------------------------------------------------------------Travessa dos Friais em Torre de Tavares, com início na Avenida dos Friais e sem fim
definido; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Travessa Pedra D´Aire em Torre de Tavares, com início na Avenida dos Friais e sem fim
definido; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Travessa de São João em Torre de Tavares, com início na Rua Principal e fim na Rua da
Escola; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua do Fundo em Torre de Tavares, com início na Rua João Ferreira de Almeida e sem
fim definido; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Rua da Vinha em Torre de Tavares, com início na Rua Principal e fim na Rua João
Ferreira de Almeida; ------------------------------------------------------------------------------------------Rua Caminho das Lameiras em Vila Cova de Tavares, com início na Estrada de Pinheiro e
sem fim definido; -------------------------------------------------------------------------------------------Rua da Praça em Chãs de Tavares, com início no Largo do Pelourinho e Rua Prof.
Jerónimo Osório e fim no Bairro das Alminhas e Rua da Paz; ----------------------------------------- Bairro das Alminhas em Chãs de Tavares, com início na Rua da Praça e Rua da Paz e sem
fim definido; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Travessa das Alminhas em Chãs de Tavares, com início no Bairro das Alminhas e sem
fim definido; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Estrada Nacional 16 em Chãs de Tavares, com início no Nó do IP5 e fim no Limite de
localidade com Vila Cova de Tavares; ---------------------------------------------------------------------Rua do Ludares em Chãs de Tavares, com início na Estrada Nacional 16 e sem fim
definido; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Sevela em Chãs de Tavares, com início na Rua do Ludares e sem fim definido; ------Rua da Pereira em Chãs de Tavares, com início na Avenida da Liberdade e sem fim
definido; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Travessa da Pereira em Chãs de Tavares, com início na Rua da Pereira e sem fim
definido; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----Avenida da Liberdade em Chãs de Tavares, com início na Estrada Nacional 16 e fim na
Avenida dos Friais em Torre de Tavares; ------------------------------------------------------------------Rua Direita em Chãs de Tavares, com início na Rua Nossa Senhora Pedra D`Aire e fim na
Rua do Talegre; -----------------------------------------------------------------------------------------------Travessa Nossa Senhora Pedra D´Aire em Chãs de Tavares, com início na Rua Nossa
Senhora Pedra D`Aire e sem saída; -------------------------------------------------------------------------Rua Nossa Senhora Pedra D´Aire em Chãs de Tavares, com início na Avenida da
Liberdade e fim na Rua do Talegre; ------------------------------------------------------------------------Rua de Santo António em Chãs de Tavares, com início na Rua Nossa Senhora Pedra
D`Aire e sem fim definido; ----------------------------------------------------------------------------------Rua do Talegre em Chãs de Tavares, com início na Rua Nossa Senhora Pedra D`Aire e
fim na mesma; -------------------------------------------------------------------------------------------------Rua dos Friais em Chãs de Tavares, com início na Avenida da Liberdade e sem fim
definido; --------------------------------------------------------------------------------------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------------b) Proposta da Associaçon de La Lhéngua i Cultura Mirandesa;---------------------------------O senhor Eng.º Joaquim Patrício apresentou proposta proveniente da Associaçon da La
Lhéngua i Cultura Mirandesa, onde solicitavam a atribuição de um topónimo a uma rua do
Concelho de Mangualde.-----------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Eng.º Lúcio Balula, que defendeu a proposta, alegando que é
uma forma de manter “viva” a segunda língua oficial portuguesa, e, desta forma incluir o
topónimo na lista de propostas de nomes a atribuir.---------------------------------------------------Também interveio o senhor Bernardino Azevedo, manifestando a sua opinião favorável à
solicitação, referindo a importância na escolha da rua, devendo esta ser num sítio
característico e mantendo a sua dignidade.--------------------------------------------------------------Foram questionados os restantes membros, onde todos aceitaram incluir o topónimo na
lista de propostas de nomes a atribuir, ficando a aguardar oportunidade e local apropriado.-------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. --------------------------
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----Ponto Dois – Análise/atribuição de designações toponímicas pela Comissão Municipal de
Toponímia e Numeração de Polícia, de acordo com a alínea a) do ponto 2 da ata n.º 10 de 02 de
outubro de 2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Eng.º Patrício apresentou o assunto e solicitou a intervenção do senhor José
Manuel Cabral para expor a situação e sua explicação.-------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor José Manuel Cabral, referindo que em deslocação ao local com
o senhor Presidente da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta,
Bernardino Azevedo, não se constatou qualquer inconveniente para atribuição do topónimo
“Rua Quinta do Gorgulhão”, com início na Rua de São João Baptista e fim na Rua Gil
Vicente. No arruamento sito na Zona Industrial III também não se verificou qualquer
inconveniente na atribuição de um topónimo, ainda a decidir.---------------------------------------O senhor Eng.º Patrício tomou a palavra, referindo que a atribuição do topónimo seria
discutido na próxima reunião da Comissão, onde será analisada a lista de topónimos
existente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o senhor Presidente da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha
Alta, Bernardino Azevedo, propondo a atribuição do topónimo “Travessa do Gorgulhão” ao
arruamento com início na Rua Quinta do Gorgulhão e fim não definido. ----------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------------Ponto Três – Numeração de Policia na Rua 25 de Abril, na localidade de Freixiosa, de
acordo com o ponto quatro – Outros Assuntos, da ata n.º 10 de 02 de outubro de 2014 – Parecer
Jurídico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Eng.º Patrício expôs a situação, referindo que anteriormente se solicitou um
parecer ao gabinete jurídico desta autarquia, passando de seguida à apresentação do respetivo
parecer emitido.------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Nelson Maltez de Figueiredo, Presidente da Junta de Freguesia
de Freixiosa, que expôs resumidamente os factos, referindo que a numeração de polícia existe
na Junta de Freguesia de Freixiosa desde os finais de 1982, e, que a casa da Srª Albertina foi
a primeira a ser construída na zona em questão, sendo datada de 1986. Foi apresentada
documentação necessária e, deste modo, o senhor Nelson Maltez de Figueiredo discordou
com o parecer emitido pelo gabinete jurídico, referindo que este não é explícito, confuso e
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que não foram tidos em consideração os pormenores da situação, as datas das construções e
toda a documentação enviada em ofício. Concluindo, que o parecer não dá resposta à
preocupação.---------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Eng.º Patrício aludiu que, atendendo à leitura do parecer jurídico, levantaram-se
diversas dúvidas e deste modo, o assunto regressar ao gabinete jurídico para articular o
existente com o loteamento executado posteriormente e articular também com a comissão de
toponímia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------------Ponto Quatro – Análise de proposta de Numeração de Polícia em Vila Cova de Tavares.----- O senhor Eng.º Patrício expôs a situação, fazendo a leitura do ofício enviado pelo senhor
André d’Almeida Patrício, em que, posteriormente foi solicitado parecer à União das
Freguesias de Tavares, que na sua resposta foi decidido a renumeração da respetiva rua.----------Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------------Ponto Quatro – Outros Assuntos -----------------------------------------------------------------------------Não houve assuntos a tratar.--------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO --------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi pelo senhor Presidente da Comissão em exercício
declarada encerrada a reunião, quando eram 17 horas e 51 minutos, dela se lavrando a
presente acta que por ele vai ser assinada, bem como pelos restantes membros presentes nesta
reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Comissão Municipal

_________________________________
(Joaquim Manuel Patrício Ferreira)

Representante Assembleia Municipal Mangualde

_______________________________
(Joaquim Manuel da Silva Pais)
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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)

Pela Guarda Nacional Republicana

__________________________________
(Sargento Chefe Alberto Rodrigues)

O representante dos CTT
___________________________________
(José Manuel Lopes Pereira)

O cidadão nomeado,

_______________________________
(Dinis Alfredo Carvalho Figueiredo)
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O cidadão nomeado,

_______________________________
(João Loureiro)

Pela ACAB

_________________________________
(Lúcio Balula)

Pela AMA

__________________________________
(Albertino Ferreira)
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