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COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONIMIA 
 
 
 

ATA N.º 9 
 
 

 ---- Aos seis dias do mês de fevereiro 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 Setor da Rede Viária, Construção, Conservação de Vias e Fiscalização da Câmara 

Municipal de Mangualde, Eng.º António Rainho, o 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, o Presidente da União das 

Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, senhor Bernardino António Azevedo, 

pela Guarda Nacional Republicada, o Sargento-chefe Alberto Manuel Loureiro Rodrigues, 

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, pela 

Associação Cultural Azurara da Beira-ACAB, senhor Eng.º Lúcio Balula e pela Associação 

Mangualde Azurara, o senhor Albertino Ferreira. ------------------------------------------------------  

 ---- Faltou a esta reunião:  -------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O cidadão nomeado, o senhor António Duarte Ribeiro. ---------------------------------------  

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

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

eram 17 horas e 15 minutos. -----------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------ANTES DA ORDEM DO DI A---------------------------- -------------  

---- Na presente reunião, o senhor Eng.º Joaquim Patrício pediu autorização para incluir a 

proposta de atribuição de topónimos da Junta de Freguesia de Espinho na ordem do dia, 

visto esta ter sido entregue somente no dia anterior.-------------------------------------------------
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---- Uma vez que o conteúdo do ofício suscitou diversas dúvidas, relativamente a atribuição 

de nomes de ruas e limites de freguesia, a comissão entendeu que o assunto seria debatido na 

próxima reunião de toponímia.------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------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 – Tomada de Posse;----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 ---- a) Proposta da Junta de Freguesia de Mangualde agora designada por União de 

Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta;------------------------------------------------ 

----O senhor Eng.º Joaquim Patrício apresentou proposta de atribuição do nome Caminho 

Monte dos Lobos a uma rua em Santa Luzia, com início na rua do nascente, e sem fim 

determinado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---- b)Proposta da Junta de Freguesia de Santiago de Cassurrães, agora designada por União 

das Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.------------------------------- ---- 

 ---- O senhor Eng.º Joaquim Patrício apresentou a lista proposta pela União das Freguesias 

de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, onde constam os nomes das ruas:-------------  

----Rua A (antes da linha de caminho-de-ferro) com início na Rua A (Contenças de Baixo) 

início de Contenças-Gare e fim na linha de Caminho-de-ferro;  -----------------------------------  

----Rua A (depois da linha de caminho-de-ferro), com início no Largo da Estação e fim na 

Estrada Municipal;------------------------------------------------------------------------------------- 

----Largo da Estação, com início no espaço de confluência da Rua A e Linha de Caminho 

de-Ferro e sem fim definido;---------------------------------------------------------------------------- 

----Rua da Ponte, com início na Rua A – início de Contenças-Gare e fim na Rua A (depois 

da Linha de Caminho-de-Ferro);------------------------------------------------------------------------ 
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---- Estrada Municipal, com início na Rua A (depois da Linha de Caminho-de-Ferro) e fim 

na Estrada Municipal, limite de Casal Mundinho.------------------------------------------------- 

---- As indicações “ antes e depois da linha de caminho-de-ferro” devem ser consideradas no 

sentido da circulação rodoviária Contenças de Baixo – Casal Mundinho.----------------------- 

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

 ----Por sugestão do senhor Bernardino António Azevedo, Presidente da União das Freguesias 

de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, todos os membros presentes concordaram que, nas 

próximas reuniões sejam convidados os presidentes de Junta respeitantes aos assuntos 

referenciados na ordem de trabalhos.----------------------------------------------------------------- 

 ----Ponto Três – Alteração de designações toponímicas --------------------------------------------------  

---- a) Alteração de topónimo ao arruamento Rua do Campo na Localidade de Mesquitela;--- 

 ---- O senhor Eng.º Patrício apresentou a proposta de atribuição de topónimo à antiga Rua do 

Campo, passando a designar-se Rua Dr. Beirão, com início na rua Gil Vicente e sem fim 

definido.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----b) Alteração de topónimo ao Arruamento do Polidesportivo na Localidade de 

Mesquitela;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Foi exposta pelo senhor Eng.º Patrício a nova configuração das antigas ruas designadas 

por Travessa da Cruz e Rua Vale do Moiro, que deixaram de existir, passando a uma única 

rua, designada agora por Rua do Polidesportivo, com início no espaço de confluência na 

Rua da Cruz e Rua Nova e fim na Rua Gil Vicente.------------------------------------------------- 

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

 ---- Ponto Quatro – Proposta de Atribuição de Topónimo ----------------------------------------------  

 ---- a)Proposta de Topónimo “Maria Teresa Peixoto da Costa Soares” ---------------------------  

 ---- Topónimo proposto pelo Senhor José Manuel Santos Cabral, membro da comissão;------

----O senhor Eng.º Joaquim Patrício solicitou que o nome “Maria Teresa Peixoto da Costa 

Soares”, fosse incluído na lista de propostas;------------------------------------------------------- 

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

---- Foi sugerido pelos membros presentes na reunião, uma alteração ao regulamento 

municipal de toponímia e numeração de polícia, relativamente à atribuição/propostas de 
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nomes de ruas. Antes da proposta ser apresentada à Comissão Municipal de Toponímia, os 

senhores Presidentes de Junta, devem elaborar um pequeno resumo/justificação do nome a 

atribuir, para que a comissão possa pautar-se por critérios de rigor, coerência e isenção 

relativamente à atribuição/alteração de denominações toponímicas.-------------------------------- 

---- Posto este ponto a votação, decidiu-se por unanimidade realizar-se esta alteração ao 

regulamento;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---- Ponto Cinco – Outros Assuntos ------------------------------------------------------------------------  

----a) Criação de um ficheiro digital de registo toponímico e numeração de polícia para as 

Juntas de Freguesia;----------------------------------------------------------------------------------- 

----Após ter verificado, que algumas juntas de freguesia não tinham registo toponímico, nem 

registo de numeração de polícia, o senhor José Manuel Santos Cabral, propôs que seja 

criado um ficheiro digital, com a listagem dos topónimos aprovados por localidade e 

respetivo código postal. Este ficheiro seria enviado posteriormente por correio eletrónico 

para todas as juntas de freguesia, que o devem completar com o número de polícia atribuído 

e o nome do titular do mesmo e ser remetido à comissão de toponímia. Contudo, sempre que 

ocorram alterações ao ficheiro, estas deverão ser comunicadas à comissão que atualizará o 

referido sistema de informação geográfica (SIG);-------------------------------------------------- 

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

----b) Ponto dois da Ata n.º7 de 19 de janeiro de 2012;--------------------------------------------- 

---- Em relação ao ponto dois da Ata n.º7 realizada no dia 19 de janeiro de 2012, o senhor 

Eng.º Joaquim Patrício referiu a importância de se solucionar esta questão, para que os 

moradores das respetivas localidades não venham no futuro, ter dificuldades, quer na 

emissão de documentos, quer na receção de correspondência.------------------------------- 

---- Tomou a palavra o senhor José Manuel Lopes Pereira, referindo que lhes deve ser 

remetida uma decisão, relativamente às localidades de Cubos e Mangualde-Gare, pois notou 

que existem pessoas que se identificam mais com uma denominação do que outra.------------ 

---- O senhor Eng.º Joaquim Patrício pediu a opinião ao senhor Bernardino, ao que este 

referiu que no dia 4 de setembro de 1992 se realizou uma reunião com a maioria dos 

moradores, em que se escolheu o nome dos arruamentos das localidades sem quaisquer 

problemas, mas de qualquer forma, na altura ninguém proclamou a existência de duas 
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localidades. Pretende-se deixar de criar problemas aos moradores, e, a solução passa por 

definir uma denominação comum às duas localidades.---------------------------------------- 

---- Interveio o senhor José Manuel Lopes Pereira, que salientou a necessidade de se definir 

a designação correta, para se ultrapassar todos os problemas que daí possam surgir aos 

moradores. Sendo, que na sua opinião, a designação mais correta, será Cubos-Mangualde 

Gare.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---- c) Ponto um, alínea d) da Ata n.º8 de 14 de março de 2013;----------------------------------- 

---- Em relação ao ponto um da Ata n.º8 realizada no dia 14 de março de 2013, o senhor 

Eng.º Joaquim Patrício referiu que, perante os factos, se deva viabilizar a decisão do 

Presidente de Junta, senhor Alexandre Constantino, em manter o nome da dita praceta, uma 

vez que, sendo esta de dimensões reduzidas e por a mesma fazer parte integrante da Rua 

Padre Amaral.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---- 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 25 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) 
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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) 

 

 

Pela Guarda Nacional Republicana 

 

__________________________________ 

(Sargento Chefe Alberto Rodrigues) 

 

 

 

O representante dos CTT 
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___________________________________ 

(José Manuel Lopes Pereira) 

 

O cidadão nomeado, 

 

_______________________________ 

(António Duarte Ribeiro) 

 

 

O cidadão nomeado, 

 

_______________________________ 

(João Loureiro) 

 

Pela ACAB 

 

_________________________________ 

(Lúcio Balula) 

 

 

Pela AMA 

 

__________________________________ 

(Albertino Ferreira) 

 

 


