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COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONIMIA 
 

 

 

ATA N.º 10 
 

 

----Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, 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, pelos C.T.T. o Gestor CDP, senhor José Manuel Lopes Pereira, cidadãos 

nomeados pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Mangualde: senhor João Loureiro 

e o senhor Dinis Alfredo Carvalho Figueiredo, pela Associação Cultural Azurara da Beira-

ACAB, senhor Eng.º Lúcio Balula e pela Associação Mangualde Azurara, o senhor Albertino 

Ferreira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----Faltaram a esta reunião:  -----------------------------------------------------------------------------  

----O Sargento-chefe Alberto Manuel Loureiro Rodrigues, pelo Setor da Rede Viária, 

Construção, Conservação de Vias e Fiscalização da Câmara Municipal de Mangualde, Eng.º 

António Rainho, o Presidente da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha 

Alta, senhor Bernardino António Azevedo. -----------------------------------------------------------  

----- HORA DE ABERTURA --------------------------------------------------------------------------  

----Pelo senhor Presidente da Comissão em exercício foi declarada aberta a reunião quando 

eram 17 horas e 20 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.--------------------------------- 

-------------------------------ORDEM DE TRABALHOS---------------------------- ----------------- -

----O Senhor Eng.º Joaquim Patrício agradeceu a presença de todos os membros presentes na 

reunião, deu as boas vindas ao novo membro, o Senhor Dinis Alfredo Carvalho Figueiredo e 
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apresentou o seu voto de pesar à família do Dr. António Marques Marcelino, que foi membro 

desta Comissão em anos anteriores. 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;-------------------------------------------------------------- 

----a) Proposta da Junta de Freguesia de Espinho;-------------------------------------------------- 

----O senhor Eng.º Joaquim Patrício apresentou a lista proposta pela Junta de Freguesia de 

Espinho, onde constam os nomes das ruas:----------------------------------------------------------- 

----Rua do Irô a uma rua em Outeiro de Espinho, com início na Rua de São José e Travessa 

do Irô e fim na Rua das Flores e Travessa das Flores;------------------------------------------------- 

----Rua da Abadia de Espinho em Abadia de Espinho, com início na Rua do Fontelo 

(Gandufe) e sem fim definido;  ---------------------------------------------------------------------------  

----Rua Dr. Columbano Líbano Monteiro (ofereceu o terreno para o cemitério da Freguesia de 

Espinho) em Abadia de Espinho, com início na Rua da Abadia de Espinho e fim na Rua Dr. 

Columbano Líbano Monteiro (Espinho);------------------------------------------------------- 

----Travessa do Calvário em Espinho, com início na Rua do Calvário e sem saída;------------- 

----Rua da Chã em Espinho, com início na Rua do Calvário e fim no mesmo arruamento;------ 

----Rua Dr. Columbano Líbano Monteiro em Espinho, com início na Rua da Chã e fim na 

Rua Dr. Columbano Líbano Monteiro (Abadia de Espinho);------------------------------------- 

----Rua Principal em Póvoa de Espinho, com início na Rua do Calvário (Espinho) e fim na 

Rua da Quinta do Bispo e Rua da Capela;------------------------------------------------------------ 

----Rua Fonte Bô Nome em Póvoa de Espinho, com início na Avenida Principal e sem fim 

definido;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----Rua José Marques Coelho (Regedor entre 1954 e 1974, agricultor e sócio fundador da 

COAP, nasceu em 19/11/1923 e faleceu a 21/03/2013), em Vila Nova de Espinho, com início 

na Rua Nova e fim no Largo da Capela;--------------------------------------------------------------- 

----Rua António Monteiro Albuquerque em Gandufe, com início na Rua do Poço e Rua Maria 

José Pereira e fim no entroncamento do caminho municipal 1438;-------------------------------- 
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----Rua Maria José Ferreira (Professora oficial, 53 anos de serviço ininterruptamente em 

Gandufe, grande educadora, condecorada em Lisboa em 28/05/1940 por sua excelência o Sr. 

Presidente da República General Carmona com a medalha do Grande Cavaleiro de Instrução 

Pública. Nasceu em 1835 e faleceu em 1944), em Gandufe, com início na Avenida do Rossio 

e fim na Rua António Monteiro Albuquerque e na Rua do Poço;---------------------------------- 

----Rua da Vinha Grande, na aldeia de Água Levada, com início na Rua de São José e sem 

fim definido;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade;------------------------ 

----b) Proposta da Junta de Freguesia de Freixiosa;------------------------------------------------- 

----Rua da Videira, com início na Rua da Vitória e sem fim definido;---------------------------- 

----Rua Luís de Camões, com início na Rua da Eira Velha e fim na Rua 25 de Abril;---------- 

----Travessa da Rua Direita, com início na Rua Direita e fim no mesmo arruamento;---------- 

----Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. --------------------------  

----Proposta da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta;---------------- 

----Foi proposto pelos moradores existentes no local, o nome Rua Quinta da Lavandeira para 

uma rua que ainda não tem nome na aldeia de Mesquitela, com início na Rua da Ramalhinha 

e sem fim definido;-------------------------------------------------------------------------------------- 

----Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. --------------------------  

----Ponto Dois – Análise/atribuição de designações toponímicas pela Comissão Municipal de 

Toponímia e Numeração de Polícia ---------------------------------------------------------------------------  

----a) Atribuição toponímica a arruamentos da cidade de Mangualde--------------------------- 

----O senhor Eng.º Patrício apresentou arruamentos que necessitam de topónimo. Um dos 

arruamentos sita junto à Quinta do Gorgulhão, com início na Rua de São João Batista e fim 

na Rua Gil Vicente. O topónimo para este arruamento ficou de ser articulado com a União 

das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, devido às incertezas existentes.-----  

----O segundo arruamento insere-se na Zona Industrial III, tendo início na Rua Azurara da 

Beira e sem fim definido. Contudo, devido à falta de definição do loteamento existente, 

verificou-se a necessidade de análise do loteamento em questão. Após análise e definição dos 

topónimos, estes serão remetidos à próxima reunião da comissão.---------------------------------- 
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----Foi proposto o Topónimo de Rua José dos Santos Polónio, ao arruamento com início na 

Avenida da Nossa Senhora do Castelo, e fim na Rua Cidade São Francisco.---------------------- 

----Posto estes pontos a votação, os mesmos foram aprovados por unanimidade. ----------------  

----Ponto Três – Proposta de Atribuição de Topónimo ----------------------------------------------------  

----a) Proposta de Topónimo “José dos Santos” -------------------------------------------------------  

----b) Proposta de Topónimo “José dos Santos Polónio” ---------------------------------------------  

----Topónimos propostos pelos membros da comissão;------------------------------------------ 

----c) Proposta de Topónimo “Manuela de Azevedo”;--------------------------------------------- 

----Foi proposto o nome “Manuela Azevedo” para constar na lista de propostas de nomes a 

atribuir, mas ao consultar a mesma, verificou-se que este já fazia parte, visto que o mesmo já 

tinha sido indicado na reunião de comissão realizada em catorze de março do ano dois mil e 

treze;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----O senhor Eng.º Joaquim Patrício solicitou que os nomes dos Topónimos fossem incluídos 

na lista de propostas;----------------------------------------------------------------------------------- 

----Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. --------------------------  

----Ponto Quatro – Outros Assuntos --------------------------------------------------------------------------  

----Deram entrada vários documentos, sendo um deles proveniente da União das Freguesias de 

Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, a solicitar a correção de vários erros de escrita e 

codificação postal existentes no site do C.T.T e da DGAI. Este assunto ficou de ser articulado 

entre o Sr. José Manuel Cabral, membro desta comissão e o Sr. José Manuel Lopes Pereira, 

representante dos C.T.T. desta comissão.------------------------------------------------------------ 

---- Os outros dois assuntos que deram entrada, um deles por um particular e o outro pela 

Junta de Freguesia da Freixiosa, dizem respeito à numeração de polícia na Rua 25 de Abril na 

Freixiosa. Sendo um caso controverso de numeração de polícia, foi proposto ser analisado 

pelos serviços jurídicos desta autarquia.-------------------------------------------------------------- 

----Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. --------------------------  

----ENCERRAMENTO -----------------------------------------------------------------------------------  

----Nada mais havendo a tratar, foi pelo senhor Presidente da Comissão em exercício 

declarada encerrada a reunião, quando eram 18 horas e 10 minutos, dela se lavrando a 
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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) 

 

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) 

 

O cidadão nomeado, 

 

_______________________________ 

(João Loureiro) 

 

Pela ACAB 

 

_________________________________ 

(Lúcio Balula) 

 

Pela AMA 

 

__________________________________ 

(Albertino Ferreira) 

 


