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COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONIMIA 
 
 
 

ACTA Nº 6 
 
 

 ---- Aos vinte e cinco dias do mês de Maio do ano de dois mil e onze, 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; pela Guarda Nacional Republicana, o 

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

à Distribuição, senhor Francelino Manuel Patrício Sardinha; cidadão nomeado pelo senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde: senhor João Loureiro. -------------------------  

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

a representante da Divisão de Habitação e Equipamentos Públicos, Arqt.ª Sofia Cavaleiro, 

pela Associação Cultural Azurara da Beira-ACAB, Dr. António Marques Marcelino, o 

cidadão nomeado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Mangualde senhor 

António Duarte Ribeiro, e o representante da Associação da Casa do Povo de Mangualde, 

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 Vereador Joaquim Patrício para solicitar que sejam analisados na 

presente reunião da Comissão, a incluir na ordem de trabalhos, novas propostas de 

atribuição de topónimos nas Freguesias de Mangualde e Quintela de Azurara. -----------------  

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

---------------------------------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, nos termos legais e 

regimentais no passado dia dezoito de Maio, a qual tem a seguinte ordem de trabalhos: ------   

 ---- Ponto Um – Atribuição de designações toponímicas ---------------------------------------------  

 ---- a) O senhor Eng.º Joaquim Patrício disse que havia dificuldades em distinguir o Largo 

João Carlos Correia Campos e Rua da Carvalha em Cubos, pelo que era necessário definir o 

início e o terminus destes arruamentos. ----------------------------------------------------------------  

 ---- Após a intervenção dos membros da Comissão de Toponímia foi definido que a Rua da 

Carvalha tem início na Rua da Moura passando pelo denominado Largo Carlos Correia 

Campos e terminus na Rua do Campo. Quanto ao Largo Carlos Correia Campos foi definido 

que a placa identificativa se mantinha no local, mas que a designação de “Largo” é 

meramente toponímica sem efeitos práticos, porque a haver alterações de designação 

também era necessário alterar a numeração de polícia. ---------------------------------------------  

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

 ---- b) Foi proposto pelo senhor Eng.º Joaquim Patrício, e de acordo com a proposta 

apresentada em reunião de Câmara Municipal de catorze de Março do corrente, para o 

arruamento entre a Rotunda dos Combatentes do Ultramar e a Rotunda 2 Cavalos o 

topónimo “Rua Eng.º José Júlio Santos Sebastião”. -------------------------------------------------  

 ---- O senhor João Loureiro disse que a pessoa em causa, não sendo natural de Mangualde, 

foi um homem que sempre lutou pelo Concelho, esteve ligado à PSA-Citröen, foi Presidente 

da Assembleia Municipal de Mangualde, pelo que esta seria uma justa homenagem. ----------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------  
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 ---- c) Foi proposto pelo senhor Bernardino Azevedo o topónimo “Rua António Venâncio”, 

para o arruamento da zona industrial do Salgueiro, com início na Rua José Coelho dos 

Santos e terminus na curva de Stº António. -----------------------------------------------------------  

 ---- Foi também proposto pelo senhor Bernardino Azevedo o topónimo “Rua João 

Figueiredo – Martelo”, para o arruamento da zona industrial do Salgueiro, com início na 

Rua José Coelho dos Santos e terminus sem saída. --------------------------------------------------  

 ---- Foi proposto pelo senhor João Loureiro o topónimo “Rua Manuel Cardoso Ramos – 

Néné”, para o arruamento da zona industrial do Salgueiro, com início na Rua António 

Venâncio e terminus na Rua dos Emigrantes. --------------------------------------------------------  

 ---- Foi ainda proposto pelo senhor João Loureiro o topónimo “Rua Gilberto Lemos – 

Gilinho”, para o arruamento da zona industrial do Salgueiro, com início na Rua José Coelho 

dos Santos e terminus sem saída. -----------------------------------------------------------------------  

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

 ---- d) O senhor Eng.º Joaquim Patrício informou os presentes que havia dúvidas 

relativamente ao arruamento limite da freguesia de Mangualde/Quintela, se o mesmo 

pertencia à freguesia de Mangualde ou Quintela, e que após consultado o senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Quintela de Azurara, o mesmo afirmou que a Rua João Pais 

Loureiro com inicio na Rua Azurara da Beira e terminus sem saída, pertencia à freguesia de 

Mangualde. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Bernardino Azevedo disse que a Rua em causa pertence à freguesia de 

Mangualde e que de facto os limites das freguesias registados pela Carta Administrativa 

Oficial de Portugal nem sempre são os correctos.----------------------------------------------------  

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

 ---- e) Tomou a palavra o senhor Eng.º Joaquim Patrício para explicar que o que estava em 

causa no arruamento junto ao edifício S. Pedro era o facto de este não ter topónimo 

atribuído e não haver numeração de polícia para o edifício. ----------------------------------------  

 ---- O senhor João Loureiro sugeriu que o arruamento em causa se designasse de Praceta 

Teófilo Braga uma vez que já existem na sua envolvente topónimos de outros escritores 

nacionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- O senhor Eng.º Patrício referiu ainda que se iria contactar os moradores para que se 

possa atribuir numeração de polícia ao edifício. -----------------------------------------------------  

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

 ---- f) O senhor Eng.º Joaquim Patrício lembrou os presentes membros da Comissão de 

Toponímia que existiam Rotundas na cidade de Mangualde que ainda não tinham 

designação atribuída, pelo que seria de todo conveniente, e há semelhança de casos 

anteriores, que às mesmas fossem atribuídas designações toponímicas. --------------------------  

 ---- Assim sendo foi proposto pelos membros: Rotunda dos Bombeiros Voluntários, à 

rotunda junto ao “Lidl” e no cruzamento de acesso ao Quartel dos Bombeiros Voluntários 

de Mangualde; Rotunda do Vinho e da Vinha, à rotunda que se situa na Avª Montes 

Hermínios e Rua Aquilino Ribeiro; Rotunda Foral D. Henrique, à rotunda que se situa junto 

ao “Modelo”; Rotunda da Industria Mangualdense, à rotunda que se situa no cruzamento da 

Avenida da Liberdade, Avenida Conde D. Henrique, Largo Dr. Couto e Rua Combatentes 

da Grande Guerra, junto ao “Prazeres”; Rotunda do Centro de Saúde, à rotunda que se situa 

na Avenida Montes Hermínios, em direcção a Cubos, junto ao Centro de Saúde de 

Mangualde; Rotunda da Estalagem, à rotunda que se situa no cruzamento da Rua Cruz da 

Mata, Avenida dos Capitães e Rua da Citröen, em direcção a Nelas, junto à “Estalagem 

Cruz da Mata”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---- O senhor Vereador Joaquim Patrício fez um apanhado das Freguesias que enviaram os 

dados, novos topónimos, para conhecimento e analise da Comissão de Toponímia, e louvou os 

senhores Presidentes de Junta de Freguesia pelo empenho demonstrado para este assunto, muito 

já foi feito mas ainda havia mais para fazer, pois há a necessidade de se ordenar também os 

arruamentos e a numeração de polícia nas diversas povoações. -----------------------------------------  

 ---- Os membros da Comissão Municipal de Toponímia decidiram não discutir as designações 

atribuídas nas diversas Freguesias apresentadas, partindo-se do pressuposto que as Juntas e 

Assembleias de Freguesia melhor o fizeram nas suas reuniões/sessões, limitando-se 

simplesmente a votar/aprovar. --------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- a) Proposta da Junta de Freguesia de Alcafache: -----------------------------------------------------  

 ---- - Caminho dos Poços em Aldeia de Carvalho com início na Rua dos Poços e sem fim 

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

 ---- - Caminho da Redonda em Aldeia de Carvalho com início no Largo de Santa Cruz e 

terminus no cruzamento do Caminho Romano e da Rua dos Medronheiros em Casal Sandinho; -  

 ---- - Caminho Romano em Aldeia de Carvalho com início no Caminho da Redonda com a Rua 

dos Medronheiros e terminus na E.M. 595; ----------------------------------------------------------------  

 ---- - Caminho da Calçada Romana em Casal Mendo com início na Rua Principal e terminus no 

cruzamento da Quinta da Carvalha com a Rua da Calçada Romana nas Termas; --------------------  

 ---- - Caminho da Palmeira em Tibaldinho com início na Rua do Cruzeiro e sem fim definido; --  

 ---- - Rua da Praçaria em Tibaldinho com início na Rua Principal e terminus na Rua Ribeiro da 

Costa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Rua das Escolas em Tibaldinho com início na Rua Principal e terminus na Rua das Escolas 

em Mosteirinho; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Rua do Seixal em Tibaldinho com início na Rua Principal e terminus em rua sem saída; ---  

 ---- - Rua do Taladoiro em Tibaldinho com início na E.M. 595 e sem fim definido; ----------------  

 ---- - Rua da Bica em Mosteirinho com início na Rua das Escolas e sem fim definido; ------------  

 ---- - Rua das Escolas em Mosteirinho com início no espaço de confluência da Rua da Capela, 

Pátio nº. 1 e Rua da Feira e terminus na Rua das Escolas em Tibaldinho; -----------------------------  

 ---- - Rua da Calçada Romana em Termas de Alcafache com início na Rua Principal e terminus 

no cruzamento da Quinta da Carvalha com o Caminho da Calçada Romana em Casal Mendo; ---  

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

 ---- b) Proposta da Junta de Freguesia de Espinho: --------------------------------------------------  

 ---- - Rua da Quinta do Bispo com início no cruzamento da Rua Principal com a Rua da 

Capela e terminus na Ponte do Caminho-de-ferro; ---------------------------------------------------  

 ---- - Rua da Quinta dos Seixais com início na Rua da Ponte Nova e terminus na Rua da 

Quinta do Bispo; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Rua da Ponte Nova com início na Rua Quinta do Bispo e terminus na Rua dos Matos – 

Stª Luzia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------  
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 ---- c) Proposta da Junta de Freguesia de Mangualde: -----------------------------------------------  

 ---- - Rua da Bela Vista com início na Rua Lugar da Gandra e terminus sem saída, em Santo 

André; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---- d) Proposta da Junta de Freguesia da Póvoa de Cervães: --------------------------------------  

 ---- - Rua do Ramil com início na Rua Chão da Senhora e terminus na Travessa da Portela; -  

 ---- - Travessa da Portela com início na Rua do Ramil e terminus na Rua da Portela; ---------  

 ---- - Rua da Portela com início junto ao Cemitério e terminus na Portela; ----------------------  

 ---- - Rua da Lajinha com início no caminho das Antas e terminus no início da Rua de S. 

João; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Largo das Lajoeiras situado na Rua Chão da Senhora; ---------------------------------------  

 ---- - Travessa da Almeirinha com início na Rua da Almeirinha e terminus na Rua do 

Rossio;------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Rua do Cemitério com início junto ao Cemitério e terminus na Rua Direita; -------------  

 ---- - Rua Chão do Adro com início no Cemitério e terminus junto á Igreja; --------------------  

 ---- - Rua do Rossio com início no Ribeiro do Rabedal e terminus na Travessa da 

Almeirinha; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Beco 5 com início na Rua 31 de Maio e terminus no Centro de Dia; -----------------------  

 ---- - Largo da Senhora dos Remédios com início na Rua Direita e terminus na Rua da 

Almeirinha; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---- e) Proposta da Junta de Freguesia de Quintela de Azurara: ------------------------------------  

 ---- - Rua Monsenhor António Freire situada no lado nascente da Urbanização da Serra; -----  

 ---- - Rua dos Fetais situada no lado norte da Urbanização da Serra; -----------------------------  

 ---- - Rua das Tapadas, arruamento que atravessa o Loteamento das Tapadas; ------------------  

 ---- - Rua Nossa Senhora da Conceição, arruamento situado no lado nascente do Loteamento 

Maninho da Serra; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Rua São João Baptista, arruamento situado no lado norte do Loteamento Maninho da 

Serra; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- - Rua Mártir São Sebastião, arruamento situado no lado sul do Loteamento Maninho da 

Serra; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---- f) Proposta da Junta de Freguesia de S. João da Fresta: ----------------------------------------  

 ---- - Rua do Casal com início na Rua do Telheiro e terminus na Quinta do Casal, em 

Pinheiro-Tavares; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Rua dos Olivais com início na Rua da Ladeira e terminus na Rua do Telheiro, em 

Pinheiro-Tavares; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Rua Nossa Sr.ª de Fátima com início no Bairro Nossa Sr.ª de Fátima e terminus no 

Bairro Nossa Sr.ª de Fátima, em Pinheiro-Tavares;--------------------------------------------------  

 ---- - Travessa do Soalheiro com início na Rua do Telheiro e terminus na Rua do Soalheiro, 

em Pinheiro-Tavares; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Travessa dos Loureiros com início na Rua de Santo Amaro e terminus na Rua de Santo 

Amaro, na Fresta; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Beco dos Olivais com início na Travessa dos Loureiros, na Fresta; ------------------------  

 ---- - Rua da Igreja com início na Rua do Centro e terminus na Rua da Fonte, em S. João; ---  

 ---- - Rua de Santo António com início na Rua da Fonte e terminus na Rua do Centro, em S. 

João; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Rua de São João com início na Rua da Fonte e terminus na Rua Principal, em direcção 

a Avinhó, S. João;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Rua da Costa com início na Rua Principal e terminus na Rua Costa Cabral, nos Casais;  

 ---- - Rua da Baralha com início na Rua Principal e terminus em caminho público, nos 

Casais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Beco com início na Rua Costa Cabral, nos Casais; -------------------------------------------  

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

 ---- g) Proposta da Junta de Freguesia de Travanca de Tavares: -----------------------------------  

 --- - Rua das Quintas com início na Rua da Igreja e terminus limite da Freguesia; ------------  

 --- - Rua do Cemitério com início na Rua das Quintas e terminus junto ao Cemitério; -------  

 --- - Rua do Rio com início na Rua da Igreja e terminus junto ao Rio Ludares; ----------------  

 --- - Caminho do Prado com início na Rua do Rio e terminus no Caminho dos Galegos; ----  
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 --- - Beco do Padrão com início na Rua do Pedrão e terminus em rua sem saída; -------------  

 --- - Estrada Municipal com início Rua do Pedrão e terminus junto ao Rio Ludares; ---------  

 --- - Caminhos dos Galegos com início na estrada municipal e terminus em Rio Ludares; ---  

 --- - Rua da Bela Vista com início na Rua da Vinha e terminus na Rua do Pedrão; -----------  

 --- - Travessa da Bela Vista com início na Rua da Bela Vista e terminus na estrada 

principal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- - Travessa da Estrada com início na Rua da Bela Vista e terminus na estrada principal; -  

 --- - Calçada da Bela Vista com início na Rua da Bela Vista e terminus na estrada 

principal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---- h) Proposta da Junta de Freguesia de Várzea de Tavares:--------------------------------------  

 ---- - Estrada de Pinheiro com início na Avenida da Bela Vista e terminus junto à Ponte 

sobre a A25, em Vila Cova de Tavares; ---------------------------------------------------------------  

 ---- - Rua da Corujeira com início na Estrada de Pinheiro e sem seguimento, em Vila Cova 

de Tavares; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Rua do Castelo com início na Rua da Corujeira e terminus na Estrada de Pinheiro, em 

Vila Cova de Tavares; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Estrada da Várzea com início na Igreja Matriz e terminus na Rua dos Olivais, em Vila 

Cova de Tavares; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Avenida dos Friais com início na Avenida Principal e terminus no limite da Freguesia, 

em Torre de Tavares; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Avenida Principal com início na Rua da Cruz e terminus na Avenida dos Friais, em 

Torre de Tavares; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Rua da Cruz com início na Avenida Principal e terminus na Rua João Ferreira de 

Almeida, em Torre de Tavares; -------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Rua do Paivez com início na Rua da Cruz e sem fim definido, em Torre de Tavares; ---  

 ---- - Rua da Lavandeira com início na Rua da Cruz e sem fim definido, em Torre de 

Tavares; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- - Travessa da Cruz com início na Rua da Lavandeira e terminus na Rua do Paivez, em 

Torre de Tavares; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -----------------------  

 ---- Ponto três - Outros Assuntos ----------------------------------------------------------------------------  

 ---- a) Neste ponto da ordem de trabalhos o senhor Vereador Joaquim Patrício disse haver 

algumas dúvidas quanto aos limites da freguesia de Mangualde, povoação de Cubos e freguesia 

da Mesquitela, mais propriamente quanto aos arruamentos da Estrada da Estação e Rua João 

Ferreira de Almeida. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Eng.º Costa e Silva disse que este problema de divisão administrativa entre as 

povoações só se coloca porque não há o cuidado de se fazer a divisão pelos elementos naturais 

que existem no terreno. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Após discussão deste assunto, pelos senhores membros da Comissão de Toponímia, foi 

deliberado por unanimidade aguardar pela publicação de nova legislação, pois pressupõe-se que 

haverá novas divisões/fusões administrativas a nível do País. -------------------------------------------  

 ---- b) Quanto aos limites da cidade e freguesia de Mangualde e a povoação de Almeidinha, o 

senhor Eng.º Patrício referiu existiram também dúvidas quanto aos limites territoriais e 

consequente localização da Rua José Osório Vasconcelos, com início na Rua Sacadura Cabral e 

terminus sem saída e a Rua Sacadura Cabral, com início na Rua Azurara da Beira e terminus na 

Rua Almeida Garret. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Após discussão deste assunto, pelos senhores membros da Comissão de Toponímia, foi 

deliberado por unanimidade, que as ruas em causa pertencem a Mangualde. -------------------------  

 ---- c) A numeração de polícia na Rua Dr. Almeida e na Travessa do Viriato também 

apresentam incongruências, disse o senhor Eng.º Joaquim Patrício, pois a numeração impar está 

disposta no lado esquerdo e direito das mesmas Ruas. ---------------------------------------------------  

 ---- Após discussão deste assunto, pelos senhores membros da Comissão de Toponímia, foi 

deliberado por unanimidade, fazer um levantamento da situação no terreno e fazer-se uma 

reunião com os respectivos moradores. ---------------------------------------------------------------------  

 ---- d) Tomou a palavra o senhor Eng.º Joaquim Patrício para numerar alguns arruamentos para 

os quais há dúvidas quanto ao seu início e terminus, e numeração de polícia atribuída, a destacar: 

Rua Nova, Rua do Grémio, Rua Dr. Almeida, Avenida dos Capitães, Avenida da Liberdade e 

Rua Azurara da Beira. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- Após discussão deste assunto, pelos senhores membros da Comissão de Toponímia, foi 

deliberado por unanimidade, fazer um levantamento da situação no terreno. -------------------------  

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

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

declarada encerrada a reunião, quando eram 20 horas, 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) 

 

 

 

Pela Guarda Nacional Republicana 

 

__________________________________________ 

(Sargento-Chefe Alberto Manuel Loureiro Rodrigues) 
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O representante dos CTT 

 

__________________________________________ 

(Francelino Manuel Patrício Sardinha) 

 

 

Cidadão Nomeado 

 

__________________________________________ 

(João Loureiro) 

 


