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COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONIMIA 
 
 
 

ACTA Nº 5 
 
 

 ---- Aos vinte dias do mês de Setembro 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O Coordenador da Divisão de Infra-estruturas Rodoviárias da Câmara Municipal de 

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

Mangualde, senhor Bernardino António Azevedo; 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 António Duarte Ribeiro e senhor 

João Loureiro e pela Associação Cultural Azurara da Beira-ACAB, Dr. António Marques 

Marcelino. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Faltou a esta reunião: pela Assembleia Municipal, Dr.ª Cristina Maria Barros de Matos, 

pela Guarda Nacional Republicana, o Sargento-ajudante Alberto Manuel Loureiro 

Rodrigues; a Chefe da Divisão de Habitação e Equipamentos Públicos, Eng.ª Natércia 

Peixoto, por ter sido dispensado pelo senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal para 

serviço externo, e 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Procedeu-se de seguida à votação da acta da reunião anterior, a qual foi aprovada por 

maioria, sendo a abstenção devida à falta na reunião anterior.  ------------------------------------  
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---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------- -----------  

 ---- Interveio o senhor João Loureiro para dizer que todos os nomes propostos pela 

Comissão de Toponímia devem ser sempre discutidos e só depois votados. Lembrou 

também, que já se tinha falado em designações para ruas com nomes de pessoas ligadas á 

área dos lanifícios desta Cidade, mais propriamente em armazenistas, tais como Mário 

Lopes, Adelino Amaral, Álvaro Correia, Joaquim Costa, Augusto Gomes, etc.. Como em 

Mangualde houve cerca de vinte e três armazenistas de lanifícios e para evitar que se 

designem ruas com o nome de alguns destes senhores e de outros não, propunha que 

houvesse sim, uma só “Rua dos Armazenistas de Lanifícios”, e assim englobar todos nomes.   

 ---- Tomou a palavra o senhor Bernardino Azevedo que disse que a listagem existente é 

apenas uma listagem de dados que serve para contemplar todos os nomes sugeridos, são 

propostas, mas que se deve ter em atenção a prioridade que alguns desses nomes merecem 

aquando da sua atribuição á designação de uma rua. ------------------------------------------------  

 ---- O senhor Eng.º Patrício lembrou que apesar da Comissão propor e aprovar 

determinados topónimos, este é um órgão que emite pareceres, e que é a Câmara Municipal 

que aprova a designação dos nomes das Ruas, de acordo com a Lei. -----------------------------  

 ---- O senhor Bernardino Azevedo solicitou que o mais breve possível fosse colocada a placa 

com a designação de “Urbanização do Rochel” na dita Urbanização para que acabem 

definitivamente os problemas ali existentes. ----------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Eng.º Costa e Silva disse que a origem do problema na Urbanização do 

Rochel, foi o facto da Câmara Municipal na época em que esta urbanização foi construída, 

não ter atribuído nome de rua e numeração de polícia às fracções ali construídas. --------------  

 --- Interveio o senhor João Loureiro para referir que nesta reunião estão propostos o nome 

de dois Comandantes dos Bombeiros, que a Associação dos Bombeiros Voluntários de 

Mangualde é de 1929, mas estes já existiam antes desta data, e que o seu Chefe era António 

Alves Pereira, “Maçareco”, e este sim, merecia ter prioridade sobre os nomes agora 

propostos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- O senhor Eng.º Patrício disse que esta Comissão aprecia e vota os nomes propostos 

pelas Instituições e que este nome ainda não tinha sido sugerido. ---------------------------------  
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 --- O senhor João Loureiro propôs que no futuro fosse atribuído o nome de Manuel 

Cardoso Ramos “Néné” a uma rua pelos seguintes motivos: ---------------------------------------  

 --- Manuel Cardoso Ramos nasceu em 1913, foi um inovador e empreendedor nato, 

construiu a sua própria máquina de projectar e fez um salão de cinema, no terreno que 

pertenceu ao antigo quartel dos bombeiros, onde durante anos apresentou os filmes mais em 

voga na época. É o maior responsável pela criação do gosto pela sétima arte, o que levou 

mais tarde á construção de um cine teatro em Mangualde. -----------------------------------------  

 --- Como artista multifacetado na arte de moldar o ferro forjado, na sua oficina de 

serralharia foram construídas várias obras de arte, de salientar, as duas lanternas de 

iluminação que estão na fachada do edifício da Câmara Municipal de Mangualde, a Cruz na 

Capela da Senhora do Castelo e o fabrico de fogões eléctricos em chapa. -----------------------   

 --- Em 1948 fundou uma fábrica de gelo, o qual era vendido em barras antes de se terem 

comercializado os frigoríficos. --------------------------------------------------------------------------  

 --- Foi eleito, em 1974 Vereador da Comissão Administrativa da Câmara, depois do 25 de 

Abril, Comissão esta nomeada pelo MFA. ------------------------------------------------------------  

 --- Foi ainda quem tomou a iniciativa de instalar o primeiro parque infantil do Concelho 

que se situava no Largo do Rossio e conduziu os trabalhos de recuperação interior da Capela 

do Rebelo, que faz parte integrante da Câmara Municipal. -----------------------------------------  

 --- Faleceu em Lisboa em 1995 estando sepultado em jazigo de família no Cemitério 

Municipal de Mangualde. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O Presidente da Junta de Freguesia da Mesquitela, senhor César Pinto, autorizado pela 

Comissão de Toponímia para estar presente, solicitou esclarecimento quanto aos 

procedimentos a adoptar na sua Freguesia, uma vez que tem algumas dúvidas que quer ver 

solucionadas, de salientar que nalgumas Ruas em Mourilhe a numeração de polícia está 

alterada/trocada, não tem nexo, e que agora não se consegue atribuir nova numeração devido 

a este facto, além de que, corrigir este problema vai acarretar despesas para os moradores. --  
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 ---- O senhor Eng.º Patrício sugeriu que o senhor César Pinto apresentasse uma proposta a 

esta Comissão, depois de deliberada em reunião de Junta de Freguesia e sessão da 

Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------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 – Atribuição/localização do topónimo “Rua José Coelho dos Santos” --------  

 ---- O senhor Eng.º Joaquim Patrício propôs que a localização desta Rua fosse na Zona 

Industrial do Salgueiro, mais propriamente, que a Rua tenha início no cruzamento da E.N. 

234, cruzamento para Pedreles, e terminus no futuro nó de acesso ao IC12.---------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por maioria, com o voto contra do 

senhor João Loureiro. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor João Loureiro fez ainda a seguinte declaração de voto:  ---------------------------  

 ---- “O senhor José Coelho dos Santos tem direito a um nome de Rua em Mangualde, no 

entanto sou de opinião que a pessoas que se encontram vivas não deveriam ser atribuídos 

nome de rua”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Também salientou que o senhor José Coelho dos Santos já tinha sido homenageado com 

a Medalha de Ouro da Cidade e que para pessoa viva já tinha sido suficientemente 

homenageado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor António Ribeiro explicou que esta é uma excepção porque o senhor em causa 

se encontra doente e com idade avançada, é uma forma de homenagem a alguém que trouxe 

para Mangualde muitos postos de trabalho.  ----------------------------------------------------------  

 ---- Ponto Dois – Análise de Propostas: --------------------------------------------------------------------  

 ---- a) Propostas da Junta de Freguesia de Mangualde; --------------------------------------------------  

 ---- O senhor Eng.º Joaquim Patrício descreveu a proposta apresentada pela Junta de 

Freguesia de Mangualde para a designação do “Caminho do Cubo”, para o caminho que tem 

início na Rua da Ponte, na Roda, e termina na E.N. 234. -------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------  
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 ---- O senhor Eng.º Joaquim Patrício descreveu a proposta apresentada pela Junta de 

Freguesia de Mangualde para a designação da “Travessa do Cubo”, para a travessa que tem 

início no Caminho do Cubo e termina em terrenos particulares. -----------------------------------  

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

 ---- O senhor Bernardino Azevedo disse que esta era uma situação que precisava ser 

regularizada e que os moradores já vinham a solicitar há algum tempo. -------------------------  

 ---- b) Propostas da Associação dos Bombeiros Voluntários de Mangualde; -------------------------  

 ---- O senhor Eng.º Joaquim Patrício descreveu a proposta apresentada pela Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Mangualde, para a atribuição do topónimo “Rua Comandante 

Eugénio Silva Sousa”, “Génito”, para uma das ruas da Urbanização da Serra, na Freguesia 

de Quintela de Azurara, junto à Estrada de Quintela – E.M. 615. ---------------------------------  

 ---- Tomou a palavra o senhor Bernardino para questionar se foi feita consulta prévia à 

Junta de Freguesia de Quintela de Azurara, ao que lhe foi respondido pelo senhor Eng.º 

Patrício que foi consultado o senhor Manuel Domingos, Presidente da Junta de Freguesia, 

que este concordou, e por conseguinte iria apresentar este assunto à próxima reunião de 

Junta de Freguesia bem como iria propor mais dois nomes para as restantes Ruas da 

Urbanização, que depois traria a esta Comissão. -----------------------------------------------------  

 ---- Interveio o senhor João Loureiro que propôs que a Comissão de Toponímia entrasse em 

contacto com a Direcção dos Bombeiros Voluntários para que estes indicassem os nomes 

dos Comandantes anteriores, inclusivamente o de António Alves Pereira, já mencionado, 

serralheiro, que fez as bombas de água, manuais, com que se extraía e distribuía a água para 

defender o fogo com a sua equipa de ciclistas. -------------------------------------------------------  

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

 ---- O senhor Eng.º Joaquim Patrício descreveu ainda outra proposta apresentada pela 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, para designação de um topónimo “Rua 

Comandante António Pais dos Santos”, para uma rua a designar futuramente. -----------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, foi aprovado por unanimidade que esta designação passe a 

constar da listagem de topónimos.----------------------------------------------------------------------  

 ---- Ponto três - Outros Assuntos ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---- Interveio o senhor Dr. Marcelino para dizer que os nomes a atribuir e que constam da 

listagem de topónimos devem ser fundamentados para evitar repetições e possíveis dúvidas. -----  

 ---- O senhor Eng.º Joaquim Patrício propôs que a listagem existente e apresentada aos 

membros desta Comissão fosse reformulada e que para isso cada um desse o seu contributo.  

 ---- Ficou assente pela Comissão fazer-se a correcção das seguintes placas toponímicas: Dr. 

Jerónimo Osório/D. Jerónimo, e Rua Agostinho da Silva/ Rua Dr. Agostinho da Silva. -------  

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

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

declarada encerrada a reunião, quando eram 19 horas e 30 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) 

 

 

O Coordenador da Divisão de Infra-estruturas Rodoviárias 

 

__________________________________________ 

(Carlos Alberto Costa e Silva) 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde 

 

__________________________________________ 

(Bernardino António Azevedo) 

 

O representante dos CTT 

 

__________________________________________ 

(Francelino Manuel Patrício Sardinha) 
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Cidadãos Nomeados 

 

__________________________________________ 

(António Duarte Ribeiro) 

 

 

 

 

__________________________________________ 

(João Loureiro) 

 

 

 

Associação Cultural Azurara da Beira - ACAB 

 

__________________________________________ 

(António Marques Marcelino) 


