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COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONIMIA 
 
 

ACTA Nº 3 
 
 

 ---- Aos onze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, 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: -----------------  

 ---- Pela Assembleia Municipal, Dr.ª Cristina Maria Barros de Matos; a Chefe da Divisão de 

Habitação e Equipamentos Públicos e o Coordenador da Divisão de Infra-estruturas 

Rodoviárias da Câmara Municipal de Mangualde, Eng.º Natércia de Jesus Marques Peixoto 

e Eng.º Carlos Alberto Costa e Silva, respectivamente; o Presidente da Junta de Freguesia de 

Mangualde, senhor Bernardino António Azevedo; pela Guarda Nacional Republicana, o 

Sargento-ajudante Alberto Manuel Loureiro Rodrigues; pelos C.T.T., o Coordenador de 

Apoio à Distribuição, senhor Francelino Manuel Patrício Sardinha; cidadãos nomeados pelo 

senhor Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, senhor João Loureiro e senhor 

António Duarte Ribeiro; pela Associação Cultural Azurara da Beira-ACAB, o Dr. António 

Marques Marcelino. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Faltou a esta reunião o representante da Associação da Casa do Povo de Mangualde, o 

Presidente da Direcção, senhor António Teles Figueiredo. ----------------------------------------  

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

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

eram 18 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------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: ----------------------------------------------------------------------------   
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 ---- Ponto um: Tomada de Posse; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto dois: Análise de propostas: ------------------------------------------------------------------  

 --- a) Análise da proposta no “A minha Rua” acerca da Placa de Stº Amaro (de Azurara), --  

 --- b) Análise de propostas da munícipe Maria Clara Portas Matias, ----------------------------  

 --- c) Análise de propostas acerca da “Urbanização do Rochel”, ---------------------------------  

 --- d) Análise de propostas acerca da “Canada da Alpoim/Rua do Alpoim”, -------------------  

 --- e) Análise de propostas acerca da “Travessa Mestre de Avis”, -------------------------------  

 --- f) Análise de propostas acerca do “Largo dos Combatentes do Ultramar”, -----------------  

 --- g) Análise de propostas acerca da “Travessa da União/Rua da União”, ---------------------  

 --- h) Análise de propostas acerca da “Rua Dr. José Henriques Pereira”, -----------------------  

 --- i) Proposta da Junta de Freguesia de Mangualde para Cubos – Travessa da Escola, -------  

 ---- Ponto três: Outros assuntos;  -----------------------------------------------------------------------  

 ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto um: Tomada de Posse; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---- Todos os membros convocados e presentes nesta reunião foram investidos como membros 

desta Comissão Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto dois: Análise de propostas; -----------------------------------------------------------------  

 ---- Interveio o senhor Eng.º Patrício que fez uma breve descrição da proposta mencionada 

como a), na ordem do dia, lendo a sugestão do cidadão António Manuel Marques Ferreira. --  

 ---- O senhor Engº Costa e Silva disse, relativamente a este assunto, que tratando-se de 

placas rodoviárias a mensagem deve ser o mais curta possível, e que neste caso como 

noutros a Câmara Municipal cumpre a Lei relativamente ao tamanho de letra aplicadas nas 

placas rodoviárias. Quanto à placa onde se lê Stº Amaro, se constasse Stº Amaro de 

Azurara, seria uma indicação desnecessária e demasiado grande o que só atrapalharia o 

utente, pois este deve poder tomar a decisão de destino de uma forma segura e rápida sem 

perder tempo com a leitura das placas. ----------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Marcelino concordou com a exposição anterior mas referiu que em 

Mangualde existem mais localidades com o nome de Stº Amaro, como é o caso de Stº 

Amaro de Tavares, pelo que sugeriu que na placa de Stº Amaro constasse Stº Amaro 

Azurara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- O senhor João Loureiro sugeriu que só fosse alterada uma das placas das duas 

localidades de Stº Amaro e assim uma delas ficaria com a designação completa. --------------  

 ---- Tomou a palavra o senhor Bernardino Azevedo que disse que para se evitarem atritos o 

melhor seria alterar as duas placas nas duas localidades. -------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, e esta proposta de alteração da placa para Stº Amaro de 

Azurara, o mesmo foi aprovado por maioria. ---------------------------------------------------------  

 ---- Interveio o senhor Eng.º Patrício que fez uma breve descrição da proposta mencionada 

como b), na ordem do dia, lendo a sugestão da cidadã Maria Clara Portas Matias. -------------  

 ---- Após a discussão das sugestões mencionadas, foi decido pelos membros presentes da 

Comissão Municipal, que por agora a zona envolvente da Citânia da Raposeira ficaria com 

as designações já atribuídas e no futuro se voltaria a rever a situação rua a rua. ----------------  

 ---- Interveio o senhor Eng.º Patrício que fez uma breve descrição da proposta mencionada 

como c), na ordem do dia, referindo a correspondência trocada entre o cidadão Manuel de 

Sousa e Cruz, a Junta de Freguesia de Mangualde e a Comissão Municipal de Toponímia. ---  

 ---- O senhor Eng.º Patrício referiu que a Segurança Social suspendeu há uns tempos atrás o 

pagamento de subsídios a quem não tivesse, na morada, rua designada. -------------------------  

 ---- Quanto a este assunto, o que está em causa é se se continua a utilizar a nomenclatura 

“Urbanização do Rochel” ou se esta deve ser alterada. ---------------------------------------------  

 ---- O senhor Bernardino Azevedo alertou para o facto de no Regulamento da Comissão de 

Toponímia não existir a designação de “Urbanização”, e no caso da Urbanização do Rochel 

a numeração de polícia não estar correcta, pois os números pares e ímpares estão do mesmo 

lado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Dr.ª Cristina Matos disse que esta Urbanização já é considerável pelo que se 

poderia pensar em atribuir nome de Rua, até porque o nome de Urbanização é atribuído 

precariamente aos lotes que estão em construção, o que já não se aplica. ------------------------  

 ---- O senhor Francelino Sardinha disse ainda que sempre que fosse possível seria de 

atribuir de imediato o nome de rua a uma urbanização em construção para evitar este tipo de 

alterações, talvez aquando do licenciamento e da aprovação dos projectos. ---------------------  
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 ---- O senhor João Loureiro propôs quatro nomes para a designação de futuras Ruas: Rua 

Manuel Cardoso Ramos “Néné”, Gilberto Ribeiro de Lemos “Gilinho”, António Venâncio, 

e Rua do Rosela, caso haja alguma rua a designar na zona do Relógio Velho. ------------------  

 ---- O senhor Eng.º Patrício sugeriu que numa próxima reunião da Comissão de Toponímia 

fosse proposto um nome de Rua em concreto, e devidamente fundamentado, para alteração 

da designação da Urbanização do Rochel, o que foi aprovado por unanimidade. ---------------  

 ---- Interveio novamente o senhor Eng.º Patrício que fez uma breve descrição da proposta 

mencionada como d), na ordem do dia. ----------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Francelino Sardinha mencionou que o proprietário do armazém sito na 

Canada/Rua do Alpoim solicitava constantemente nos C.T.T. a atribuição de um código 

postal e que o pedido não era aceite porque a Câmara Municipal de Mangualde não 

designava o local em concreto. -------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posta a designação de Canada do Alpoim a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, 

com o voto contra do senhor João Loureiro que se justificou dizendo que hoje em dia o local 

já não é uma canada mas sim uma rua, pois tem a mobilidade necessária para tal. -------------  

 ---- Interveio o senhor Eng.º Patrício que fez uma breve descrição da proposta mencionada 

como e), na ordem do dia. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posta a designação de Travessa Mestre de Avis a votação, o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Eng.º Patrício fez uma breve descrição da proposta mencionada como f), na 

ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Eng.º Costa e Silva disse não concordar com esta designação pois no local não 

existe nenhum largo mas sim uma rotunda. Relembrou ainda que havia na Câmara 

Municipal a intenção de ornamentar aquela rotunda com uma obra que homenageasse os 

Combatentes do Ultramar. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posta a votação, a alteração do nome de Largo dos Combatentes do Ultramar para 

Rotunda dos Combatentes do Ultramar, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------  

 ---- O senhor Eng.º Patrício fez uma breve descrição da proposta mencionada como g), na 

ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- O senhor Bernardino Azevedo afirmou que na Travessa da União só existe, 

actualmente, um morador com um número de polícia, e que uma vez que na Conservatória e 

nos Serviços de Finanças está registada a Rua da União, se deveria alterar a placa de 

Travessa para Rua da União. ----------------------------------------------------------------------------   

 ---- Posta a votação, a alteração do nome de Travessa da União para Rua da União, o 

mesmo foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Eng.º Patrício fez uma breve descrição da proposta mencionada como h), na 

ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Presidente da Comissão propôs que a Rua Dr. José Henriques Pereira Júnior, 

que em tempos existiu e à qual foram retiradas as placas, voltasse a ter a mesma designação, 

situando-se esta Rua a partir do consultório do Dr. Sobral Abrantes até ao cruzamento da 

Rua do Forno. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posta a votação, a manutenção do nome da Rua Dr. José Henriques Pereira Júnior, o 

mesmo foi aprovado por maioria. ----------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Eng.º Patrício fez uma breve descrição da proposta mencionada como i), na 

ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Bernardino Azevedo explicou que junto à Escola de Cubos existe uma 

Travessa, e que sob proposta dos moradores, a Junta de Freguesia de Mangualde propunha 

que a dita Travessa passasse a designar-se por Travessa da Escola. -------------------------------  

 ---- Posta a votação, a atribuição do nome da Travessa da Escola, em Cubos, o mesmo foi 

aprovado por maioria. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Em resumo o senhor Eng.º Patrício afirmou que no futuro e sempre que possível, 

aquando da construção de uma urbanização fosse de imediato, no acto da recepção 

provisória da obra pela Câmara Municipal de Mangualde, designado por esta Comissão 

Municipal, o nome da Rua para efeitos de toponímia.-----------------------------------------------  

 ---- Ponto três: Outros assuntos;  -----------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Dr. Marcelino sugeriu que o nome das pessoas atribuído às Ruas, na placa 

constasse o ano de nascimento e do falecimento. ----------------------------------------------------  

 ---- O senhor João Loureiro sugeriu também que os nomes fossem abreviados nas placas, 

como por exemplo na placa da Rua Dr. José H. Pereira Júnior. -----------------------------------   
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 ---- ENCERRAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------  

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

declarada encerrada a reunião, quando eram ___ horas e ____   minutos, dela se lavrando a 

presente acta que por ele vai ser assinada, bem como pelos restantes membros presentes 

nesta reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

(Joaquim Manuel Patrício Ferreira) 

 

Assembleia Municipal de Mangualde 

 

__________________________________________ 

(Cristina Maria Barros de Matos) 

 

A Chefe da Divisão de Habitação e Equipamentos Públicos 

 

__________________________________________ 

(Natércia de Jesus Marques Peixoto) 

 

O Coordenador da Divisão de Infra-estruturas Rodoviárias 

 

__________________________________________ 

(Carlos Alberto Costa e Silva) 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde 

 

__________________________________________ 

(Bernardino António Azevedo) 



 

/PO 7

 

Guarda Nacional Republicana 

 

__________________________________________ 

(Alberto Manuel Loureiro Rodrigues) 

 

O representante dos CTT 

 

__________________________________________ 

(Francelino Manuel Patrício Sardinha) 

 

 

Cidadãos Nomeados 

 

__________________________________________ 

(João Loureiro) 

 

__________________________________________ 

(António Duarte Ribeiro) 

 

 

Associação Cultural Azurara da Beira - ACAB 

 

__________________________________________ 

(António Marques Marcelino) 

 

 
 
 
 


