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======== ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

OLIVEIRA DE AZEMEIS REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2010: Aos vinte e 

três dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dez, nesta cidade de Oliveira de Azeméis e sala 

de reuniões, no edifício da Câmara Municipal (antigo liceu) sito à Rua António Alegria, n.º 184, 

reuniu ordinariamente, o Executivo Municipal, sob a Presidência do Senhor Dr. Hermínio José 

Sobral de Loureiro Gonçalves, Presidente do mesmo, encontrando-se presentes os seguintes 

Vereadores: Dr. Ricardo Jorge de Pinho Tavares, Dr.ª Gracinda Rosa Moreira de Pinho Leal, 

Dr. António Isidro Marques Figueiredo, Dr. Pedro João Alves de Carneiro Marques, Eng. 

Joaquim Jorge Ferreira, Dr. Manuel Alberto Marques Dias Pereira e Drª Ana Maria de Jesus 

Silva. ===================================================== 

 

======== Secretariou a presente reunião, a Coordenadora Técnica Maria Isabel dos Santos 

Miranda de Bastos. ============================================= 

 

======== Depois de todos terem ocupado os seus lugares, o Senhor Presidente declarou 

aberta a reunião, eram 9h e 45m. ===================================== 

 

======== Não esteve presente nesta reunião a Vereadora Dr.ª Helena Terra, por motivos 

profissionais, falta essa considerada justificada. ============================ 

 

=============== PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ================ 

 

========= Pelo Senhor Presidente foi dado início ao período de antes da ordem do dia, 

tendo usado da palavra para propor um voto de louvor ao Carnaval de Oliveira de Azeméis, 

fazendo a recomendação para que o carnaval das crianças se volte a realizar, o que foi 

aprovado por unanimidade. Seguidamente, o Senhor Presidente propôs também um voto de 

pesar pela tragédia que aconteceu na Madeira, o que também foi aprovado por unanimidade. 

Continuando o Senhor Presidente deu a conhecer ao Executivo, de que através de uma iniciativa 

da Divisão de Educação, irá ter lugar, no Cine- teatro Caracas no próximo dia 27, um 

espectáculo a favor das vítimas do Haiti e que posteriormente também se irá realizar outro a 

favor das vítimas da Madeira. Usando da palavra o Vereador Dr. Isidro Figueiredo disse que se 

iria levar a efeito um conjunto de iniciativas, que irão culminar com um concerto no Cine- 

teatro Caracas no dia 24 de Abril. Continuando usou da palavra o Vereador Dr. Manuel 

Alberto, para saber o ponto da situação relativamente ao atleta de Boccia Bruno Ribeiro, ao que 

o Senhor Presidente respondeu que a Vereadora Dr.ª Gracinda entrou em contacto com o 

treinador do atleta e o responsável máximo e confirma-se todo o potencial em crescimento, do 

atleta. Penso que na próxima reunião do Executivo estaremos em condições de trazer uma 

proposta que englobe não este atleta como todos os outros. Continuando o Vereador Dr. Manuel 
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Alberto entregou um requerimento, que a seguir se transcreve: “ Atendendo aos protocolos que 

têm vindo a ser celebrados entre a Câmara Municipal e diversas instituições de solidariedade 

social, recreativas e desportivas, vimos por este meio requerer a seguinte informação: - Relação 

dos Protocolos celebrados entre o Município de Oliveira de Azeméis e as Instituições de 

Solidariedade Social, Recreativas e Desportivas, com indicação dos valores globais da obra, 

montante da comparticipação aprovada, valores justificados pelas Entidades e valores já 

liquidados pelo Município.” O Senhor Presidente informou de que existe alguma confusão com 

as Associação relativamente a estes protocolos e ainda esta semana vão efectuar pagamentos. 

Seguidamente usou da palavra o Vereador Eng.º Joaquim Jorge para dizer que verificou que a 

iluminação do troço 3 já se encontra efectuada, contudo ainda falta a regularização dos 

passeios, ao que o Senhor Presidente respondeu que se calhar ia mais longe, todo o arranjo que 

aquela rua necessita, para além de arranjar passeios, passaria por colocar mais zonas verdes, 

mais espaços verdes, tornar mais atractiva. Continuando o mesmo Vereador disse que viu a 

entrevista no jornal dos Presidentes de Câmara de Vale de Cambra e Arouca, pelo que 

solicitava ao Senhor Presidente que o Grupo de trabalho para a Saúde, mais que nunca, entre 

rapidamente em funções, ao que o Senhor Presidente respondeu que dado que se vai ter 

Assembleia Municipal na próxima 6ª feira, poderá falar-se nisso. Continuando o Vereador Eng.º 

Joaquim Jorge propôs um voto de louvor ao NAC, por terem sido vice campeões Nacionais no 

escalão de veteranos em pista coberta, o que foi aprovado por unanimidade. Seguidamente usou 

da palavra a Vereadora Dr.ª Ana de Jesus para dizer que relativamente à proposta apresentada 

pelos Vereadores do Partido Socialista relativamente ao restauro dos passeios no Centro 

Vidreiro, na altura, o Vereador Dr. Ricardo Tavares disse que não era possível que estava em 

processo de insolvência e que cabia à empresa em falência. Decidiu consultar o processo destes 

prédios e essa área é do domínio público, logo cabe à Câmara a restauração dos mesmos. Se 

estão a pensar fazer uma intervenção séria no Parque de La Salette, deve-se começar por 

aquela zona para não parecer um bairro social. È importante que quando as pessoas ali passem 

tenham uma perspectiva de qualidade. Usando da palavra o Senhor Presidente disse que aquela 

zona tem que ser tratada e aquele problema tem que ser resolvido. Que amanhã iria haver uma 

reunião com os representantes do Centro Vidreiro e que se iria ver as propostas que têm. Nos 

leilões não tem havido compradores e o preço tem vindo a baixar. Se houvesse uma solução de 

embelezamento, o enquadramento urbanístico daquela zona podia ser diferente. Pensa que na 

própria reunião poderá ter mais respostas e ver qual a solução a adoptar. Usando da palavra o 

Vereador Eng.º Joaquim Jorge questionou da possibilidade de ser feita uma visita para 

conhecer o espólio do Centro Vidreiro, ao que o Vereador Dr. Ricardo Tavares disse que o 

espólio está à guarda da Câmara Municipal, mas que ao abrigo de uma providência judicial e 

deste modo não pode ser mostrado. ==================================== 

 

=================== ORDEM DO DIA (ARTº 87º) ==================== 
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======== DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DAS COMPETÊNCIAS 

DELEGADAS E/OU SUBDELEGADAS: Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 65º 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro o 

Senhor Presidente e os Vereadores com competências delegadas e/ou subdelegadas, informaram 

a Câmara Municipal dos despachos proferidos no âmbito daquele instituto, no período 

compreendido entre os dias nove e vinte e dois do corrente, despachos esses exarados nos 

documentos que integram os respectivos procedimentos administrativos e que constam das 

relações que ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. ================== 

 

========= APROVAÇÃO DA ACTA: O Senhor Presidente colocou à votação a acta 

número 8, a qual foi aprovada por unanimidade. ============================ 

 

================ ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO =============== 

 

======== BIBLIOTECA MUNICIPAL FERREIRA DE CASTRO – ALTERAÇÃO DE 

HORÁRIO DE ABERTURA AO PÚBLICO (I/15370/2009): Pela Vereadora Dra. Gracinda 

Leal, foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - A necessidade de ajustar o 

funcionamento da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro às necessidades deste equipamento; 

- A análise das expectativas dos leitores, a gestão necessária da rotatividade dos recursos 

humanos em função do horário alargado que se pratica e das suas funções e tarefas, bem como 

dos projectos que a Biblioteca Municipal dirige; - O horário em vigor neste serviço, que já se 

traduz em 44 horas semanais de abertura ao público, e que é o seguinte: 2ª feira – 14h / 19h; 3ª 

feira – 10h / 19h; 4ª feira – 14h / 19h; 5ª e 6ª feira – 10h / 19h; Sábado - 10h / 17h; Domingo e 

Feriados – encerrado; - O disposto na Norma Transitória Reguladora - Funcionamento Geral, 

Capítulo IX - Do horário de funcionamento, artigo 3º alínea 2) "... a biblioteca encerra 

semanalmente às segundas e quartas-feiras no período da manhã para arrumação e visitas 

marcadas, aos domingos, e anualmente na primeira quinzena do mês de Agosto, para 

reorganização das colecções e dos serviços." Proponho: A aprovação de um novo horário de 

abertura ao público para a Biblioteca Municipal que: - Se traduz em 48 horas semanais de 

abertura ao público, o que corresponde a um aumento em quatro horas (4h) de funcionamento 

face ao horário em vigor; - Alarga a abertura da Biblioteca Municipal nas quartas-feiras de 

manhã e no mês de Agosto; - Inclui um horário excepcional para os meses de Julho e Agosto: 2ª 

feira – 14h / 19h; 3ª a 6ª feira – 10h / 19h; Sábado – 10h / 13h – 14h / 18h; Domingos e 

Feriados – encerrado; Meses de Julho e Agosto - 2ª a 6ª - 10h / 13h – 14h / 18h; Sábados, 

Domingos e Feriados – encerrado”. Usando da palavra o Vereador Eng. Joaquim Jorge 

questionou sobre o que é que permitiu a expansão de horários, se houve aumento de 

trabalhadores, ao que a Vereadora Dr.ª Gracinda Leal referiu que não houve reforço de 

funcionários existindo neste momento condições para que a equipa se reveze. No início o 
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horário era limitado devido à necessidade de adaptação dos funcionários. Após análise e 

votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ==== 

 

======================== EDUCAÇÃO ======================== 

 

======== ESCOLA EB 2/3 DR. FERREIRA DA SILVA, CUCUJÃES – DOTAÇÃO DA 

ESCOLA COM O ENSINO ATÉ AO 12.ª ANO: Pelos Vereadores do Partido Socialista, foi 

apresentada a seguinte proposta: “Considerando: 1) A aposta do Município Oliveirense na área 

da Educação, particularmente dotando o concelho do suficiente número de escolas destinadas a 

cada grau de ensino, assim como a melhor localização geográfica de forma a dar resposta às 

reais necessidades concelhias; 2) A densidade populacional da freguesia de Cucujães, 

associado ao número de crianças e jovens em idade escolar; 3) Que importa oferecer 

alternativas no nosso Concelho aos muitos jovens desta freguesia que, após o 9º ano de 

escolaridade, acabam por ser atraídos para escolas secundárias de concelhos vizinhos, 

resultando para a freguesia de Cucujães e para o nosso Concelho prejuízos óbvios; Os 

Vereadores do Partido Socialista propõem que a autarquia: a) Sem prejuízo para outros 

projectos a desenvolver em outras escolas, promova as necessárias diligências para sensibilizar 

o Ministério da Educação, através da respectiva Direcção Regional, para a extrema 

importância de dotar a Escola EB 2/3 Ferreira da Silva com o ensino até ao 12º ano. b) Envolva 

a Direcção da Escola em todo o processo negocial com o Ministério da Educação”. Usando da 

palavra o Vereador Dr. Manuel Alberto disse que a proposta apresentada vai no sentido de que 

o Município promova as necessárias diligências para sensibilizar o Ministério da Educação, 

através da respectiva Direcção Regional, da necessidade de dotar aquela escola com o 12º ano, 

devendo ainda ser envolvida a direcção da escola. Seguidamente o Senhor Presidente disse que 

como todos estariam recordados esta escola já teve o ensino secundário, mas foi encerrado 

porque os alunos não se inscreveram. Usando da palavra o Vereador Dr. Isidro Figueiredo 

para dizer que a autarquia não pode substituir-se a quem de direito, no entanto está disponível 

para colaborar com os órgãos de gestão da escola. Após análise e votação na forma legal foi 

deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ==================== 

 

============== CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES ==============   

 

======== RATIFICAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO CELEBRADO COM O CLUBE DESPORTIVO DE LOUREIRO E DE 

DESPACHO (I/15517/2010): Pelo Senhor Presidente Dr. Hermínio Loureiro, foi apresentada a 

seguinte proposta: “Considerando - Que no dia 14 de Fevereiro, do ano corrente, vai decorrer o 

”I Convívio de Pré-Escolas – Carnaval 2010”, na Quinta do Barão, no Loureiro, organizado 

pelo Clube Desportivo de Loureiro, para atletas nascidos em 2003/2004, com a presença das 

equipas do Futebol Clube do Porto, Oliveirense, Cesarense, Loureiro, Estarreja e Sanjoanense, 
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respectivamente; - O solicitado pelo Clube Desportivo de Loureiro, por ofício de 2 de Fevereiro 

de 2010; - A importância em desenvolver uma política que promova a realização de projectos 

desportivos, de iniciativa dos cidadãos, de reconhecida qualidade e interesse para o Município 

de Oliveira de Azeméis; - Que nos termos da cláusula segunda do contrato-programa de 

Desenvolvimento Desportivo, celebrado em 12 de Fevereiro de 2010 (que se anexa): ”Para 

concretização do objecto do presente Contrato, o Município compromete-se a apoiar 

financeiramente no valor de € 500,00 (quinhentos euros) ”; - O teor do Despacho que proferi, 

em 12 de Fevereiro de 2010, ao abrigo do citado contrato-programa de Desenvolvimento 

Desportivo, documento este que fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas, proponho: - A 

ratificação do citado Despacho e respectivo contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo, 

e convalidação dos actos praticados e respectiva atribuição, quer dos efeitos do pagamento, 

entretanto processado/transferido, com efeitos reportados à data a que o mesmo respeita ou foi 

praticado; - Os mesmos sejam remetidos à Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto 

na alínea m), do n.º 2 do art.º 53º, do referido diploma, ratificando e convalidando também, 

todos os actos e efeitos atrás referidos.”Após análise e votação na forma legal, foi deliberado 

por unanimidade aprovar a proposta apresentada. =========================== 

 

======== PROMOÇÃO DA LEITURA E ACESSO ÀS TIC À POPULAÇÃO IDOSA: 

Pelos Vereadores do Partido Socialista, foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando 

que: 1) Muitos dos nossos idosos apresentam dificuldades de mobilidade não sendo possível a 

sua deslocação à Biblioteca Municipal Ferreira de Castro (BMFC). 2) As próprias instituições 

de acolhimento não dispõem de meios de transporte que permitam essa deslocação, aqueles que 

têm possibilidade de a fazer; 3) A autarquia deve proporcionar aos nossos idosos todas as 

experiências que contribuam para a ocupação do seu tempo com actividades enriquecedoras. Os 

Vereadores do Partido Socialista propõem que a autarquia: a) Recorrendo à “Biblioteca 

Itinerante” e à “Net sobre Rodas” estabeleça um Plano de Visita ás Instituições de 

Solidariedade Social do nosso Concelho vocacionadas para o acolhimento de idosos; b) Crie 

condições para a requisição de livros da BMFC e promova sessões de leitura temática aos 

idosos, prestadas por voluntários ou funcionários da autarquia; c) Promova nessas instituições 

iniciativas que envolvam os idosos, diligenciando o acesso à Internet e o contacto por esta via o 

seu contacto familiares, amigos e serviços disponíveis online.” Usando da palavra a Vereadora 

Dr.ª Gracinda Leal disse que desde 2002 se tem dado a este escalão etária uma atenção muito 

especial, que se tem feito tudo aquilo que tem sido possível dentro das limitações. Quanto às 

novas tecnologias as mesmas existem no Centro Lúdico e Biblioteca, mas destas actividades as 

que são mais apelativas são aquelas que construam algo, ler já não gostam tanto. Sempre que é 

possível os serviços têm-se deslocado às instituições, não com a frequência que se queria, mas 

dentro das possibilidades. No ano transacto tiveram várias actividades, várias tertúlias, 

oficinas, pontos de encontro. Os idosos gostam muito de actividade musical, a leitura não lhes 

dá muito prazer, mas qualquer acção parte sempre de uma obra literária. O acesso às novas 
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tecnologias deve ser para todos, contudo existe um longo percurso a fazer. Já se realizaram três 

formações nesta área para maiores de 60 anos, em parceria com o EDV- Digital - NET sobre 

Rodas. Em 2009 queríamos continuar com o projecto, pelo que nos candidatamos a uma bolsa 

extra-escolar, mas a mesma foi recusada porque não era prioritária. Em termos de promoção de 

leitura existe a modalidade de empréstimo colectivo, em que a instituição se pode inscrever na 

biblioteca, podendo de uma só vez requisitar trinta livros e levá-los para a sua instituição. 

Usando da palavra o Vereador Dr. Manuel Alberto disse que esta proposta visa reforçar e dar 

ênfase de que se pode fazer mais. Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por 

maioria com os votos contra dos Vereadores do PSD, o voto contra do Senhor Presidente e os 

votos a favor dos Vereadores do PS, não aprovar a proposta apresentada. ============= 

 

======= DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO ==== 

 

======== RATIFICAÇÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALARGAMENTO 

DIÁRIO DO HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO 

“MAGNÓLIA” (I/14839/2010): Pelo Senhor Presidente Dr. Hermínio Loureiro, foi 

apresentada a seguinte proposta: “Considerando que: - De acordo com o artigo 13.º, n.º 1 do 

Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda ao 

Público e de Prestação de Serviços, a Câmara Municipal poderá alargar os limites fixados no 

Regulamento referido; - Não obstante, dada a urgência na tomada de decisão para o solicitado 

pela firma e em virtude da impossibilidade de reunir extraordinariamente a Câmara Municipal, 

relativamente ao processo n.º 805 de Mapa de Horário, no dia 10/02/2010, foi autorizado, por 

meu despacho, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 do art.º 68 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e posteriores alterações, o alargamento de Horário diário 

para o dia 15/02/2010 até às 6:00 horas do dia 16/02/2010, para o estabelecimento “Magnólia” 

– Rua Francisco Landureza – Lote 17 - Oliveira de Azeméis. -Pelo exposto, ao abrigo do n.º 3 

do art.º 68 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, submeta-se o despacho referido para 

ratificação ao Órgão Executivo, do acto praticado na respectiva data.” Após análise e votação 

na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ========= 

 

======== RATIFICAÇÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALARGAMENTO 

DIÁRIO DO HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO 

“PRAÇA DA CIDADE” (I/15542/2010): Pelo Senhor Presidente Dr. Hermínio Loureiro, foi 

apresentada a seguinte proposta: “Considerando que: - De acordo com o artigo 13.º, n.º 1 do 

Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda ao 

Público e de Prestação de Serviços, a Câmara Municipal poderá alargar os limites fixados no 

Regulamento referido; - Não obstante, dada a urgência na tomada de decisão para o solicitado 

pela firma e em virtude da impossibilidade de reunir extraordinariamente a Câmara Municipal, 

relativamente ao processo n.º 2599 de Mapa de Horário, no dia 12/02/2010, foi autorizado, por 
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meu despacho, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 do art.º 68 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e posteriores alterações, o alargamento de Horário diário 

para o dia 15/02/2010 até às 6:00 horas do dia 16/02/2010, para o estabelecimento “Praça da 

Cidade” – Rua Dr. Ernesto Soares dos Reis, Oliveira de Azeméis. -Pelo exposto, ao abrigo do 

n.º 3 do art.º 68 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, submeta-se o despacho referido para 

ratificação ao Órgão Executivo, do acto praticado na respectiva data.” Após análise e votação 

na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ========= 

 

======================== TOPONÍMIA ========================   

 

======== PROPOSTA DE TOPONÍMIA DA FREGUESIA DE CUCUJÃES 

(I/15877/2010): Pelo Vereador Dr. Ricardo Tavares, foi apresentada a seguinte proposta: “A 

freguesia de Cucujães possui a sua Toponímia aprovada desde 2005, no entanto foram 

detectados alguns lapsos e havendo ainda a necessidade de atribuir novos topónimos, 

desenvolveram-se, com a Junta de Freguesia, os trabalhos necessários à nova aprovação da sua 

Toponímia. Assim e após aparecer favorável da Comissão de Toponímia, reunida em 29 de 

Janeiro último, junto segue proposta de Toponímia da Freguesia de Cucujães, documento este 

que fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas.” O Vereador Dr. Manuel Alberto chamou 

a atenção para o facto de a toponímia de Fajões e Cesar ainda não estar resolvida, arrastando-

se o assunto há já alguns anos. No uso da palavra o Vereador Dr. Ricardo disse que na próxima 

segunda -feira iria haver uma reunião para resolver o problema de Fajões de Cesar. Após 

análise e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada. ================================================= 

 

======== PROPOSTA DE ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA FREGUESIA DE S. 

ROQUE (I/15871/2010): Pelo Vereador Dr. Ricardo Tavares, foi apresentada a seguinte 

proposta: “Na sequência de informação da Junta de Freguesia a alertar para um lapso na 

designação de um topónimo na aprovação da toponímia da freguesia de S. Roque e após 

aparecer favorável da Comissão de Toponímia, reunida em 29 de Janeiro último, junto segue 

proposta de aditamento à Toponímia da Freguesia de S. Roque, documento este que fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas.” Após análise e votação na forma legal, foi 

deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ==================== 

 

======== PROPOSTA DE ADITAMENTO À TOPONÍMIA DA FREGUESIA DE 

OSSELA (I/15849/2010): Pelo Vereador Dr. Ricardo Tavares, foi apresentada a seguinte 

proposta: “Na sequência de proposta enviada pela Junta de Freguesia de Ossela e após 

aparecer favorável da Comissão de Toponímia, reunida em 29 de Janeiro último, junto segue 

proposta de aditamento à Toponímia da Freguesia de Ossela, documento este que fica 
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arquivado em pasta anexa ao livro de actas.” Após análise e votação na forma legal, foi 

deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ==================== 

 

================= FINANÇAS E CONTABILIDADE ==================   

 

======== CRIAÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO (I/16204/2010): Pelo Vereador Dr. 

Ricardo Tavares, foi apresentada a seguinte proposta: “No sentido de agilizar alguns processos 

de carácter urgente, proponho a criação de dois fundos de maneio para o Gabinete de 

Comunicação e Imagem: 1º Aquisição de Material de Escritório, com reposição mensal no valor 

de 50€, cuja classificação económica é 02010801 - Material de Escritório da Câmara 

Municipal. 2º Aquisição de Serviços de Publicidade e Propaganda, com reposição mensal de 

1.000€, cuja classificação económica é 02021701 - Publicidade da Câmara Municipal. Ambos 

os Fundos de Maneio ficam sob a responsabilidade da Dra. Catarina Reis.” Usando da palavra 

o Vereador Eng.º Joaquim Jorge disse que este tipo de situação carece de uma justificação mais 

pormenorizada do que a que foi dada. Está-se a dar a possibilidade de fazer adjudicações no 

valor de € 12.000/ ano. Deverá ser apresentado relatório no final do ano para se poder saber 

onde foi gasto o dinheiro. Disse ainda que o Plano de Prevenção à corrupção deve acautelar 

estas situações. O Senhor Presidente disse de seguida que subscrevia a necessidade de se dar 

informação de onde se gasta o dinheiro e que esse relatório deveria ser apresentado 

semestralmente. Após análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por 

unanimidade aprovar a proposta apresentada. ============================= 

 

======== ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA FUNDO 

AZEMÉIS FINICIA (I/16109/2010: Pelo Vereador Dr. Ricardo Tavares, foi apresentada a 

seguinte proposta: “Considerando: 1. A constituição do Fundo Azeméis FINICIA; 2. A 

necessidade de existir conta especifica em nome do Município de Oliveira de Azeméis, para o 

programa FINICIA. 3. O programa FINICIA conta com o Banco BPI, SA como parceiro, 

proponho: a abertura de conta bancária, no Banco BPI, SA, denominada Azeméis Finicia.” 

Usando da palavra o Vereador Eng.º Joaquim Jorge disse que estava satisfeito pelo facto de um 

projecto ter sido aprovado e que importa pegar neste caso e noutros que se seguirão, casos de 

sucesso, publicitá-los, para que mais comerciantes apostassem nisto. Após análise e votação na 

forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ========== 

 

======== ANULAÇÃO DE GUIAS REFERENTES A MÁQUINAS DE DIVERSÃO 

(I/8871/2010): Pelo Vereador Dr. Pedro Marques, foi apresentada a seguinte proposta: 

“Considerando que: - Analisado o programa do POCAL, para uma actualização da situação de 

guias emitidas e não cobradas, verificou-se que existem vários pedidos de Licença de 

exploração/Registo da máquina/Averbamento de propriedade/Transferência para a Autarquia, 

que resultaram na emissão das seguintes guias: - Guia nº 4085/08, no valor de 95,02€ – José 
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Vieira Lopes – Averbamento de propriedade – CMOA/4/08/MDV; - Guia nº 4096/08, no valor 

de 95,02€ – José Vieira Lopes – Transf./Subst.Regis.Gov.Civil para Autarquia - 

CMOA/6/08/MDV; - Guia nº 4100/08, no valor de 95,02€ – José Vieira Lopes – 

Transf./Subst.Regis.Gov.Civil para Autarquia - CMOA/7/08/MDV; - Guia nº 4109/08, no valor 

de 95,02€ – José Vieira Lopes – Transf./Subst.Regis.Gov.Civil para Autarquia - 

CMOA/8/08/MDV; - Guia nº 4110/08, no valor de 95,02€ – José Vieira Lopes – 

Transf./Subst.Regis.Gov.Civil para Autarquia - CMOA/9/08/MDV; - Guia nº 4127/08, no valor 

de 95,02€ – José Vieira Lopes – Transf./Subst.Regis.Gov.Civil para Autarquia - 

CMOA/10/08/MDV; - Guia nº 4165/08, no valor de 126,68€ – José Vieira Lopes – Registo 

Máquina Diversão - CMOA/12/08/MDV; - Guia nº 4167/08, no valor de 126,68€ – José Vieira 

Lopes – Registo Máquina Diversão - CMOA/11/08/MDV; - Guia nº 4173/08, no valor de 

126,68€ – José Vieira Lopes – Registo Máquina Diversão - CMOA/13/08/MDV; - Guia nº 

4175/08, no valor de 126,68€ – José Vieira Lopes – Registo Máquina Diversão - 

CMOA/14/08/MDV; - Guia nº 4177/08, no valor de 126,68€ – José Vieira Lopes – Registo 

Máquina Diversão - CMOA/15/08/MDV; - Guia nº 4179/08, no valor de 126,68€ – José Vieira 

Lopes – Registo Máquina Diversão - CMOA/16/08/MDV; - Guia nº 9271/08, no valor de 

152,02€ – Diverarco - Máquinas de Diversão, Lda. – Licença Exploração - Anual - 

CMOA/47/05/MDV; - Guia nº 12955/08, no valor de 152,02€ – Armando Augusto Coutinho 

Mortagua – Licença Exploração - Anual - CMOA/92/05/MDV; - Guia nº 12958/08, no valor de 

152,02€ – Armando Augusto Coutinho Mortagua – Licença Exploração - Anual - 

CMOA/14/06/MDV; - Guia nº 15821/08, no valor de 152,02€ – Fernando Brandão Tavares – 

Licença Exploração - Anual - CMOA/36/04/MDV; - Guia nº 18247/08, no valor de 95,02€ – 

António Ferreira Gomes – Licença Exploração - Semestral - CMOA/71/04/MDV; - Guia nº 

11656/09, no valor de 156,04€ – Norteplay - Exploração Máquinas Diversão – Licença 

Exploração – Anual - CMOA/21/08/MDV; - Guia nº 11657/09, no valor de 156,04€ – Norteplay 

- Exploração Máquinas Diversão – Licença Exploração – Anual - CMOA/19/08/MDV; - Tendo 

as licenças e os averbamentos ficado pendentes em virtude da falta de pagamento das referidas 

guias e cujos documentos não chegaram a ser entregues por causa imputável aos interessados, 

será declarado deserto o procedimento, de acordo com o n.º 1 do art.º 111º do CPA. Assim, 

proponho que se submeta a presente proposta à Câmara Municipal para apreciação e 

deliberação a anulação das referidas guias.” Após análise e votação na forma legal, foi 

deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ==================== 

 

======== ANULAÇÃO DE GUIAS REFERENTES A EMISSÃO DE CERTIDÕES E 

DECLARAÇÕES (I/8335/2010): Pelo Vereador Dr. Pedro Marques, foi apresentada a seguinte 

proposta: “Considerando que: - Analisado o programa do POCAL, para uma actualização da 

situação da dívida real, verificou-se que existem vários pedidos de certidões e declarações, que 

resultaram na emissão das seguintes guias: - Guia nº 21026/07, no valor de 0,62€ – Pedro 

Manuel Guedes P. Bastos Monteiro – Cópia Alvará do Cemitério nº 72; - Guia nº 21055/07, no 
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valor de 5,14€ – Ângelo José Cadilhe de Figueiredo – Certidão Sepultura 98-T4; - Guia nº 

21628/07, no valor de 5,14€ – Ângelo José Cadilhe de Figueiredo – Certidão Sepultura 25-T3; - 

Guia nº 7813/08, no valor de 5,28€ – Rui Miguel da Silva Castro – Certidão Sepultura 22-T4; - 

Guia nº 14357/08, no valor de 5,28€ – José Nunes Católico – Declaração Ciclomotor 2OAZ-12-

96; - Guia nº 6612/09, no valor de 5,42€ – A. Coutinho II, Lda. – Declaração Ciclomotor 2OAZ-

56-15; - Guia nº 14490/09, no valor de 5,42€ – António Almeida Silva – Declaração Ciclomotor 

1OAZ-73-69; - Tendo as certidões ficado pendentes do pagamento das referidas guias e não 

chegaram a ser entregues, pelo que foi considerado deserto procedimento, por causa imputável 

ao interessado, por estar parado há mais de seis meses, de acordo com o n.º 1 do art.º 111º do 

CPA; Pelo exposto, proponho que se submeta a presente proposta à Câmara Municipal para 

apreciação e deliberação a anulação das referidas guias.” Após análise e votação na forma 

legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ============== 

 

======== PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DAS TAXAS DE OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO 

PÚBLICO PREVISTAS NA TABELA ANEXA AO REGULAMENTO DE TAXAS, 

LICENÇAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS (I/16300/2010: Pelo Vereador Dr. 

Ricardo Tavares, foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando que: 1- A aprovação em 

Reunião de Executivo de 09/02/2010 da suspensão de taxas de ocupação do domínio público 

previstas na secção II do Capítulo V da Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais 

do Município de Oliveira de Azeméis publicado no Boletim Municipal n.º 57 datado de 

17/12/2009; 2- A prorrogação de prazo previsto no art. 17º da Lei n.º 53-E/2006 pela Lei n.º 

117/2009 termina a 30 de Abril; 3- O agravamento exponencial face às taxas cobradas nos anos 

anteriores seria suportado, fundamentalmente, pelo designado comercio tradicional e também 

pelos Munícipes em situações muito especificas; 4- A necessidade de não agravar de forma 

desproporcionada as taxas em vigor no ano transacto garantindo-se assim, a protecção às 

actividades referidas no ponto anterior. 5- Assim, torna-se necessário proceder à alteração das 

taxas e respectiva nota justificativa previstas na secção II do Capítulo V (Ocupação do Domínio 

Público) da Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais do Município de Oliveira 

de Azeméis publicado no Boletim Municipal n.º 57 datado de 17/12/2009, proponho: A 

aprovação pelo Executivo, do presente projecto de alteração à secção II do Capítulo V da 

Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais do Município de Oliveira de Azeméis 

publicado no Boletim Municipal n.º 57 datado de 17/12/2009, bem como a submissão do mesmo 

a audiência dos interessados (art. 117º do CPA) e a apreciação pública (art. 118º do CPA) e a 

remessa do mesmo para publicação no Boletim Municipal (art. 118º do CPA).” Após análise e 

votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ==== 

 

================== HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO ================== 
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======== REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

(I/11533/2010): Pelo Vereador Dr. Ricardo Tavares, foi apresentada a seguinte proposta: 

“Considerando: - O interesse municipal na requalificação dos espaços públicos; - a necessidade 

de requalificação da Zona Industrial de Oliveira de Azeméis, ordenando o tráfego e os 

estacionamentos; - a possibilidade de contratualização com a AMP para financiamento de parte 

da intervenção, proponho: a análise e aprovação do estudo prévio de Requalificação da Zona 

Industrial de Oliveira de Azeméis (I/11500/10), ao abrigo do disposto nas alíneas f) e m) do nº2 

do artigo 64º da Lei nº 169/99.” Seguidamente o Senhor Presidente deu a palavra à técnica Arq. 

Filomena Farinhas a qual explicou que o estudo está dividido por fases e que cada fase 

corresponde a uma via. Isto porque é impossível fechar a Zona Industrial e torná-la num 

estaleiro. A capacidade de oferta de estacionamento e percursos pedonais é bastante reduzida 

em termos de mobilidade. A ideia é torna-la atractiva e ordenada em termos de mobilidade. 

Usando da palavra o Vereador Engº Joaquim Jorge disse que após leitura atenta da 

documentação que lhes foi facultada, entendem que a complexidade desta intervenção 

justificaria um estudo mais aprofundado do trabalho desenvolvido pela equipa técnica da 

autarquia, que aproveito para felicitar na pessoa da Arq. Filomena Farinhas, bem como a 

deslocação ao local do executivo camarário para uma avaliação mais rigorosa das 

necessidades de intervenção. A primeira consideração que importa fazer é de natureza política. 

Estamos aqui hoje a discutir a necessidade de requalificação e ordenamento do espaço público 

porque foram cometidos no passado, erros graves de planeamento que conduziram a uma Zona 

Industrial que conforme se pode verificar pelos adjectivos utilizados na Nota Introdutória do 

Estudo, tem maus arruamentos, várias deficiências e uma qualidade global negativa. De realçar 

também o facto de a autarquia não ter considerado no seu PPI esta intervenção como 

prioritária já que considerou apenas 80000 euros para requalificação da Zona Industrial de 

Oliveira de Azeméis até 2013, vindo agora contrariar esta disposição consumindo importantes 

recursos de programas comunitários destinados á regeneração da nossa área urbana. A 

segunda consideração será de natureza técnica. Este estudo começa com grandes confusões, 

localizando ruas em fases erradas de que a Rua Dr. Silva Pinto é um dos exemplos sendo 

erradamente apontada como fazendo parte da fase 9, embora estas não sejam as principais 

lacunas. Este estudo apresenta como a grande inovação técnica a deslocação da entrada da 

Zona Industrial para uma rotunda a criar mais a Sul, sendo o acesso à Zona Industrial feito por 

um troço a criar com cerca de 170M. Este troço atravessará um curso de água existente o que 

nos parece logo á partida uma solução técnica a evitar. Na prática com a mudança do acesso á 

Zona Industrial, estamos a obrigar todo o trânsito de pesados que sai do IC2 em Oliveira de 

Azeméis Norte a entrar na Zona Industrial por esta rotunda, agravando seriamente as 

dificuldades já hoje existentes nas horas de ponta que se traduzem na entrada para a Giesteira 

dos encarregados de Educação que levam os filhos para as Escolas, sobretudo para a Ferreira 

de Castro. Após aceder a esta rotunda o trânsito atravessará a Zona Industrial até ao Pingo 

Doce perturbando zonas residências e confluindo para uma rotunda para onde converge o 
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trânsito da íngreme Rua da Indústria, da Bento Landureza, do Lugar da Abelheira, etc., o que 

não nos parece uma boa solução. Este estudo não resolve o problema do estacionamento na 

Zona Industrial que nem é em nossa opinião tão grave como se refere, isto porque a Zona 

Industrial apresenta ruas com grande disponibilidade de estacionamento. Os 760 lugares de 

estacionamento da ZI não resolvem o problema de estacionamento dos pesados e ai sim, deveria 

fazê-lo. Os lugares de estacionamento terão na sua maioria 5x2,5M o que é manifestamente 

pouco para camiões. Os problemas de estacionamento devem ser resolvidos em fase de 

licenciamento, obrigando as unidades industriais a criarem no seu interior os lugares 

necessários, evitando a ocupação da via pública. Está previsto a compra de um terreno 

particular para a criação de um pequeno parque de estacionamento, não sendo contabilizado o 

seu custo de aquisição, o que onera sobremaneira o valor apresentado. O estudo refere que os 

passeios da Zona Industrial obrigam a uma manutenção excessiva, o que é totalmente falso 

porque a autarquia nunca gastou um cêntimo na sua conservação. Não faz sentido mudar os 

actuais cubos basálticos pelos blocos de betão porque os danos provocados nos passeios 

resultam das raízes das árvores e estas danificam os passeios qualquer que seja o seu 

revestimento. Está prevista uma intervenção substancial no Morro do Alto do Calvário que está 

completamente prejudicada pelas unidades industriais que o envolvem e lhe retiram qualquer 

potencial para o turismo religioso ou o seu aproveitamento como espaço cultural ou de lazer. A 

própria Via Sacra tem sido alvo de sucessivos atentados urbanísticos. O estudo refere que os 

passeios são reduzidos e que as caldeiras das árvores prejudicam a circulação dos peões, sendo 

necessário rever o perfil transversal de algumas vias. Isto é verdade e estamos mais uma vez 

perante uma total falta de planeamento e sensibilidade urbanística. Porém não nos parece que a 

Zona Industrial de O. Azeméis venha algum dia a ter um intenso uso pedonal, sendo fácil 

verificar isto monitorizando o que hoje se passa e que corresponde a hábitos enraizados nos 

seus utilizadores e nos Oliveirenses que não a escolhem para lazer. A solução prevista para o 

revestimento não é mais agradável do que a actual, sendo igualmente inadequada para cidadãos 

que se movimentem em cadeiras de rodas. O estudo deveria em nossa opinião estender-se aos 

arruamentos que servem a Sutafer, a Moldoplástico e Trailer Lite sendo estas últimas duas 

importantes unidades industriais. A terceira consideração é de natureza económica. Conforme 

refere o estudo, esta ZI está a caminho da consolidação plena pelo que entendemos ser 

questionável um investimento de mais de 3 milhões de euros, verba que daria para a autarquia 

criar de raiz todas as infra-estruturas necessárias ás novas Zonas Industriais de S. Roque e 

Nogueira do Cravo/Pindelo. Neste projecto a autarquia prevê gastar directamente 2,3 Milhões 

de euros (1,3 milhões em vias, 590 mil euros em passeios e 145 mil euros na criação de lugares 

de estacionamento). Neste valor não está incluído o projecto de iluminação da Zona Industrial, 

custos de aquisição e demolição de construções, aquisição de terrenos para estacionamento e 

arruamentos, um estudo da rede viária que permita melhorar as condições de circulação nos 

arruamentos da Zona Industrial, etc. Se questionarmos os empresários desta Zona Industrial 

sobre o que consideram prioritário para a sua Zona Industrial eles responderão que são 



                                  10          23      02     2010 
 
 
 
  
 

 

necessários melhores acessos, as ruas conservadas e em boas condições de circulação e preços 

de terrenos mais competitivos. Este estudo deveria ter ouvido os empresários e as entidades que 

os representam. Claro que estamos a falar de um estudo faseado que permite que o investimento 

se vá fazendo ao longo do tempo e de acordo com as disponibilidades financeiras, embora não 

exista definido nenhum modelo de financiamento que explique como vai ser feito, mas não 

esqueçamos que estas fases estão relacionadas e complementam-se valendo como um todo, não 

fazendo sentido investir em determinadas fases, não avançando depois com outras. O estudo 

refere ainda que caso venha a ser necessário para disciplinar o estacionamento abusivo serão 

gastos 312 mil euros em 5200 pilaretes que nos parece uma medida absurda e com um impacto 

visual altamente questionável. Este investimento é em nossa opinião errado porque exagerado, 

devendo os parcos recursos da autarquia serem canalizados para outras Zonas Industriais de 

que o Centro de Acolhimento Empresarial de Ul /Loureiro é um bom exemplo. Usando da 

palavra o Senhor Presidente disse que todos reconhecem a importância de humanizar a Zona 

industrial. Há que dar mais vida e mais qualidade às Zonas Industriais. Quando fala da questão 

do estacionamento, se passar durante o dia na Zona Industrial vê que há veículos pesados 

estacionados nas faixas de rodagem, sendo preciso criar parques. Quanto ao investimento, o 

Senhor Presidente disse que ninguém vai fazer nada de olhos fechados. Vai ser tudo feito 

consoante o investimento que se consiga ter e será feito fase a fase. Este é um estudo prévio de 

qualidade e de perspectiva a médio/ longo prazo. Está-se a dar um claro e importante exemplo 

de gestão, a pensar no futuro, de forma faseada sem hipotecar nada nem ninguém. È um estudo 

que projecto no futuro o que queremos das Zonas Industriais, que são umas Zonas Industriais de 

qualidade. Usando da palavra o Vereador Dr. Manuel Alberto disse que a Zona Industrial tem 

crescido, pelo que deve merecer uma intervenção. Disse de seguida que não percebia porque é 

que a Câmara Municipal estava a propor um troço em curva, perto de uma linha de água (entre 

o Pingo Doce e a Simoldes), ao que a técnica Arq. Filomena respondeu que o troço 7 é uma 

realidade com a qual temos que saber lidar e que o tráfego que se espera que ele venha a 

albergar carece de características técnicas que não são compatíveis com os actuais 

entroncamentos. Qualquer obra que venha a ser implementada no âmbito deste estudo prévio 

precisa do respectivo licenciamento e nessa data serão ouvidas todas as entidades. Usando da 

palavra o Vereador Dr. Ricardo Tavares disse que alguns do problemas levantados pelo Eng.º 

Joaquim Jorge podem ser corrigidos, já que se trata de um projecto de execução. Oliveira de 

Azeméis distingue-se e deve-se distinguir pela qualidade das suas Zonas Industriais. Trata-se de 

uma Zona Industrial que faz parte da cidade de Oliveira de Azeméis, com a qual se deve ter um 

cuidado especial, devendo-se ter em conta a necessidade do estudo ser aprovado, para 

podermos candidatar aos programas, bem como salvaguardar futuros licenciamentos, que 

poderão ser de acordo com este estudo. Usando da palavra o Senhor Presidente disse que 

muitas das questões levantadas terão que ser tidas em linhas de conta na fase de projecto de 

execução. Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por maioria, com a abstenção 
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dos Vereadores do Partido Socialista, os votos a favor dos Vereadores do PSD e o voto a favor 

do Senhor Presidente, aprovar a proposta apresentada. ======================== 

 

======== EMBELEZAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS AJARDINADOS: Pelos 

Vereadores do Partido Socialista, foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: 1) Um 

Concelho moderno e urbano deve disponibilizar espaços públicos cuidados e atractivos; 2) 

Existem concelhos vizinhos cuja limpeza e qualidade estética dos seus jardins, dos seus espaços 

públicos e até das suas rotundas, atraem muitos voluntários para nestes desenvolverem 

actividades de lazer; 3) Podemos envolver na actividade de qualificação dos espaços concelhios 

os nossos jovens, os nossos idosos, as nossas escolas e associações e a comunidade interessada 

em participar em regime de voluntariado. Os vereadores do Partido Socialista propõem que: a) 

A autarquia elabore um Plano de Inventariação, Intervenção e Conservação dos Espaços 

Públicos ajardinados, que inclua as acções necessárias para que estes espaços estejam 

permanentemente cuidados e embelezados; b) O Horto Municipal seja dotado de condições que 

permitam o fornecimento a estes espaços das plantas apropriadas às diferentes estações do 

ano.” Usando da palavra o Vereador Dr. Manuel Alberto disse que os espaços ajardinados 

precisam de mais cuidados, uns estão bem mas outros não. Sugeriu que fosse criado um regime 

de voluntariado, ao que o Vereador Dr. Ricardo Tavares respondeu que seria impossível criar 

um grupo de voluntariado para tratar dos espaços verdes, quando as pessoas nem sequer tratam 

daquilo que está à frente de casa. A Câmara deliberou por unanimidade acolher a sugestão. == 

 

======== ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Pelos Vereadores do Partido Socialista, foi 

apresentada a seguinte proposta: “Considerando: 1) A factura energética concelhia representa 

um peso considerável na despesa corrente do Município; 2) A utilização da tecnologia LED 

(Light Emiting Diodes) na iluminação pública permitirá uma redução substancial do consumo 

energético e da emissão de CO2, melhorando substancialmente a eficiência energética sem 

comprometer a qualidade e a quantidade dos níveis de iluminação desejados; 3) A vida útil 

desta tecnologia de iluminação pública reduz substancialmente a frequência da necessidade de 

troca de lâmpadas Os vereadores do Partido Socialista propõem que a autarquia: a) Em todos 

os projectos públicos solicite sempre aos seus fornecedores uma proposta alternativa para este 

tipo de iluminação para avaliação da relação custo/beneficio; b) Proceda à utilização deste tipo 

de tecnologia na iluminação nos Edifícios e Espaços Públicos existentes.” Usando da palavra o 

Vereador Dr. Ricardo Tavares disse que esta proposta, não sendo uma novidade, vai ao 

encontro dos anseios da Câmara Municipal, estando já em estudo a implementação de 

tecnologia LED numa Rua de Oliveira de Azeméis, estando já aplicada esta nova Tecnologia 

nos semáforos o que já levou a uma redução de 50% na factura. Após análise e votação na 

forma legal, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ======= 

 

======================= EMPREITADAS =======================   
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======== EMPREITADA DE “ARRANJOS EXTERIORES DAS PISCINAS E DO 

PAVILHÃO MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS” – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 09 

TC (I/15744/2010): Relativo à empreitada em título, adjudicada ao firma “Manuel Francisco de 

Almeida, S.A.”, foi presente para aprovação o auto de trabalhos contratuais n.º 09, no valor de 

€ 21.887,82 (vinte e um mil oitocentos e oitenta e sete euros e oitenta e dois cêntimos), ao qual 

acresce o IVA. Após análise do mesmo e votação na forma legal, foi deliberado por 

unanimidade aprová-lo, autorizando assim o seu pagamento. ==================== 

 

======== EMPREITADA DE “CENTRO ESCOLAR DE AZAGÃES - CARREGOSA” – 

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 27 TC (I/15766/2010): Relativo à empreitada em título, adjudicada 

à firma “Carlos Dias Martins, Lda.”, foi presente para aprovação o auto de trabalhos 

contratuais n.º 27, no valor de € 14.820,60 (catorze mil oitocentos e vinte euros e sessenta 

cêntimos), ao qual acresce o IVA. Após análise do mesmo e votação na forma legal, foi 

deliberado por unanimidade aprová-lo, autorizando assim o seu pagamento. =========== 

 

========================= OUTROS ========================= 

 

======== “FARRADIVERTIDA UNIPESSOAL, LDA.” – LICENÇA ESPECIAL DE 

RUÍDO (I/16400/2010): Pelo Vereador Dr. Isidro Figueiredo, foi apresentada a seguinte 

proposta: “Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

venho propor a ratificação do despacho exarado a 18 de Fevereiro de 2010 relativo à seguinte 

licença especial de ruído: · Farradivertida Unipessoal, Lda., para a realização de Festa de 

Reabertura do Estabelecimento “Miau Miau”, que decorreu na freguesia de Cucujães, no dia 20 

de Fevereiro de 2010, no seguinte horário: das 00h às 04h. Na licença especial de ruído foram 

propostas as seguintes medidas para minorar o impacte negativo de ruído: · Ter em atenção o 

volume da música de forma a não causar incomodidade e zelar pela tranquilidade das 

habitações mais próximas, abstendo-se de emissões desproporcionalmente ruidosas; · 

Sensibilizar / informar antecipadamente os vizinhos mais próximos da realização do evento.” 

Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada. ================================================= 

 

======== STARS & FLOWERS – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO (I/16350/2010): 

Pelo Vereador Dr. Isidro Figueiredo, foi apresentada a seguinte proposta: “Nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, venho propor a ratificação 

do despacho exarado a 11 de Fevereiro de 2010 relativo à seguinte licença especial de ruído: · 

Stars & Flowers, Lda., para a realização de Festa de Carnaval que decorreu no estabelecimento 

“Magnólia Bar”, na freguesia de Oliveira de Azeméis, de 15 para 16 de Fevereiro de 2010, no 

seguinte horário: das 21 horas do dia 15/02/2010 às 06h do dia 16/02/2010. Na licença especial 

de ruído foram propostas as seguintes medidas para minorar o impacte negativo de ruído: · Ter 
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em atenção o volume da música de forma a não causar incomodidade e zelar pela tranquilidade 

das habitações mais próximas, abstendo-se de emissões desproporcionalmente ruidosas; · 

Sensibilizar / informar antecipadamente os vizinhos mais próximos da realização do evento.” 

Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada. ================================================= 

 

======== ALSICA RESTAURAÇÃO, LDA. – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

(I/16324/2010): Pelo Vereador Dr. Isidro Figueiredo, foi apresentada a seguinte proposta: 

“Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, venho 

propor a ratificação do despacho exarado a 10 de Fevereiro de 2010 relativo à seguinte licença 

especial de ruído: · Alsica Restauração, Lda., para a realização de Festa de Carnaval que 

decorreu no estabelecimento “Restaurante Cruzeiro”, na freguesia de Cucujães, de 15 para 16 

de Fevereiro de 2010, no seguinte horário: das 22.30h horas do dia 15/02/2010 às 05h do dia 

16/02/2010. Na licença especial de ruído foram propostas as seguintes medidas para minorar o 

impacte negativo de ruído: · Ter em atenção o volume da música de forma a não causar 

incomodidade e zelar pela tranquilidade das habitações mais próximas, abstendo-se de emissões 

desproporcionalmente ruidosas; · Sensibilizar / informar antecipadamente os vizinhos mais 

próximos da realização do evento.” Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por 

unanimidade aprovar a proposta apresentada. ============================= 

 

======== RESTAURANTE QUINTA DA LOMBA, LDA. – LICENÇA ESPECIAL DE 

RUÍDO (I/16314/2010): Pelo Vereador Dr. Isidro Figueiredo, foi apresentada a seguinte 

proposta: “Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 

venho propor a ratificação do despacho exarado a 05 de Fevereiro de 2010 relativo à seguinte 

licença especial de ruído: · Restaurante Quinta da Lomba, Lda., para a realização de Festa de 

Carnaval que decorreu no estabelecimento “Quinta da Lomba”, na freguesia de S. Roque, de 15 

para 16 de Fevereiro de 2010, no seguinte horário: das 20h horas do dia 15/02/2010 às 04h do 

dia 16/02/2010. Na licença especial de ruído foram propostas as seguintes medidas para 

minorar o impacte negativo de ruído: · Ter em atenção o volume da música de forma a não 

causar incomodidade e zelar pela tranquilidade das habitações mais próximas, abstendo-se de 

emissões desproporcionalmente ruidosas; · Sensibilizar / informar antecipadamente os vizinhos 

mais próximos da realização do evento.” Após análise e votação na forma legal, foi deliberado 

por unanimidade aprovar a proposta apresentada. =========================== 

 

======== CAFÉ CONCERTO DA PRAÇA, LDA. – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 

(I/16295/2010): Pelo Vereador Dr. Isidro Figueiredo, foi apresentada a seguinte proposta: 

“Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, venho 

propor a ratificação do despacho exarado a 12 de Fevereiro de 2010 relativo à seguinte licença 

especial de ruído: · Café Concerto da Praça, Lda., para a realização de Festa de Carnaval que 
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decorreu no estabelecimento “Praça da Cidade”, na freguesia de Oliveira de Azeméis, de 15 

para 16 de Fevereiro de 2010, no seguinte horário: das 21h horas do dia 15/02/2010 às 06h do 

dia 16/02/2010. Na licença especial de ruído foram propostas as seguintes medidas para 

minorar o impacte negativo de ruído: · Ter em atenção o volume da música de forma a não 

causar incomodidade e zelar pela tranquilidade das habitações mais próximas, abstendo-se de 

emissões desproporcionalmente ruidosas; · Sensibilizar / informar antecipadamente os vizinhos 

mais próximos da realização do evento.” Após análise e votação na forma legal, foi deliberado 

por unanimidade aprovar a proposta apresentada. =========================== 

 

======== MUSEU CONCELHIO DO CALÇADO: Pelos Vereadores do Partido Socialista, 

foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando que: 1) A Indústria do Calçado assume um 

importante papel ao nível da empregabilidade e produção de riqueza e divulgação do nosso 

Concelho; 2) Existem no nosso concelho excelentes exemplos a nível da qualidade na criação e 

concepção de artigos de sapataria; 3) É importante divulgar a história do calçado no nosso 

Concelho, no contexto regional e nacional, registando a realidade actual e a do passado, ao 

nível da evolução tecnológica, da evolução do design e dos materiais, dos métodos de produção 

e organização das empresas, do marketing e da comercialização, etc.. Os Vereadores do Partido 

Socialista propõem que: ‐ A autarquia desenvolva todos os esforços para a criação de um 

“Museu Concelhio do Calçado”. Usando da palavra o Senhor Presidente disse que o projecto 

da Autarquia passa pela concretização da criação de um museu da indústria, dado que temos 

um tecido produtivo extraordinário e bastante diversificado. A nossa perspectiva nesta matéria 

não é contrária a esta questão do calçado, mas sim mais abrangente, sendo evidente que a área 

do calçado tem um valor muito grande. Usando da palavra o Vereador Eng.º Joaquim Jorge 

disse que a realidade é a aposta nos museus sectoriais. Usando da palavra o Vereador Dr. 

Manuel Alberto disse que este tipo de museus é muito usual e que a dimensão da industria do 

calçado em Oliveira de Azeméis, estando muito ligada à criação manual, faz todo o sentido a 

criação de um museu deste tipo Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por 

maioria, com os votos a favor dos Vereadores do PS e com os votos contra dos Vereadores do 

PSD e o voto contra do Senhor Presidente, não aprovar a proposta apresentada. ========= 

 

======== MOBILIDADE E FACILIDADE ACESSO AOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS: 

Pelos Vereadores do Partido Socialista, foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando 

que: 1) No preâmbulo do Decreto‐Lei n.º 123/97, de 22 de Maio, é sublinhado «o imperativo da 

progressiva eliminação das barreiras, designadamente urbanísticas e arquitectónicas, que 

permita às pessoas com mobilidade reduzida o acesso a todos os sistemas e serviços da 

comunidade, criando condições para o exercício efectivo de uma cidadania plena». 2) A 

mobilidade é um dos elementos determinantes no exercício dos direitos, liberdades e garantias 

dos cidadãos e é um garante da igualdade de oportunidades e da acessibilidade aos serviços de 

natureza social e colectivos mínimos (saúde, educação, justiça), cujo exercício pleno depende 
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também da existência de condições físicas que não representem obstáculos que o dificulte ou 

diminua. 3) Para além de todos estes aspectos, a inexistência de condições de acessibilidade 

para todos representa necessariamente um factor de frustração e uma barreira à realização 

pessoal, que têm ainda associados custos humanos, familiares e sociais inaceitáveis; 4) Os 

cidadãos portadores de deficiência são cidadãos de pleno direito, gozando inclusive de 

benefícios especiais consagrados na lei, resultantes da sua condição e grau de deficiência, de 

que são exemplos os descontos adicionais na compra de carro, os lugares de estacionamento 

público reservado, a preferência no acesso ao emprego no serviço público, ou aos serviços 

municipais e juntas de freguesia, etc. 5) Existem edifícios públicos no nosso Concelho que não 

oferecem condições de acesso e de mobilidade adequadas para cidadãos que se desloquem em 

cadeiras de rodas, sendo o Cine‐Teatro Caracas um dos exemplos; 6) A aposta estratégica do 

Município Oliveirense na cidadania e na plena integração dos cidadãos portadores de 

deficiência. Os vereadores do Partido Socialista propõem que a autarquia: a) Proceda ao 

levantamento das condições de acesso e de mobilidade em todos os edifícios e equipamentos 

públicos do Concelho; b) Até ao final de 2011, desenvolva um projecto de intervenção de forma 

a adequar todos estes espaços públicos com condições de acesso a cidadãos com dificuldades de 

mobilidade.” Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada. ============================================ 

 

==================== OBRAS PARTICULARES ====================   

 

======== Pedidos de margem de acerto e rectificação: ====================== 

 

======== PI/3779/2009 – JOÃO CORREIA EVARISTO DA SILVA (I/14570/2010), vem 

em aditamento ao processo em epígrafe (construção destinada a armazém, no lugar de 

Carregal, freguesia de S. Martinho da Gândara) requerer margem de acerto e rectificação para 

a área de novecentos e noventa metros quadrados, localizada em espaços florestais, ficando 

classificada como área de transição. Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por 

maioria, com quatro votos a favor dos Vereadores do PSD, três votos contra dos Vereadores do 

Partido Socialista e o voto a favor do Senhor Presidente, aprovar a proposta apresentada. === 

 

======== Pedidos de certidão de compropriedade: ======================== 

 

======== PI/1946/2010 (I/16196/2010), – BRANCA MARIA PEREIRA AZEVEDO PAÚL 

M. OLIVEIRA, residente na Rua Lourenço Almeida Azevedo, Coimbra, requer, na qualidade de 

proprietária, lhe seja emitida certidão de compropriedade ao abrigo do artigo 24º da Lei nº 54/ 

2003, de 23 de Agosto, relativamente ao seguinte prédio: Terreno de pinhal, sito no lugar de 

Pereira, freguesia de Santiago de Riba Ul, concelho de Oliveira de Azeméis, com a área de mil 

quatrocentos e setenta metros quadrados, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 
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número 985 e inscrito na matriz sob o artigo 604 rústico. A certidão destina-se a instruir 

escritura de doação, sendo que, na mesma doação, o referido prédio será adjudicado em comum 

e partes iguais – Maria Alexandra Paúl Miranda Oliveira e Rui Filipe Paúl Miranda Oliveira, 

solteiros, maiores, residentes na Rua Lourenço Almeida Azevedo, nº 19- 3º, Coimbra. Após 

análise e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade deferir o pedido. ======= 

 

======== PI/1512/2010 – LAURINDA OLIVEIRA LEITE (I/14055/2010), casada, 

residente na Rua dos Areinhos, freguesia de S. Roque, requer, na qualidade de proprietária, lhe 

seja emitida certidão, para efeitos de constituição de compropriedade, relativamente ao seguinte 

prédio: rústico inscrito na matriz sob o nº 612, com a área de quatro mil oitocentos e oitenta 

metros quadrados, situado em Cortelhos, freguesia de S. Roque, com as seguintes 

confrontações: Norte com pinhal e Álvaro Luís de Pinho; Sul com Manuel Henriques; Nascente 

com Josefino Soares de Pinho e Poente com Sebastião Soares Pinheiro. Após análise e votação 

na forma legal foi deliberado por unanimidade deferir o pedido. =================== 

 

======== PI nº 1670/2010 – MARIA ELISABETE LIMA DE OLIVEIRA, casada com 

Francisco Manuel Valente Ferreira, na comunhão de adquiridos, residente em Nogueira do 

Cravo e JOSÉ MANUEL LIMA DE OLIVEIRA, casado com Sílvia Maria Oliveira Henriques, 

na comunhão de adquiridos, residente em Oliveira de Azeméis, requer lhe seja emitida certidão 

de compropriedade ao abrigo do artigo 24º da Lei nº 54/ 2003, de 23 de Agosto, do artigo 

rústico 3668 da freguesia de Carregosa, composto de cultura de sequeiro, com duzentos e 

oitenta metros quadrados, a confrontar do Norte com Manuel Domingos Tavares, do Sul com 

caminho, nascente urbano do mesmo e do Poente com Manuel Amorim da Silva. Após análise e 

votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade deferir o pedido. ============= 

 

======== Pedidos de isenção de pagamento de taxas: ====================== 

 

======== PI/3623/2009 – CENTRO SOCIAL DRA. LEONILDA A. S. MATOS 

(I/15135/2010): Pelo Vereador Dr. Ricardo Tavares, foi apresentada a seguinte proposta: “À 

Reunião de Câmara para aprovação do pedido de isenção de pagamento de taxas.” Após 

análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada. ================================================= 

 

======== PI/2201/2009 – AVELINO JESUS MOREIRA DE PINHO (I/14582/2010): Pelo 

Vereador Dr. Ricardo Tavares, foi apresentada a seguinte proposta: “À Reunião de Câmara 

para aprovação do pedido de isenção de pagamento de taxas.” Após análise da mesma e 

votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade indeferir o pedido. ============ 
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======== Porque não constavam da Ordem de Trabalhos foram de seguida analisados e 

votados ao abrigo da parte final do artigo 83º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os assuntos que se seguem: ================= 

 

======== APROVAÇÃO DE TAXAS – GEDAZ – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 

DESPORTIVOS DE AZEMÉIS, EEM: Pelo Senhor Presidente, Dr. Hermínio Loureiro, foi 

apresentada a seguinte proposta: “Considerando que: - Nos termos da alínea h) do artigo 11º 

dos Estatutos da “GEDAZ – Gestão de Equipamentos Desportivos de Azeméis EEM, compete ao 

Conselho de Administração “Propor à Câmara Municipal a aprovação de preços e taxas a 

praticar”; - Nessa sequência, foi pela GEDAZ- Gestão de Equipamentos Desportivos de 

Azeméis EEM”, apresentada “Proposta de Novas Taxas – Fevereiro de 2010 (a acrescer às já 

aprovadas), proponho: a aprovação das taxas da “GEDAZ – Gestão de Equipamentos 

Desportivos de Azeméis, EEM”, conforme documento que fica arquivado em pasta anexa ao 

livro de actas. Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada. ============================================ 

 

======== ALTERAÇÃO DE TITULAR DE LICENÇAS DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS 

CONCESSIONADOS EM HASTA PÚBLICA Á EMPRESA 3DLAB: Pelo Vereador Dr. 

Ricardo Tavares, foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando que: - A empresa 

concessionária de alguns locais para instalação de outdoors atribuídos no âmbito da hasta 

pública, a empresa 3DLAB, vem solicitar pelo requerimento registado sob o nº E/45222/2009 a 

alteração da referida posição contratual para a empresa Newsymbol. 2- De acordo com o 3º 

parágrafo no capítulo II – Regras Relativas à Execução do Contrato integrante do procedimento 

para o direito e ocupação de Espaço Público com Painéis Publicitários: “Será possível ao 

concessionário proceder à cedência da sua posição contratual, desde que requeira ao Orgão 

Executivo, com a antecedência mínima de sessenta dias a partir do momento em que essa 

cedência se deverá efectuar.”Proponho: Que o Orgão Executivo defira o pedido de cedência da 

posição contratual da empresa 3DLAB à Empresa NewSymbol como requerido sob o 

requerimento E/45222/2009.” Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por 

unanimidade aprovar a proposta apresentada. ============================= 

 

======== CEDÊNCIA DO CINE- TEATRO CARACAS (I/17398/2010): Pela Vereadora 

Dra. Gracinda Leal, foi apresentada a seguinte proposta: “De acordo com o disposto no art.7º 

do Regulamento de Funcionamento, Segurança e Utilização do Cine-Teatro Caracas e 

considerando: - Os fins artísticos, educacionais e de lazer da iniciativa; - A importância que 

este evento representa quer para a instituição que o promove, quer para as crianças, jovens e 

adultos que nele se envolvem; - O interesse e a receptividade da iniciativa para o público que a 

ela assiste; - O interesse municipal da realização na promoção e animação cultural, proponho: - 

A cedência do Cine - Teatro Caracas, com isenção de taxa de locação à Escola Ferreira de 
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Castro para a entrega de diplomas do C.N.O., no dia 05 de Março pelas 21 horas.” Após 

análise e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada. ================================================= 

 

======== CENTRO LÚDICO – ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE ABERTURA AO 

PÚBLICO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO (I/17599/2010): Pela Vereadora Dra. 

Gracinda Leal, foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - A necessidade de ajustar 

o funcionamento do Centro Lúdico às necessidades deste equipamento; - Os interesses dos 

utilizadores, do Município e dos meios humanos e materiais existentes; - O disposto nas Normas 

de Funcionamento Geral, capítulo I, artigo 5º - horário de funcionamento, proponho: A 

aprovação do seguinte horário de abertura para os meses de Julho e Agosto: de segunda a sexta 

- feira das 10h às 13h e das 14h às 18h; - Sábados, domingos e feriados encerrado.” Após 

análise e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada. ================================================= 

 

======== PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE JOVENS FORMADORES E DOCENTES: Pela Vereadora Dr.ª Gracinda 

Leal, foi apresentada a seguinte proposta: “Considerando: - A importância da entidade 

“FORDOC- Associação Nacional de Jovens Formadores e Docentes e o papel que esta 

representa enquanto entidade formadora; - A importância da cooperação entre o Município de 

Oliveira de Azeméis e a “Fordoc” nos domínio pedagógicos, nomeadamente através do 

planeamento e realização de actividades de índole formativa e outras de interesse mútuo; - Os 

fins artísticos, educacionais e de lazer das iniciativas – Festival Internacional de Publicidade – 

Publi …Memory e Publi…Cinema – The Hire; - A importância que este evento representa para 

o Município e seus agentes (Estabelecimentos de ensino, comércio, empresa entre outros); - O 

interesse Municipal da realização na promoção e animação cultural, proponho que a Câmara 

delibere: aprovar a minuta do protocolo, documento este que fica arquivado em pasta anexa, a 

celebrar com a FORDOC – Associação de Jovens Formadores e Docentes e remetê-lo à 

Assembleia Municipal.” Após análise e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade 

aprovar a proposta apresentada. =====================================  

 

=== REUNIÃO PÚBLICA MENSAL – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICA === 

 

======== Pelo Senhor Presidente, foi dada a palavra ao público, tendo usado da mesma o 

munícipe Senhor Artur Costa o qual passou a ler o seguinte sobrescrito: “Exmos. Snrs 

Presidente da Câmara e Vereadores. Para todos as devidas saudações de respeito. Continuam 

no meu quintal dois elos que se soltaram da lomba inferior da Rua Visconde Almeida Garrett. 

Conforme é sabido, muitas são as lâmpadas apagadas ou intermitentes por todo o concelho e 

não só. Porém, um local existe com iluminação muito insuficiente – a escadaria da nossa Igreja 
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e Zonas circundantes, o que dificulta a circulação de quem à noite vai participar e assistir aos 

actos de culto, nomeadamente aquelas pessoas com problemas de saúde, visão ou movimentos. 

Tenha-se também em consideração que três dos acessos do Largo S. Miguel têm acentuado 

declive, perigoso até, por escorregadio. Em tempos alvitrei que um deles fosse transformado em 

degraus com corrimão semelhante ao existente nas escadas interiores do mercado. Falando em 

mercado, vi escrito que a construção de um novo e de um centro coordenador de transportes, 

serão prioridade para o presente mandato, acrescendo ainda um Campus Universitário, bem 

como uma pista de atletismo, além de outras obras há muito desejadas nas Ruas Bento 

Landureza e do Cruzeiro, entre outras, não esquecendo o saneamento e o abastecimento de 

água, que foram tema da campanha eleitoral, muito embora creia que esses não foram os 

motivos da escolha, tanto mais que muitos cidadãos não se convenceram disso e agora mais 

dúvidas têm. Mesmo assim, não será prioridade, quiçá maior, uns Paços do Concelho e um 

estaleiro municipal? Evidentemente que depende da visão de quem foram os escolhidos e 

continuará a ser. Quanto ao mercado, a meu ver está bem onde está, sendo mais que suficiente 

para o movimento que tem, cuja tendência é para diminuir, tendo em conta os espaços sem uso. 

Sobre o centro de transportes que o faça quem dele fizer uso e for proprietário. A Câmara que 

se preocupe com a ampliação da circulação dos TUAZ. Esses, é que poderão dar jeito às nossas 

gentes. “Como alguns fantasiam”, que seria “do coração da cidade”, se retirassem à Praça 

José da Costa “uma aurícula e um ventrículo” (o mercado e a casa da justiça”, mesmo que 

fossem para a Praça da Cidade, “cuja transplantação” até lhe fizesse jeito, uma vez que 

também ela está sujeita a “enfarte ou AVC”, tal qual acontece já com o comércio tradicional. 

Qual será o futuro desta terra, que é minha e nossa, que ilustres antepassados ergueram e 

quando foi elevada a vila e concelho era das mais prestigiadas da região? Que será das 

comunidades se for esquecido o seu passado, quando no presente ninguém se compara aos 

cidadãos dos anos 800 e 900, que transformaram o quase nada, pois só existia uma ruela, a que 

chamavam direita, para a qual convergiam caminhos pedonais e para carros de bois. Que foi 

feito e por onde andará o ADN dessa gente? Centenas de jovens da minha geração para cá se 

deslocavam para aqui se instruírem e que sempre bem disseram do que aqui aprenderam e que 

deles fez pessoas cultas e prestigiadas mesmo que modestas na sua condição social, mas de 

competência superior nos cargos e profissões se seguiram. Graças ao Curso Geral dos Liceus 

de então, ingressei na carreira judicial, tendo-a culminado como chefe de secretaria nos 

tribunais de Vila Nova de Foz Côa, Penamacor e Mesão Frio, onde em todas elas ainda hoje sou 

tratado pelo “sr. chefe”. Em 1973 fui convidado pelo então Ministro da Justiça Dr. Almeida 

Costa, para instalar o Tribunal Judicial em S. João da Madeira, do qual também fui o seu 

primeiro chefe de secretaria. Bons tempos, em que a honra da palavra, o saber e o brio 

profissional eram suficientes para merecer de superiores a confiança a que um simples ofício 

nos concedia plenos poderes e em que ser agente do Ministério Público ad hoc, nos dava 

prestígio. Só que nessa altura, “as famílias” em tudo eram constituídas, fossem as de sangue ou 

de tarefas. É disso que tenho saudade e me desgosta ver e ler agora o que acontece a todos os 
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níveis. Permitam V. Exas. que faça neste momento uma vénia, por me ter apercebido que os 

Vereadores Socialistas vão apresentando sugestões nomeadamente que todo o Executivo apoia, 

da mesma forma como, na generalidade, é menor o número de votos contra e abstenções. 

Parabéns a todos e podem estar certos que a assim continuarem, também V. Exas. poderão vir a 

ser “uma família” em cooperação. O Concelho agradecerá! Pelos resultados e lugar que ocupa, 

a União Desportiva Oliveirense merece um aplauso antecipado, mas sou dos que concordam 

que a iniciativa de arranjo ou mudança do estádio existente seja da sua responsabilidade, 

procurando o contributo e apoio de todos os que reconheçam o seu merecimento. Sabem quem 

construiu o primeiro parque de jogos, com bancadas em madeira, uma pequena cobertura, um 

campo pelado, um de basquetebol e andebol, onde hoje ainda está, dando lugar ao actual 

Estádio Carlos Osório, com ténis e hóquei em patins? Foi o povo, liderado por alguns mais 

afoitos, ali se realizando em primeira mão jogos do Campeonato da I Divisão em 1947, o que 

dignifica a história do Clube e da terra. Que ninguém deixe de contribuir para o que há-de vir! 

Saberão todos onde se localizava o antecedente campo de futebol? Na Alameda da Feira dos 

Onze, hoje ocupada por Escolas, Centro de Dia, Junta de Freguesia e parte do Centro Lúdico, 

eu que nasci ali perto e lá brinquei, não o conheci, já lá vão mais de 70 anos.” O Senhor 

Presidente registou. ============================================= 

 

======== Aprovação por minuta: Finalmente, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

presente acta em minuta, nos termos do nº3 e para efeitos do disposto no nº4 do artigo 92º, da 

Lei 169/99, de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ====  

                                                                                                                                                                                                                   

======= A presente acta foi distribuída por todos os presentes e por eles assinada, 

procedimento que dispensa a respectiva leitura conforme determina o nº4 do D.L. 45.362 de 21 

de Novembro de 1963. =========================================== 

 

======= E não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião, eram 13h e 20m da qual para constar se lavrou a presente acta que eu,                  

                                                          , na qualidade de secretária a redigi. ============= 
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Nº DE 
ORDEM 

DESIGNAÇÃO INICIO TERMO 

1 Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Limite de Freguesia Avenida João Pinto Bessa 

2 Rua do Paraíso Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Limite de Freguesia 

3 Rua Comissão de Melhoramentos Rua do Paraíso Sem saída 

4 Rua D. Manuel II Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Rua Combatentes do Ultramar 

5 Rua Alvaro Gonçalves Amado Rua D. Manuel II Rua da Boa Nova 

6 Beco Dr. Ferreira da Silva Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Sem saída 

7 Rua da Boa Nova Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Rua D. Manuel II 

8 Rua da Vale Grande Rua Combatentes da Ultramar Rua Professora Rosalina Reis 

9 Beco da Vale Grande Rua da Vale Grande Sem saída 

10 Rua Profª. Rosália Reis Rua D. Manuel II Limite de Freguesia 

11 Rua Combatentes do Ultramar Rua da Vale Grande Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva 

12 Rua de Angola Rua Combatentes de Ultramar Rua da Misericórdia de Cucujães 

13 Rua Dr. Agostinho Gomes Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Rua D. Frei Simão Borges  

14 Rua Nossa Senhora dos Bem-Casados Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva 

15 Calçada do Cego Rua Visconde de Carregoso Rua Nossa Senhora dos Bem-Casados 

16 Rua José Gomes Correia Rua Visconde de Carregoso Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva 

17 Rua Visconde de Carregoso Rua Manuel José de Carvalho  Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva 

18 Beco Profª. Emídia Assunção G. Silva Rua Professora Emídia Assunção Silva Sem saída 

19 Rua Frei João Leite de Amorim Rua Visconde de Carregoso Sem saída 

20 Rua José António da Silva Carvalho Rua Visconde de Carregoso Sem saída 

21 Rua de Carregoso Rua Visconde de Carregoso Sem saída 

22 Rua do Lugar do Marco Rua Manuel José de Carvalho Rua Visconde de Carregoso 

23 Rua Manuel José de Carvalho Rua do Ferral Rua Visconde de Carregoso 

24 Rua do Ferral Rua Manuel José de Carvalho Rua do Mosteiro 
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25 Rua José Manta Rua do Ferral Rua do Municipio 

26 Rua Manta de Baixo Rua José da Manta Sem saída 

27 Beco José  Manta Rua José Manta Sem saída 

28 Rua Manta de Cima Rua José da Manta  Sem saída 

29 Rua dos Moinhos Rua do Ferral Sem saída 

30 Travessa da Senhora Mestra Rua do Ferral Sem saída 

31 Rua dos Moleiros Rua do Mosteiro Rua do Ferral 

32 Rua do Mosteiro Travessa do Progresso Limite de Concelho 

33 Travessa do Progresso Rua do Mosteiro Rua do Progresso 

34 Rua do Progresso Rua José Maria Castro Lopes Júnior "Juca Lopes" Sem saída 

35 Rua Casas do Cercal Rua José Maria Castro Lopes Júnior "Juca Lopes" Rua das Cavadas 

36 Rua das Cavadas Rua José Maria Castro Lopes Júnior "Juca Lopes" Sem saída  

37 Travessa das Cavadas Rua das Cavadas Rua António Soares da Silva 

38 Rua António Soares da Silva Rua José Maria da Silva Rua José Maria Castro Lopes Júnior "Juca Lopes" 

39 Rua Comunidade Europeia Rua José Maria da Silva (junto a captação de água) Rua Manuel Tavares "Melro" 

40 Rua José Maria da Silva Rua Comunidade Europeia Rua Manuel Tavares "Melro" 

41 Rua José Maria Castro Lopes Júnior "Juca Lopes" Rua Casas do Cercal Rua D. Egas Moniz  

42 Rua Via Militar Romana Rua José Maria Castro Lopes Júnior "Juca Lopes"  Rua Conde de Penha Longa 

43 Travessa Via Militar Romana Rua Via Militar Romana Rua da Pica 

44 Rua da Pica Rua José Maria Castro Lopes "Juca Lopes" Rua Via Militar Romana 

45 Rua Pica de Cima Rua José Maria da Silva Rua José Maria Castro Lopes Júnior "Juca Lopes" 

46 Rua Joaquim José António da Silva Carvalho Rua José Maria Castro Lopes "Juca Lopes" Limite de freguesia 

47 Rua Cândido dos Reis Rua José Maria da Silva Rua Joaquim José António da Silva Carvalho 

48 Travessa das Águas Rua das Águas Sem saída 

49 Rua das Águas Rua Comunidade Europeia Rua José Maria da Silva 

50 Rua Tanque da Escudela Rua Cândido dos Reis Rua José Maria da Silva 
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51 Rua Manuel Godinho "Levante" Rua Joaquim José António da Silva Carvalho Rua Joaquim José António Silva Carvalho 

52 Rua de Cabo Verde Rua Joaquim José António da Silva Carvalho Rua Manuel Tavares "Melro" 

53 Travessa dos Açores Rua dos Açores Sem saída 

54 Rua dos Açores Rua Comunidade Europeia Rua José Maria da Silva 

55 Rua das Pedreiras Rua José Maria da Silva Rua Joaquim José António da Silva Carvalho  

56 Rua da Margonça Rua Manuel Tavares "Melro"  Rua Joaquim José António da Silva Carvalho  

57 Rua Manuel Tavares "Melro" Rua da Comunidade Europeia Rua Joaquim José A. S. Carvalho 

58 Rua Arcilio Brandão Azevedo Rua das Pedreiras Rua Manuel Tavares "Melro" 

59 Rua Pedro Hispano (Papa João XXI) Rua Arcilio Brandão Azevedo Rua Joaquim José António da Silva Carvalho 

60 Rua de S. Roque Rua Manuel Tavares "Melro" Sem saída 

61 Rua da Madeira Rua Manuel Tavares "Melro" Sem saída 

62 Rua Profª. Adosinda Valente Rua D. Egas Moniz "O Gascão" Sem saída  

63 Rua D. Egas Moniz " O Gascão " Rua José Maria Castro Lopes Júnior "Juca Lopes" Rua Dr. António Alves Ferreira da Silva  

64 Beco D. Egas Moniz Rua D. Egas Moniz "O Gascão" Sem saída 

65 Rua Dr. António Alves Ferreira da Silva Rua D. Egas Moniz "O Gascão" Rua Dr. Ângelo da Fonseca 

66 Rua Nossa Senhora da Conceição Rua Conde de Penha Longa  Rua Dr. António Alves Ferreira da Silva 

67 Rua Padre José Andrade Rua Nossa Senhora da Conceição Rua Dr. Ângelo da Fonseca  

68 Largo Padre Vaz Largo Padre Vaz Largo Padre Vaz 

69 Travessa da Capela Nossa Senhora da Conceição Largo Padre Vaz Rua Dr. Ângelo da Fonseca 

70 Rua Dr. António de Castro Alves Ferreira da Silva Rua D. Egas Moniz "O Gascão" Largo Padre Vaz 

71 Rua Faria de Baixo Rua Nossa Sr.ª da Conceição Rua Dr. António Castro Alves Ferreira da Silva 

72 Rua Domingos Joaquim Ferreira Rua Faria de Baixo Rua Nossa Senhora da Conceição 

73 Rua da Aldeia Rua D. Egas Moniz "O Gascão" Rua Faria de Baixo 

74 Travessa António Gomes da Costa Rua Dr. Ângelo da Fonseca Rua Nossa Senhora da Conceição 

75 Rua Dr. Ângelo da Fonseca Rua Conde de Penha Longa Rua do Marco Divisório 

76 Rua Condessa de Penha Longa Rua Maestro António Pinto Godinho Rua Conde Penha Longa 
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77 Rua Irmãs de S. Vicente de Paulo Rua Condessa Penha Longa Rua Manuel  Magalhães 

78 Travessa Dr. Ângelo da Fonseca Rua Irmãs S. Vicente de Paulo Rua Dr. Ângelo da Fonseca 

79 Rua Linha Vale do Vouga Rua Irmãs de S. Vicente de Paulo Sem saída  

80 Travessa Irmãs de S. Vicente de Paulo Rua Irmãs de S. Vicente de Paulo Sem saída 

81 Beco Irmãs S. Vicente de Paulo Rua Irmãs de S. Vicente de Paulo Sem saída 

82 Beco Condessa de Penha Longa Rua Condessa de Penha Longa Sem saída 

83 Rua dos Sapateiros Rua Condessa de Penha Longa Sem saída  

84 Rua do Hospital de Cucujães Rua Condessa de Penha Longa  Sem saída  

85 Rua Pioneiros da Arte Rua Condessa Penha Longa  Sem saída  

86 Rua Professor Abel Godinho Rua Maestro António Pinto Godinho Rua Pioneiros da Arte 

87 Rua Maestro António Pinto Godinho Largo Condessa Penha Longa Rua do Mosteiro  

88 Rua Capela Mártir S. Sebastião Rua do Buraco Rua Condessa de Penha Longa 

89 Largo Asilo da Gandarinha Largo Asilo da Gandarinha Largo Asilo da Gandarinha 

90 Largo Condessa Penha Longa Largo Condessa Penha Longa Largo Condessa Penha Longa 

91 Rua Augusto Brandão Rua M.M. Castro Lopes (António Costa) Rua Capela Mártir S. Sebastião 

92 Rua M. M. Castro Lopes Rua Augusto Brandão Largo Asilo da Gandarinha 

93 Rua António José Lopes da Costa Rua M.M. Castro Lopes (António Costa) Sem saída 

94 Beco Padre Plácido Gonçalves Rua Padre Plácido Gonçalves Sem saída 

95 Rua Padre Plácido Gonçalves Rua Augusto Brandão Rua Maestro António Pinto Godinho  

96 Largo da Estação do Caminho de Ferro Largo da Estação do Caminho de Ferro Largo da Estação do Caminho de Ferro 

97 Travessa da Estacão do Caminho de Ferro Rua Maestro António Pinto Godinho Rua do Mosteiro 

98 Rua Francisco Cunha e Silva Rua do Mosteiro Rua Abade João Domingos Arede  

99 Rua Jornal "O Despertar" Rua do Mosteiro Sem saída 

100 Largo da Igreja Largo da Igreja Largo da Igreja 

101 Rua Abade Domingues Arede Largo da Igreja Rua do Mosteiro 

102 Rua Clube Desportivo de Cucujães Rua Abade João Domingos Arede Avenida João Pinto Bessa 
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103 Largo Padre Mário Ferreira Largo Padre Mário Ferreira Largo Padre Mário Ferreira 

104 Rua do Couto Largo Padre Mário Ferreira Rua Atlético Clube de Cucujães 

105 Rua Caminho das Aléns Rua do Couto Rua do Mosteiro 

106 Rua do Carvalhal Rua  Agostinho Francisco Gomes "Sacristão" Rua do Mosteiro 

107 Rua Agostinho Francisco Gomes "Sacristão" Rua D. Crisóstomo de Aguiar  Rua D. Crisóstomo de Aguiar 

108 Rua D. Crisóstomo de Aguiar Rua do Mosteiro (Pontão) Rua do Mosteiro 

109 Calçada da Ribeira dos Tremoços Rua do Mosteiro Sem saída 

110 Rua do Pontão Rua D. Crisóstomo de Aguiar Sem saída 

111 Travessa D. Crisóstomo de Aguiar Rua D. Crisóstomo de Aguiar Rua D. Crisóstomo de Aguiar  

112 Rua Padre José Manuel Soares de Albergaria Rua D. Crisóstomo de Aguiar Rua Jornal Quinzena de Cucujães 

113 Rua Alfredo Fernandes Andrade Rua D. Crisóstomo de Aguiar Rua D. Almira Brandão 

114 Rua da Costa Rua Padre José Manuel Soares de Albergaria Rua Alfredo Fernandes Andrade 

115 Rua D. Abade Martinho Rua Padre José Manuel Soares de Albergaria Rua Dr. Bernardino de Almeida 

116 Rua Victor Ferreira dos Santos Rua D. Abade Martinho Rua Alfredo Fernandes Andrade 

117 Rua José Aleixo Rua Padre José Manuel Soares de Albergaria Sem saída  

118 Rua D. João II Rua D. Abade Martinho Sem saída  

119 Rua Albertino Pereira da Silva Rua Padre José Manuel Soares de Albergaria Sem Saída 

120 Rua Manuel Magalhães Rua Dr. Ângelo da Fonseca Rua Jornal "Quinzena de Cucujães" 

121 Rua Conde de Faria Rua Manuel Magalhães Rua Jornal "Quinzena de Cucujães" 

122 Rua Faria de Cima Rua Irmãs de S. Vicente de Paulo Rua Irmãs de S. Vicente de Paulo 

123 Rua Domingos Terra Rua Dr. Ângelo da Fonseca  Rua Irmãs de S. Vicente de Paulo 

124 Rua 11 de Junho de 1927 Rua Manuel Magalhães Rua Jornal "Quinzena de Cucujães" 

125 Rua Jornal Quinzena de Cucujães Rua Dr. Ângelo da Fonseca Rua Manuel Magalhães 

126 Beco 13 de Maio Rua Jornal "Quinzena de Cucujães" Sem saída 

127 Rua Professor Rufino José Correia Rua Jornal "Quinzena de Cucujães" Rua João Francisco 

128 Rua João Francisco Rua Jornal "Quinzena de Cucujães" Rua do Marco Divisório  
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129 Rua do Marco Divisório Rua Dr. Ângelo da Fonseca Rua Dr. António Francisco Bordalo 

130 Rua Dr. António Francisco Bordalo Rua Jornal Quinzena de Cucujães Rua do Marco Divisório 

131 Rua do Roupal Rua Dr. Bernardino de Almeida Limite de Concelho 

132 Rua Fonte da Costa Rua Alfredo Fernandes Andrade Rua Professor Lidio Correia 

133 Rua Núcleo de Atletismo de Cucujães Rua Alfredo Fernandes Andrade Rua Dona Almira Brandão 

134 Rua Manuel Duarte "O Emigrante" Rua Alfredo Fernandes Andrade Rua Núcleo de Atletismo de Cucujães 

135 Rua Jaime Vaz Amorim Rua Núcleo de Atletismo de Cucujães Rua Joaquim José Tavares 

136 Rua D. Frei Serafim de Santa Ana Rua Professor Lidio Correia Rua Alfredo Fernandes de Andrade 

137 Rua Professor Lidio Correia Rua Alfredo Fernandes Andrade Rua Rio Velho 

138 Rua D. João V Rua Professor Lidio Correia Rua Dona Almira Brandão 

139 Rua do Poder Local Rua Prof. Lídio Correia  Rua de Moçambique 

140 Rua dos Covelos Rua do Poder Local Sem saída 

141 Rua de Moçambique Rua Professor Lidio Correia Rua Professor Lidio Correia 

142 Rua de Timor Rua Padre António Ferreira Rua do Pinhal 

143 Travessa Dona Almira Brandão Rua Dona Almira Brandão Sem saída 

144 Travessa Padre António Ferreira Rua Padre António Ferreira Sem saída 

145 Rua Padre António Ferreira Rua Professor Lidio Correia Rua Dona Almira Brandão 

146 Travessa D. João V Rua D. João V Rua Padre António Ferreira 

147 Beco Antigo Centro de Saúde Rua Dona Almira Brandão Sem saída  

148 Rua Dona Almira Brandão Rua do Mosteiro  Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão 

149 Travessa do Brasil Rua do Brasil Rua Dona Almira Brandão 

150 Rua do Brasil Rua Dona Almira Brandão Rua do Picoto 

151 Rua Joaquim José Tavares Rua Alfredo Fernandes Andrade Rua Dona Almira Brandão 

152 Rua da Angenja Rua Dona Almira Brandão Rua Joaquim José Tavares 

153 Travessa do Picoto Rua do Picoto Rua Dona Almira Brandão 

154 Rua do Picoto Rua Dona Almira Brandão Rua do Mosteiro  



7 
 
Divisão de Sistemas de Informação Geográfica e Cartográfica        
 
Gabinete de Informação Geográfica Municipal 

Listagem dos topónimos 
 

 

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis 
Tel. 256 600 600 Fax 256 674 694 
Largo da República 
3720-240 Oliveira de Azeméis 
geral@cm-oaz.pt  
 

   

               

155 Beco Felismino Leite Rua Dona Almira Brandão Sem saída 

156 Beco Dona Almira Brandão Rua Dona Almira Brandão Sem saída 

157 Rua Ordem dos Beneditinos Rua Dona Almira Brandão Rua Núcleo de Atletismo de Cucujães 

158 Rua Dona Lucinda Brandão Avenida João Pinto Bessa Rua do Mosteiro 

159 Rua Dona Cláudina Brandão Rua Clube Desportivo de Cucujães Rua Dona Lucinda Brandão 

160 Rua Fonte das Manguelas Rua Atlético Clube de Cucujães Rua Dona Claudina Brandão 

161 Rua Alexandre Herculano Rua Dona Claudina Brandão Avenida João Pinto Bessa 

162 Rua do Penedo Rua Dona Claudina Brandão Rua Alexandre Herculano 

163 Travessa Fonte das Manguelas Rua Fonte das Manguelas Sem saída 

164 Rua Atlético Clube de Cucujães Rua Clube Desportivo de Cucujães Rua do Mosteiro(rotunda 75 anos) 

165 Rua da Pedreira Rua do Couto Rua do Mosteiro 

166 Rua Casa do Povo Rua do Mosteiro Rua da Pedreira 

167 Travessa Casa do Povo Rua do Couto Rua Casa do Povo 

168 Travessa do Couto Rua do Couto Sem saída 

169 Beco A.C.C. Rua Atlético Clube de Cucujães Sem saída 

170 Rua Narciso Ferreira Tavares Rua Atlético Clube de Cucujães Rua Dona Claudina Brandão 

171 Rua 25 de Abril Rua Clube Desportivo de Cucujães Rua João Alves 

172 Rua do Teso Rua Clube Desportivo de Cucujães Rua 25 de Abril 

173 Rua do Município Rua Clube Desportivo de Cucujães Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva 

174 Rua de S. Martinho Rua do Município Sem saída  

175 Rua 7 de Julho Rua S. Martinho Sem saída 

176 Rua C.N.E. Rua S. Martinho Sem saída 

177 Rua S. Bento Rua S. Martinho Sem saída 

178 Rua Colégio das Missões Rua S. Martinho Sem saída 

179 Rua Manuel Jesus Resende Rua José Manta Sem saída 

180 Rua D. Afonso III Rua Professora Emidia Assunção Gomes Silva Rua do Município 
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181 Rua Profª. Emidia de Assunção Gomes da Silva Rua Visconde de Carregoso Rua do Município 

182 Travessa Dr. Agostinho Gomes Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Rua Dr. Agostinho Gomes 

183 Rua Bernardino Ferreira Cardoso da Silva Rua D. Frei Simão Borges Sem saída 

184 Rua D. Frei Simão Borges Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Rua Combatentes da Ultramar 

185 Travessa Combatentes de Ultramar Rua Combatentes de Ultramar Sem saída 

186 Rua Vasco da Gama Rua Combatentes do Ultramar Rua Manuel Alves Soares 

187 Travessa de Rebordões Rua de Rebordões Rua Camilo Castelo Branco 

188 Rua Camilo Castelo Branco Rua do Município  Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva 

189 Rua D. Egas Odoriz Rua do Município Rua João Alves 

190 Travessa Camilo Castelo Branco Rua Camilo Castelo Branco Rua D. Egas Odoriz 

191 Rua João Alves Rua Clube Desportivo de Cucujães Rua Camilo Castelo Branco 

192 Beco Camilo Castelo Branco Rua Camilo Castelo Branco Sem saída 

193 Rua Sociedade Columbófila de Cucujães Rua Manuel Alves Soares Travessa Manuel Alves Soares 

194 Travessa Manuel Alves Soares Rua Manuel Alves Soares Sem saída 

195 Rua Joaquim Alves Cruz Rua Manuel Alves Soares Sem saída 

196 Rua Manuel Alves Soares Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Largo de Santa Luzia 

197 Rua 5 de Outubro Rua Manuel Alves Soares Rua da Misericórdia de Cucujães 

198 Rua da Venda Nova Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Rua dos Missionários 

199 Rua Ferreira de Castro Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Rua Clube Desportivo  de Cucujães  

200 Rua dos Missionários Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Largo da Santa Luzia 

201 Largo de Santa Luzia Largo de Santa Luzia Largo de Santa Luzia 

202 Rua Misericórdia de Cucujães Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Rua do Marco 

203 Avenida João Pinto Bessa Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva Rua do Mosteiro 

204 Travessa João Pinto Bessa Avenida João Pinto Bessa Rua D. Pedro II 

205 Travessa Banda de Música de Cucujães Rua D. Pedro II Rua Banda de Música de Cucujães 

206 Rua D. Pedro II Rua Misericórdia de Cucujães Rua Banda de Música de Cucujães 
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207 Rua  A. E. P. Rua D. Pedro II Largo de Santa Luzia 

208 Rua Professor Leão Rua da Misericórdia de Cucujães    Rua do Mosteiro  

209 Rua da Ínsua Rua Prof. Leão  Rua Professor Leão  

210 Rua Deolinda Rosa de Jesus Rua Padre Alfredo Alves Sem saída 

211 Beco Padre Alfredo Alves Rua Padre Alfredo Alves Sem saída 

212 Rua Padre Alfredo Alves Rua da Ínsua  Rua D. Afonso Henriques 

213 Rua Santo António da Ínsua Rua Professor Leão Rua da Insua 

214 Travessa Stº António da Ínsua Rua Santo António da Ínsua Rua Professor Leão  

215 Rua Agostinho Lopes da Costa Rua Professor Leão Fundo do lugar de Arribada  

216 Travessa Agostinho Lopes da Costa Rua da Fonte Rua Agostinho Lopes da Costa 

217 Rua António José Godinho Rua da Misericórdia de Cucujães Rua Agostinho Lopes da Costa 

218 Rua do Marco Rua da Misericórdia de Cucujães Sem saída 

219 Rua Joaquim Santos "Pião" Rua S. Tomé e Príncipe Sem saída 

220 Rua de S. Tomé e Príncipe Rua da Misericórdia de Cucujães Sem saída 

221 Rua Manuel Gonçalves Soares Rua da Misericórdia de Cucujães Sem saída 

222 Rua dos Carvoeiros Rua da Misericórdia de Cucujães Sem saída 

223 Rua Padre Américo Rua da Misericórdia de Cucujães Rua dos Carvoeiros 

224 Travessa Padre Américo Rua Padre Américo Sem saída 

225 Travessa da Misericórdia de Cucujães Rua Padre Américo Rua da Misericórdia de Cucujães 

226 Rua do Gorgulhão Rua da Misericórdia de Cucujães Sem saída 

227 Travessa de Rio de Ossos Rua da Misericórdia de Cucujães Rua de Rio de Ossos 

228 Rua de Rio de Ossos Rua da Misericórdia de Cucujães Rua da Misericórdia de Cucujães 

229 Rua D. Prudêncio de Bessa Rua de Rio de Ossos Sem saída 

230 Caminho da Misericordia de Cucujães Rua da Misericordia de Cucujães Sem Saida 

231 Calçada da Fonte Escura Rua da Misericórdia de Cucujães Rua da Fonte Escura 

232 Rua da Fonte Escura Rua da Misericórdia de Cucujães Rua Professor Leão 
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233 Beco da Fonte Escura Rua da Fonte Escura Sem saída 

234 Travessa da Fonte Escura Rua da Fonte Escura Sem saída 

235 Rua Luís de Camões Rua da Fonte Escura Rua Professor Leão 

236 Rua Santa Luzia Rua Misericórdia de Cucujães Rua Luís de Camões 

237 Rua Banda de Música de Cucujães Rua Professor Leão Avenida João Pinto Bessa 

238 Rua Cruz Vermelha Portuguesa Rua Banda da Música de Cucujães  Sem saída 

239 Rua António Francisco Neves Rua Banda de Musica de Cucujães Sem saída  

240 Rua Fernando Pessoa Rua Banda de Música de Cucujães Sem saída  

241 Rua António Costa Sol Rua Fernando Pessoa Rua do Mosteiro 

242 Rua Dona Godinho Soares Rua António Costa Sol Sem saída  

243 Rua Empresa Eléctrica Rua do Brasil Rua do Mosteiro 

244 Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão Rua do Mosteiro Limite de Concelho 

245 Rua Fonte do Mouro Rua do Mosteiro Rua D. Afonso Henriques 

246 Rua Dom Afonso Henriques Rua da Ínsua Rua do Mosteiro 

247 Rua Combatentes da 1º Grande Guerra Rua do Mosteiro Rua Padre António Rocha 

248 Rua da Indústria Rua dos Combatentes da 1ª Grande Guerra Rua do Mosteiro 

249 Rua Padre António Rocha Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão Largo do Areal 

250 Travessa do Rio Velho Rua Dona Almira Brandão Rua Rio Velho 

251 Rua do Pinhal Rua Professor Lidio Correia Travessa Rio Velho 

252 Rua Rio Velho Limite de Concelho Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão 

253 Rua Aristides Sousa Mendes Rua Padre António Rocha Rua Amadeu Pereira da Costa "Rita" 

254 Travessa Amadeu Pereira da Costa "Rita" Rua Amadeu Pereira da Costa "Rita" Sem saída 

255 Rua Capitão Valença Rua Padre António Rocha Rua do Mosteiro 

256 Rua da F.I.A.C. Rua Padre António Rocha Rua do Mosteiro  

257 Rua Pinho Leal Rua Padre António Rocha Rua Ernesto Valente 

258 Rua Ernesto Valente Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão Largo do Areal 
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259 Rua dos Chapeleiros Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão Rua Pinho Leal 

260 Rua Plácido Gomes dos Santos Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão Rua Pinho Leal 

261 Rua Amadeu Pereira da Costa "Rita" Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão Rua Pinho Leal 

262 Travessa Manuel Brandão Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão Sem saída 

263 Rua Casal Novo Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão Rotunda do Ramadinha 

264 Travessa Casal Novo Rua Rio Velho Rua Casal Novo 

265 Beco Casal Novo Rua Casal Novo Sem saída 

266 Rotunda do Ramadinha Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão 

267 Rua D. Frei Luís de Jesus Rua Casal Novo Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão 

268 Rua D. Miguel Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão Rua João Rodrigues Catorze 

269 Rua João Rodrigues Catorze Rua Ernesto Valente Rua Domingos José Soares da Silva 

270 Largo do Areal Rua Domingos José Soares da Silva Rua Padre António Rocha 

271 Rua Brás Doze da Costa Rua do Mosteiro Largo do Areal 

272 Travessa do Fôjo Rua Dona Antoninha Rua do Mosteiro 

273 Rua Dona Antoninha Rua Professor Leão Rua do Fôjo 

274 Rua do Fôjo Rua Professor Leão Rua do Mosteiro  

275 Rua Domingos José Soares da Silva Largo do Areal Largo Leões do Monte 

276 Rua dos Emigrantes Rua Domingos José Soares da Silva Rua D. Mauro da Silva 

277 Rua da Quinta Rua D. Mauro da Silva Sem saída  

278 Travessa dos Emigrantes Rua dos Emigrantes Rua da Quinta 

279 Rua João Ferreira Neto ( João Resende) Rua Nossa Senhora da Conceição Rua Dr. Ângelo da Fonseca 

280 Rua D. António da Costa Rua do Mosteiro  Sem saída 

281 Rua Joaquina da Silva Rua do Fôjo Sem saída 

282 Travessa das Irmandades  Rua das Irmandades Sem saída 

283 Rua das Irmandades Rua do Fôjo Sem saída 

284 Rua da Índia Rua António Costa Sem saída 
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285 Rua António Costa  Rua Professor Leão Rua da Floresta  

286 Rua da Floresta Rua António Costa  Rua do Mosteiro 

287 Rua da Guiné-Bissau Rua António Costa Sem saída 

288 Travessa António da Costa Rua Professor Leão Rua  António da Costa 

289 Rua D. Frei Vasco de Miranda Rua Professor Leão Sem saída 

290 Rua da Fonte Rua Professor Leão Sem saída  

291 Rua Frei Pedro Quaresma Rua D. Afonso Henriques Rua Professor Leão 

292 Rua Irmã Conceição Rua António Costa  Sem saída 

293 Rua de Fermil Rua da Bela Vista Sem saída 

294 Rua Manuel Ferreira Rua do Mosteiro Rua da Bela Vista 

295 Rua de Macau Rua Dr. Arlindo Marques Leal Rua da Bela Vista 

296 Rua Eça de Queirós Rua Dr. Arlindo Marques Leal Rua da Bela Vista 

297 Rua 10 de Junho Rua da Bela Vista Sem saída 

298 Rua Dr. Arlindo Marques Leal Rua 10 de Junho Rua de Macau 

299 Rua da Bela Vista Largo Leões do Monte Rua de Fermil 

300 Rua do Monte Rua D. Mauro da Silva Rua da Bela Vista 

301 Rua D. Mauro da Silva Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão Rua do Mosteiro  

302 Travessa do Monte Rua do Monte Rua da Bela Vista. 

303 Largo Leões do Monte Largo Leões do Monte Largo Leões do Monte 

304 Rua Armandina Fátima Ferreira Brandão Rua D. Mauro da Silva Rua Frei António Gonçalves 

305 Rua Marco Geodésico Rua Frei António Gonçalves Rua da Bela Vista 

306 Rua Frei Esteves da Cruz Rua D. Mauro da Silva Rua Frei António Gonçalves 

307 Rua Senhora da Luz Rua D. Mauro da Silva Rua Frei António Gonçalves 

308 Travessa D. Mauro da Silva Rua D. Mauro da Silva Rua de S. João da Madeira 

309 Rua S. João da Madeira Rua Senhora da Luz Limite de Concelho (S. João da Madeira) 

310 Rua das Flores Rua Senhora da Luz Limite de Concelho (S. João da Madeira) 
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311 Rua Frei António Gonçalves Rua da Bela Vista Limite de Concelho 

312 Rua do Buraco Rua Via Militar Romana Rua Capela Mártir S. Sebastião 

313 Rua de Rebordões Rua Camilo Castelo Branco Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva 

314 Rua Dr. Bernardino de Almeida Rua Padre José Manuel Soares de Albergaria Rua Alfredo Fernandes Andrade 

315 Rua Conde Penha Longa Rua Condessa Penha Longa Rua D. Egas Moniz "O Gascão" 

316 Travessa Professor Leão Rua Professor Leão Sem saída 
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Fundamentação 
 
1 – Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva 
António Joaquim Ferreira da Silva (1853-1923). Sem duvida a maior personalidade nascida em Cucujães. Foi um eminente 

sábio, químico e professor, autor didáctico. Reconhecido mundialmente. Em 1883, já era Director do Laboratório Municipal 

de Química do Porto. Em 1907, foi sócio fundador da Academia de Ciências de Portugal. Em 1911 foi eleito primeiro Director 

da Academia Politécnica do Porto, precursora da Faculdade de Ciências e no mesmo ano presidente da Sociedade Química 

Portuguesa. Foi agraciado com várias medalhas. Era cavaleiro da Ordem da Conceição; Grã-cruz de Afonso XII; cavaleiro da 

Legião de Honra. Representou Portugal nos Congressos de: Áustria em 1898; Paris em 1900; Presidente Honorário da 

Sociedade de Ciências de Berlim em 1903. Foi dado o seu nome a Escola C+S de Cucujães passando a designar-se por 

escola EB 2,3 Dr. Ferreira da Silva, reconhecido pelo Ministério da Educação como mais douto de todos os Cucujanenses. 

Está sepultado em Cucujães. 

2 - Rua do Paraíso 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

3 - Rua Comissão de Melhoramentos 
Para perpetuar a existência de um grupo de homens que pugnou pelo desenvolvimento de Cucujães. 

4 - Rua D. Manuel II 
(1889-1932) - Este jovem Rei passou por Cucujães por altura da inauguração da Linha do Vale do Vouga, isto em 1908, 

primeiro ano do seu curto reinado, que veria o fim com a implantação da República. 

5 - Rua Álvaro Gonçalves Amado 
Nasceu em Cucujães em 14/01/1916, e casou nesta terra com Clementina Marta Silva Costa em 27/02/1943, na Capela de 

Santo António da Ínsua, Capela próxima do local onde nasceu e viveu até a sua morte. Guarda-livros de profissão, dedicou 

toda a sua vida ao movimento juvenil “Escutismo” que fundou em Cucujães em 23/04/1939, tendo algum tempo depois sido 

filiado no Corpo Nacional de Escutas (CNE), associação de âmbito nacional integrada no Bureau Mundial de Escutismo. Foi 

o primeiro chefe de agrupamento, levou o nome de Cucujães a todos os locais do país onde os jovens escuteiros se 

deslocavam para participar nas mais diversas actividades escutistas. Muitos foram e são os jovens que efectuam a sua 

formação pelo método escutista. O Chefe Álvaro Amado foi figura destacada a nível regional (Região Porto), sendo 

convidado a participar em todas as actividades locais e regionais. 

6 – Beco Dr. Ferreira da Silva 
Ver Rua Professor Doutor António Joaquim Ferreira da Silva. 

7 - Rua da Boa Nova 
Topónimo local, porque é conhecida a capelinha que se localiza nas proximidades, também conhecida por capela do bom 

sucesso. 

8 - Rua da Vale Grande 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

9 - Beco da Vale Grande 
Ver Rua da Vale Grande. 

10 - Rua Professora Rosália Reis 
(1914-1992) - Nascida na Vila de Cucujães, no lugar da Vale Grande, em 6 de Junho de 1914, Rosália Augusta dos Reis 

professora (nas escolas, 1938- Escola Feminina de Oliveira de Azeméis, 1940 - Escola Feminina de Ul, 1942 - Escola 

Feminina nº 2 de S. João da Madeira, 1943 - Escola Masculina de Escapães até lhe ser concedida aposentação em Abril de 

1982, que se impôs à consideração das populações e alunos (...). Mulher de grande Fé (...) A actividade profissional (...) do 

mais autêntico exemplo do verdadeiro sacerdócio, numa acção que extravasou muito para além dos limitados horizontes das 
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paredes da sala de aula." (Jornal "O Regional" de 2/9/1995). Depois de aposentada muitos ainda eram aqueles que 

frequentavam a sua casa onde ministrava as suas aulas. 

11 - Rua Combatentes do Ultramar 
Em memória dos Cucujanenses mortos nas Campanhas Ultramarinas. 

12 - Rua de Angola 
Perpetuar a terra onde foi marcante a presença e influência portuguesa. Os portugueses chegaram à foz do rio Zaire em 

1482. Foi colónia de Portugal até 11-11-1975, data em que obteve a independência. 

13 - Rua Dr. Agostinho Gomes 
(1918-...) Eminente Homem de Cultura, natural de Cucujães, professor Universitário e escritor. Leccionou entre outras 

Universidades, nas de Estrasburgo e Bordéus (França). Sempre se interessou pelo desenvolvimento intelectual do povo de 

Cucujães e apesar de se ter radicado em Vila Nova de Gaia, manteve residência em Cucujães. Foi Director Jornal de 

Cucujães, jornal fundado em 1976 por José Luís C. Santos, escreveu vasta obra literária composta de poesia, ensaios 

críticos, estudos e traduções. 

14 - Rua Nossa Senhora dos Bem-Casados 
Perto da Capelinha que deu origem ao nome. Capela mandada construir por José Gomes Correia, em cumprimento de 

promessa, aquando da sua emigração para França devido as saudades de casa e vontade de pagar a mesma 

conjuntamente com sua esposa Maria da Conceição Correia, para tal o seu casamento tinha de ser bom perante tal 

adversidade. Dai se ter lembrado da Nª Srª dos Bem-Casados. De regresso a Portugal manda construir a capelinha mas a 

imagem não existia, tendo então solicitado os bons ofícios do Sr. Ilídio Brandão, escultor afamado de Santiago de Riba Ul, 

que com ideia conjunta esculpiu, em cerejeira um casal caminhando pela "estrada da vida". 

15 - Calçada do Cego 
Nome pela qual é conhecida publicamente. Ai residiu o Sr. José Maria, que cegou num acidente de trabalho, tendo a sua 

infelicidade dado origem ao nome da calçada. 

16 - Rua José Gomes Correia 
Sócio fundador da Industria de fabrico de brinquedos de madeira, "SOINCA", que ainda existe, comerciante, impulsionador e 

organizador de inúmeros festejos populares no seu lugar. 

17 - Rua Visconde de Carregoso 
Benemérito local do séc. XIX. Doou a escola de Carregoso considerada na época a melhor do distrito. Deputado da Nação 

seu nome António Gomes Brandão, nasceu em 1807, faleceu em 1878. 

18 - Beco Professora Emídia Assunção G. Silva 
Ver Rua Professora Emídia Assunção G. Silva. 

19 - Rua Frei João Leite de Amorim 
Com a extinção da Ordem por imposição do estado, os bens e o Mosteiro passaram para a posse do estado. Mais tarde o 

Frei João Amorim veio a readquirir o Mosteiro e alguns terrenos na envolvente ao mesmo. 

20 - Rua José António da Silva Carvalho 
Nasceu em Cucujães em 1832. Era proprietário em 1867 da fábrica de chapéus de lã, talvez a maior de Portugal (segundo 

pinho Leal). A fábrica foi fundada com o seu pai Manuel José Carvalho. Trata-se assim de mais um dos pioneiros industriais 

da região. 

21 - Rua de Carregoso 
Topónimo com que é conhecido o local. 

22 - Rua do Lugar do Marco 
Topónimo com que é conhecido o local. 

23 - Rua Manuel José de Carvalho 
Foi grande industrial de Chapelaria (1870) para além de benemérito. 
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24 - Rua do Ferral 
Toponímico local. 

25 - Rua José Manta 
José Manta nasceu no lugar do Picoto em 1846 e faleceu em 1929 em Provincetown nos E.U.A.. Emigrante nos E.U.A., 

industrial de pescas, concretamente da baleia. Era conhecido como o "pai da indústria de pesca da Nova Inglaterra", 

progrediu e nunca se esqueceu de Cucujães. Foi benemérito do Hospital de Cucujães, e dotou Cucujães com um carro 

fúnebre. 

26 - Rua Manta de Baixo 
Topónimo com que é conhecido o lugar. 

27 - Beco José Manta 
Perto da Rua Manta de Cima. 

28 - Rua Manta de Cima 
Topónimo com que é conhecido o lugar. 

29 - Rua dos Moinhos 
Em Cucujães existiram e ainda existem muitos moinhos nesta zona e não só. Em tempos idos tiveram grande actividade e 

importância, tendo sido uma das primeiras indústrias da nossa terra. 

30 - Travessa da Senhora Mestra 
Senhora que na sua casa recebia meninas da nossa terra e lhes ensinava a arte de bordar. Teve um papel importante no 

nosso meio. Topónimo com que é conhecido o local. 

31 - Rua dos Moleiros 
A atribuição destina-se a perpetuar a memória dos muitos moleiros que exerceram essa actividade em tempos passados. 

32 - Rua do Mosteiro 
Justifica-se a escolha da maior artéria da Vila de Cucujães (cerca de 4km de extensão) para se denominar Rua do Mosteiro, 

devido à influência histórica dessa antiga Instituição Beneditina e seus Monges na vida religiosa e social da região, desde 

1000 ao ano 1834. 

33 - Travessa do Progresso 
Ver Rua do Progresso. 

34 - Rua do Progresso 
O nome escolhido é augúrio de prosperidade industrial e progresso para o futuro da Vila de Cucujães. 

35 - Rua Casas do Cercal 
O nome foi dado pela influência da urbanização ai existente com o mesmo nome e da proximidade do rio Cercal. 

36 -Rua das Cavadas 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

37 - Travessa das Cavadas 
Ver Rua das Cavadas. 

38 - Rua António Soares da Silva 
Foi um grande benemérito local e nos finais do século XIX, contribuiu decisivamente para a construção do cemitério. 

39 - Rua Comunidade Europeia 
Homenagem a Comunidade Europeia, em que Portugal esta inserido desde 1/1/1986. A CEE - Comunidade Económica 

Europeia foi criada pelo Tratado de Roma, a 25/3/1957, e visava a criação de um mercado comum com a consequente livre 

circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, em ordem a alcançar um desenvolvimento económico harmonioso, e 

estreitar os laços de união entre todos. Na evolução, e através do Tratado de Maastricht, em 11/12/1991, transforma-se em 

CE - Comunidade Europeia, na qual pretende integrar os aspectos económicos e sociais, como políticos e de defesa. A EU - 

União Europeia, resultante do tratado de 7/2/1992 também assinado em Maastricht, com vista a criação de uma política 
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externa e de segurança, administração interna e assuntos judiciários, comum, reforçando ainda mais o sentido de 

Comunidade. 

40 - Rua José Maria da Silva 
Antigo músico e benemérito da Banda de Cucujães. 

41 - Rua José Maria Castro Lopes Júnior "Juca Lopes" 
Escolhida esta personagem pela sua dedicação à criação das principais colectividades desportivas desde 1920 a 1960. 

42 - Rua Via Militar Romana 
A justificação é histórica - "... A passagem dos Romanos ficou também assinalada pelo aparecimento de vários objectos tais 

como: tégulas e mós, e por um monumento vetustíssimo: a ponte romana do Rio Ul, no lugar da Pica, com 3 arcos levemente 

ogivais e um tabuleiro com cerca de 30m de comprimento. Esta obra, por certas pedras sigiladas, parece ter sofrido uma 

reconstrução no séc. XI ou XII. Sobre a ponte da Pica passava a primitiva via militar romana, construída por volta do ano 14 

D.C. 

43 - Travessa Via Militar Romana 
Ver Rua Via Militar Romana. 

44 - Rua da Pica 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

45 - Rua Pica de Cima 
Topónimo, como é conhecido o lugar. 

46 - Rua Joaquim José António da Silva Carvalho 
Foi presidente da Junta de Freguesia desde 1880 ate 1892. 

47 - Rua Cândido dos Reis 
Figura eminente do desporto Português nos anos 40-50, como praticante e como treinador. Fundador do jornal "A Bola", foi 

jornalista de renome e esteve em 1945 em Cucujães como personalidade da Cultura Social e Desportiva. 

48 - Travessa das Águas 
Ver Rua das Águas. 

49 - Rua das Águas 
Justifica-se por ai se encontrar o depósito de água que faz o abastecimento a uma grande parte da Vila de Cucujães. 

50 - Rua Tanque da Escudela 
Nome pelo qual é conhecido o tanque público existente no local. 

51 - Rua Manuel Godinho "Levante" 
Manuel Godinho, nascido em Nogueira do Cravo, grande poeta, viveu em Cucujães, no lugar da Pica. Faleceu em 1978. O 

seu primeiro livro "Lira ingénua" de 1934. Este poeta foi muito apreciado no Brasil. 

52 - Rua de Cabo Verde 
Perpetuar a terra onde foi marcante a presença e influência portuguesa. O descobrimento do arquipélago terá ocorrido entre 

1460 e 1462, e rapidamente começou o seu povoamento. Na ilha do Sal, existiu a célebre colónia penal do Tarrafal. O 

arquipélago tornou-se independente em 5-7-1975. 

53 - Travessa dos Açores 
Ver Rua dos Açores. 

54 - Rua dos Açores 
Açores - Arquipélago Português constituído por nove ilhas, São Miguel, Pico, Terceira, São Jorge, Faial, Santa Maria, 

Graciosa, Flores e Corvo. O arquipélago era desabitado quando Diogo de Silves, chegou à ilha de Santa Maria em 1427. As 

últimas ilhas foram reconhecidas por Diogo de Teive em 1452. O povoamento dos Açores foi iniciado em 1439. O 

arquipélago dos Açores foi constituído como Região Autónoma em 1976. 

55 - Rua das Pedreiras 
Topónimo com que é conhecido o local devido a existência antiga de uma pedreira. 
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56 - Rua da Margonça 
Toponímico local, segundo se julga de origem mourisca. Aqui teria existido a cidade de Marguçon (segundo a lenda). 

57 - Rua Manuel Tavares "Melro" 
Manuel Tavares, foi um grande aguarelista, natural de Cucujães e de renome Nacional, conhecido pelo cognome de o 

"Melro". 

58 - Rua Arcilio Brandão Azevedo 
Incansável no desenvolvimento da terra que adoptou. Foi Presidente da Junta de Freguesia, dirigente desportivo, etc.. 

Faleceu em 1981. 

59 - Rua Pedro Hispano (Papa João XXI) 
(1210-1277) Português, natural de Lisboa, considerado no seu tempo o homem mais "Douto" do mundo. Foi médico, 

matemático, filósofo e teólogo e por fim Papa em 1276. O seu pontificado durou 8 meses. Foi o primeiro e até ao momento 

único Papa Português. Sendo Cucujães uma terra de fortes tradições religiosas presta aqui a sua homenagem. 

60 - Rua de S. Roque 
Rua situada nas proximidades da freguesia de Vila Chã de S. Roque. 

61 - Rua da Madeira 
Madeira - Arquipélago Português constituído por duas ilhas, Madeira e Porto Santo e pelos ilhéus Desertas e Selvagens. O 

descobrimento oficial das ilhas de Porto Santo e Madeira ocorreu entre 1418 e 1420, feito por João Gonçalves Zarco e 

Tristão Vaz Teixeira. Foram povoadas a partir de 1425. O arquipélago da Madeira foi constituído como Região Autónoma em 

1974. 

62 - Rua Professora Adosinda Valente 
Foi juntamente com o seu marido Rufino José Correia, professora da Escola Progresso. 

63 - Rua D. Egas Moniz " O Gascão " 
Segundo os historiadores, foi D. Egas Moniz "O Gascão", o fundador por volta do ano 1000 do Mosteiro de Cucujães. 

64 – Beco D. Egas Moniz 
Ver Rua Egas Moniz. 

65 – Rua Dr. António Alves Ferreira da Silva 
Médico e grande benemérito local, viveu entre 1870 e 1941. 

66 – Rua Nossa Senhora da Conceição 
Em homenagem a Nossa Senhora Padroeira de Portugal, e perpetuar a antiga capela do mesmo nome (Capela do Alves). 

67 – Rua Padre José Andrade 
Este Padre, recentemente falecido foi Major Capelão do Exército e justifica-se a sua lembrança, pelo exemplo social e 

vocacional que deu, sendo em tempo um simples sapateiro, dispôs-se depois dos 20 anos de idade a seguir a vocação 

sacerdotal. Colaborou ainda sob o pseudónimo de "Basílio de Lemos" no Jornal de Cucujães, com artigos destinados à boa 

formação moral da juventude de Cucujães. 

68 – Largo Padre Vaz 
Este Padre totalmente dedicado ao sacerdócio, é o principal obreiro da Capela e conhecido pela sua grande bondade e 

entrega aos pobres e desfavorecidos de Cucujães. Foi a população de Faria de Cima e lugares vizinhos que o quis 

homenagear ainda em vida. 

69 – Travessa da Capela Nossa Senhora da Conceição 
Ver Rua Nossa Senhora da Conceição. 

70 – Rua Dr. António de Castro Alves Ferreira da Silva 
Professor catedrático, na Universidade do Porto, benemérito local, filho do Dr. António Alves Ferreira da Silva. Viveu entre 

1924 e 1985. 

71 - Rua Faria de Baixo 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 
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72 - Rua Domingos Joaquim Ferreira 
Primeiro industrial de calçado de Cucujães, e foi igualmente um dos primeiros presidentes desportivos locais, em 1924 foi 

presidente do Sport Clube de Cucujães. 

73 – Rua da Aldeia 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

74 – Travessa António Gomes da Costa 
Dedicado Cucujanense à causa do Sport Clube de Cucujães. 

75 – Rua Dr. Ângelo da Fonseca 
Ângelo Rodrigues da Fonseca, nasceu em Cucujães em 1872, na quinta da Boa-Vista (actual Seminário), filho de Manuel 

Joaquim da Fonseca, natural de Baião e que em 1868, havia comprado essa quinta por 14 contos. O Dr. Ângelo da Fonseca, 

foi professor catedrático de Clínica Cirúrgica e de Clínica Virológica e Director dos hospitais da Universidade de Coimbra. Era 

igualmente formado em matemática e filosofia. Morreu em 1941. A sua biografia é vasta e foi um cientista médico de grande 

renome. 

76 – Rua Condessa de Penha Longa 
De seu nome D. Clementina Libânia Pinto Leite " Condessa de Penha Longa", casada em 1865 com Sebastião Pinto Leite 

"Conde de Penha Longa",  foi uma grande benemérita e fundou o Asilo da Gandarinha em 1874. Em 1886 ambos foram 

agraciados com o título de Condes. A Vila de Cucujães homenageia publicamente esta sua grande benemérita falecida em 

1921. 

77 – Rua Irmãs de S. Vicente de Paulo 
Justifica-se pelo muito que esta congregação religiosa tem desde há mais de 100 anos feito em prol da juventude e da 

terceira idade em Cucujães. Desde a sua vinda para Cucujães as Irmãs têm se dedicado a educação das crianças, apoio aos 

mais desfavorecidos e idosos. São milhares os cucujanenses que com elas aprenderam a ler e escrever. De trato afável, 

laboriosas, seguem a sua divisa de vem fazer, sem pedirem nada em troca, tendo e demonstrando grande fé. 

78 – Travessa Dr. Ângelo da Fonseca 
Ver Rua Dr. Ângelo da Fonseca. 

79 – Rua Linha Vale do Vouga 
Linha ferroviária de via estreita, inaugurada em 1908, pelo Rei D. Manuel II, atravessa durante alguns quilómetros a Vila de 

Cucujães e foi de grande importância para toda a população, durante largos decénios. 

80 – Travessa Irmãs de S. Vicente de Paulo 
Ver Rua Irmãs de S. Vicente de Paulo. 

81 – Beco Irmãs S. Vicente de Paulo 
Ver Rua Irmãs de S. Vicente de Paulo. 

82 – Beco Condessa de Penha Longa 
Ver Rua Condessa de Penha Longa. 

83 – Rua dos Sapateiros 
Justifica-se dada ser esta a principal ocupação da grande parte da população de Cucujães (pelo menos durante muitos 

anos). 

84 – Rua do Hospital de Cucujães 
Existiram em Cucujães dois hospitais, tendo sido o primeiro fundado em 1874, pelos Viscondes da Gandarinha, depois 

Condes de Penha Longa, funcionou até 1901. Posteriormente em 1931 criou-se um novo hospital, que funcionou em Faria 

de Baixo, durante alguns anos mercê do empenhamento de entre outros, Dr. António Correia Ferreira Alves, Visconde dos 

Olivais e Manuel Alves Soares. Foi seu administrador Agostinho Lopes da Costa e da comissão directiva fizeram parte, 

Alfredo Fernandes Andrade, Abade Domingos Arede, Hermenegildo Dias Brandão. Foi posteriormente extinto, porque a sede 

de Concelho tinha um que fazia com que este não fosse necessário (segundo eles). 
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85 – Rua Pioneiros da Arte 
(1930 - ±1963) Grupo teatral da Vila de Cucujães. Esteve no entanto muito tempo parado. No ano de 1958 pela mão do Sr. 

Abel Correia ressurgiu tendo feito vários espectáculos a favor da Comissão de Melhoramentos de Cucujães. 

86 – Rua Professor Abel Godinho 
Professor e Jornalista de Cucujães, já falecido. 

87 – Rua Maestro António Pinto Godinho 
O Maestro Godinho, foi durante 70 anos dedicado elemento da Banda da Música de Cucujães, sendo durante 50 anos seu 

Regente. Nasceu em 1887 e morreu em 1969, com 82 anos. 

88 – Rua Capela Mártir S. Sebastião 
Por existir ai uma Capela onde é venerado o Mártir S. Sebastião. 

89 – Largo Asilo da Gandarinha 
Asilo da Gandarinha designação com que é conhecida a casa centenária onde se encontram instaladas as Irmãs de S. 

Vicente de Paulo. Aqui também funciona a Fundação Condessa de Penha Longa, que gere a quinta (fruta e animais); a 

creche; o infantário e a escola do 1º ciclo (ensino primário) bem como outras propriedades e bens da Fundação. 

90 – Largo Condessa Penha Longa 
Jardim no qual existe um busto da Condessa de Penha Longa. 

91 – Rua Augusto Brandão 
Augusto de Castro Lopes Brandão, foi emigrante no Brasil, interessado pela sua terra, contribuiu para a construção da 

Escola Progresso, isto em 1917. Em 1931 aparece como membro da Direcção do Hospital de Cucujães. Foi ainda presidente 

da Junta de Freguesia desta Vila de Cucujães nos primeiros anos do sec. XX. 

92 – Rua Manuel Marques Castro Lopes 
Manuel Marques Castro Lopes (1919-1993) - Figura de grande relevo na vida social e desportiva de Cucujães, ligado as 

instituições locais de benemerência como a Fundação Manuel Brandão, Misericórdia de Cucujães, Casa do Povo, Comissão 

Fabriqueira, Atlético Clube de Cucujães e ainda a Fundação Condessa de Penha Longa, instituições que muito lhe devem 

devido ao seu alto sentido de dever para com o desenvolvimento cultural de Cucujães. 

93 – Rua António José Lopes da Costa 

Industrial de vestuário, fundador da Jual e Xisquatro. Foi presidente da Assembleia de Freguesia da Vila de Cucujães (1977), 

fez parte dos órgãos directivos da Fundação Condessa Penha Longa e da Fundação Manuel Brandão, fez ainda parte de 

outras associações. 

94 – Beco Padre Plácido Gonçalves 
Ver Rua Padre Plácido Gonçalves. 

95 – Rua Padre Plácido Gonçalves 
O Padre Plácido Gonçalves foi o fundador da Sociedade Musical de Cucujães em 1890, cuja Banda Filarmónica viria a ser 

uma das melhores do distrito. 

96 – Largo da Estação do Caminho de Ferro 
Local onde se situa a Estação da CP, topónimo com que é conhecido o local. 

97 – Travessa da Estacão do Caminho de Ferro 
Ver Largo do Caminho de Ferro. 

98 – Rua Francisco Cunha e Silva 
Rua da antiga farmácia. Francisco Cunha e Silva, foi dedicado farmacêutico e Presidente da Junta de Freguesia em 1922. 

99 – Rua Jornal "O Despertar" 
Jornal periódico da Paróquia de S. Martinho de Cucujães, infelizmente desaparecido, fundado pelo então Pároco Padre 

Mário Ferreira. 
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100 – Largo da Igreja 
Por neste largo se localizar a Igreja Matriz. 

101 – Rua Abade Domingues Arede 
Nascido em Macieira de Alcova em Águeda, em 1869, faleceu em Cucujães em 1953. Paroquiou a nossa Vila de 1900 até 

1932. Foi diversas vezes Presidente da Junta de Freguesia. Mas é sobretudo como arqueólogo e historiador que nós 

Cucujanenses e Portugal mais lhe devemos. Fundador do Museu Arqueológico de Cucujães. 

102 – Rua Clube Desportivo de Cucujães 
O C.D.C. Foi fundado por Juca Lopes em 1/7/1963, mas que já existia desde Março 1953. A colectividade tem dado um 

grande contributo ao desporto local, incrementado com a construção do seu pavilhão gimno-desportivo, onde funciona a sua 

sede. Daí a justificação para uma Rua com o nome desta colectividade que assim homenageia todos quantos a ela 

estiveram, estão e estarão ligados. 

103 – Largo Padre Mário Ferreira 
Foi Pároco em Cucujães durante 37 anos. Nasceu em 1919 e faleceu em 1990. 

104 – Rua do Couto 
Couto de Cucujães - Reis como D. Afonso VI de Leão lhe deu foro de Villa e a fez Couto em 1058. D. Afonso Henriques, 

primeiro Rei de Portugal, reafirmou a instituição do Couto em 1139. Cucujães, é instituída como Vila em 11 de Junho de 

1927, por decreto. Por esquecimento da Junta da Freguesia que pediu a elevação do Couto de Cucujães à categoria de Vila, 

não o referiu no respectivo requerimento a palavra Couto como memória deste antigo privilégio, o que para alguns foi um 

lamentável esquecimento. 

105 – Rua Caminho das Aléns 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

106 – Rua do Carvalhal 
Junto ao local existe um pequeno bosque de carvalhos. Topónimo com que é conhecido o local. 

107 – Rua Agostinho Francisco Gomes "Sacristão" 
Agostinho Francisco Gomes, 1909-1990, recentemente falecido, destacou-se como sacristão ao longo de 70 anos, e pelo 

característico e famoso toque dos sinos, por si tocados. Pessoa afável e bondosa. 

108 – Rua D. Crisóstomo de Aguiar 
Monge Beneditino, escritor, jornalista e fundador do Jornal Quinzena de Cucujães. 

109 – Calçada da Ribeira dos Tremoços 
Topónimo como é conhecida actualmente a ribeira, por ai serem em tempo colocados em sacos os tremoços a curar. 

110 – Rua do Pontão 
Topónimo com que é conhecido o local. 

111 – Travessa D. Crisóstomo de Aguiar 
Ver Rua D. Crisóstomo de Aguiar. 

112 – Rua Padre José Manuel Soares de Albergaria 
Antigo Presidente da Junta (anos 1878-1880), era descendente da casa do Buraco. 

113 – Rua Alfredo Fernandes Andrade 
Primeiro e único Cucujanense Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis. Presidiu de 1927 a meados de 1940. 

114 – Rua da Costa 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

115 – Rua D. Abade Martinho 
Foi o primeiro Abade do Mosteiro de Cucujães em 1139. 

116 – Rua Victor Ferreira dos Santos (Victor Melro) 
Responsável e autor da abertura da Rua Dr. Bernardino de Almeida, que liga o lugar da Costa ao Lugar de Faria. 
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117 – Rua José Aleixo 
José Marques Ferreira, benemérito local, que cedeu terrenos para abertura e alargamento de rua. 

118 – Rua D. João II 
Rei de Portugal entre 1481 e 1495. Com o cognome de "o Príncipe Perfeito", viveu entre 1455 e 1495. 

119 – Rua Albertino Pereira da Silva 
Albertino Pereira da Silva, nasceu no ano de 1905, no concelho de Resende, filho de outro ornamentista, António Pereira da 

Silva e de sua mulher Carolina Augusta da Silva, jaz desde o dia 9 de Novembro de 1984, na Campa nº 12 do Cemitério da 

Vila de Cucujães, localidade onde em meados da década de 60, se radicou com sua esposa Olívia Augusta (conhecida no 

lugar de Faria de Cima por Dª Olivinha das batatas), já que foi uma comerciante de notáveis capacidades. Aqui residem os 

seus dois únicos filhos; Maria Augusta e o reconhecido mestre de pintura professor Alfredo Pereira da Silva (autor de 

notáveis quadros e “pai” artístico de outros artistas de Cucujães).  

A vocação do hábil decorador e ornamentista Albertino Pereira da Silva veio-lhe do berço, a qual foi desenvolvida através de 

aturado estudo, decidida iniciativa e longa experiência. 

Há profissões em famílias que formam dinastias. E a de Albertino Pereira da Silva é realmente de tradição familiar. O seu pai, 

António Pereira, da região de Resende, já era um afamado decorador e ornamentador de Festas e Romarias. O filho, cuja 

vocação lhe refervia no sangue e ocupava a imaginação na ânsia de fazer melhor na sequência de arrojadas e modernas 

inovações e concepções artísticas, seguiu as pisadas do pai, estabelecendo-se mais tarde por conta própria. Ainda rapaz 

novo, a primeira vez que concorreu a um certame artístico de envergadura e de certa responsabilidade, indo competir com 

um seu concorrente já bastante experimentado, foi nas Festas de Nossa Senhora do Socorro da Régua, ganhando a 

medalha que a respectiva Comissão tinha instituído para o efeito. 

Tendo-se estabelecido no lugar de Faria de Cima, freguesia de Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis, com a firma 

Electro-Arte-Decorativa, o seu nome ficou a ser conhecido de Norte a Sul do País pelos seus trabalhos em Festas, Romarias 

e outros acontecimentos de carácter festivo, distinguindo-se as suas decorações pela ARTE, bom gosto e estilo modernista 

que lhe imprimia.  

Os trabalhos de que tomou a responsabilidade desde as Festas de Nossa Senhora da Agonia em Viana do Castelo, às ruas 

do Porto e Lisboa pelo Natal, a Feira Popular, da Colónia Balnear Infantil do jornal “O Século”, além de várias Medalhas e 

Diplomas que ganhou noutras decorações artísticas, são prova suficiente do seu temperamento de artista. 

Além do seu fino gosto nas iluminações com milhares de lâmpadas e combinações de cores, Albertino Pereira da Silva, 

idealizava projectos para efeitos diversos e nocturnos, fazia pinturas em todos os estilos, tanto manuais como à pistola, e 

concebia cenários e carros alegóricos para todos os cortejos. 

120 – Rua Manuel Magalhães 
Manuel Magalhães (1879 - 1957), homem que se evidenciou no apoio ao desporto e foi um dos iniciadores de industria de 

calçado da região. 

121 – Rua Conde de Faria 
A figura do Conde de Faria, teria existido ou não, (segundo Pinho Leal em Portugal antigo e moderno) "...consta que um 

lavrador da aldeia de Faria, desta freguesia deu um cavalo a um dos nossos reis, que de recompensa o fez Conde de Faria." 

Afirma ainda Pinho Leal que conheceu em Cucujães uma pessoa que se dizia dos Condes, o Manuel Conde. 

122 – Rua Faria de Cima 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

123 – Rua Domingos Terra 
Interessado habitante no progresso da nossa terra. Pessoa muitíssimo popular e benemérito local. Nasceu em 1900 e 

faleceu em 1976. 
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124 – Rua 11 de Junho de 1927 
Data que consagra modernamente a elevação a Vila da povoação de Cucujães, por Decreto Governamental. Este privilégio 

foi sequência do movimento intelectual operado na nossa terra após a transformação política em Portugal. 

125 – Rua Jornal Quinzena de Cucujães 
Jornal que existiu em Cucujães, fundado em 1926 por D. Crisóstomo de Aguiar, padre Beneditino, "durou até 1928". 

126– Beco 13 de Maio 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

127 – Rua Professor Rufino José Correia 
(1878-1926) Foi conjuntamente com a sua esposa, Adosinda Valente, natural de Cucujães professor da escola Progresso, 

aquando da sua inauguração em 1917. 

128 – Rua João Francisco 
Justifica-se por João Francisco ser um antigo vereador do município de Cucujães em 1835. 

129 – Rua do Marco Divisório 
Rua que faz fronteira de Cucujães com a vizinha cidade de S. João da Madeira, e ai se encontra um marco em pedra da 

demarcação de 1690 do Couto do Mosteiro de Cucujães. 

130 – Rua Dr. António Francisco Bordalo 
Médico de Cucujães do séc. XIX e inícios do séc. XX. 

131 – Rua do Roupal 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

132 – Rua Fonte da Costa 
A rua passa pelo tanque público e fonte de mesmo nome. 

133 – Rua Núcleo de Atletismo de Cucujães 
Instituição desportiva, dedicada ao atletismo e xadrez, fundada por jovens em 15/5/1976 e que se tem destacado na sã 

formação desportiva dos jovens cucujanenses. O seu mérito desportivo levou esta colectividade à 1ª Divisão Nacional de 

atletismo, tendo aqui criado vários campeões nacionais. A colectividade possui ainda outras secções, sendo de destacar a 

Cultural, que com as "Noites Quentes de Inverno" tem remado contra a maré do marasmo cultural que a freguesia vivia, 

sendo ainda a única actividade cultural que persiste a já mais de uma década. 

134 – Rua Manuel Duarte "O Emigrante" 
Um dos primeiros emigrantes de que há conhecimento em Cucujães, este abalou daqui em 1731 com destino à Índia a fim 

de fazer fortuna. Era do lugar da Costa. 

135 – Rua Jaime Vaz Amorim 
Presidente da Junta de Freguesia de 1972 a Abril de 1974, contribuiu e teve influência no alargamento da Rua do Picoto. 

136 – Rua D. Frei Serafim de Santa Ana 
Último Abade do Mosteiro do Couto de Cucujães, entre 1831-1833. A Ordem Beneditina foi extinta nesse ano. 

137 – Rua Professor Lidio Correia 
Antigo professor da Escola Progresso, natural de Cucujães musicólogo e pai do consagrado compositor Carlos Canelhas. 

138 – Rua D. João V 
Rei de Portugal, que no ano de 1730, confirmou a doação do Couto a Cucujães. 

139 – Rua do Poder Local 
O poder local, representado pela Assembleia de Freguesia e Junta de Freguesia, é o que está mais próximo das populações, 

e a quem estas recorrem em primeira instância. O mesmo é composto na sua esmagadora maioria por pessoas da terra que 

todos, de um modo geral, conhecem. 

140– Rua dos Covelos 
Topónimo com que era conhecido o lugar. 
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141 – Rua de Moçambique 
Perpetuar a terra onde foi marcante a presença e influência portuguesa. Foi em 1505 que foi constituída a feitoria de Sofala, 

após o contacto efectuado por Vasco da Gama na sua viagem para a Índia. A ocupação do território foi muito lenta e tardia, 

tendo começado a ter importância na parte final do século. XIX. Moçambique tornou-se independente em 25-6-1975. 

142 – Rua de Timor 
Perpetuar a terra onde foi marcante a presença e influência portuguesa. Timor esteve sob administração portuguesa desde 

1702 até meados de 1975 altura em que as autoridades portuguesas abandonam Díli. Em 7-12-1975, a Indonésia invadiu 

Timor-Leste. Depois de alguns anos em guerra contra o invasor e abandonados pela comunidade internacional, Timor-Leste 

entra na agenda da ONU e são iniciadas as negociações entre Portugal e a Indonésia, com vista a autodeterminação do 

povo de Timor. Após o referendo efectuado em 30-8-1999, em que o povo votou esmagadoramente favorável a 

independência, tal veio a acontecer em 20-5-2002, passando a designar-se por Timor-Loro Sae. 

143 – Travessa Dona Almira Brandão 
Ver Rua Dª Almira Brandão. 

144 – Travessa Padre António Ferreira 
Ver Rua Padre António Ferreira. 

145 – Rua Padre António Ferreira 
(1853-1924) Natural de Cucujães, foi um sacerdote bondoso e caritativo, carácter muito jovial. Foi Capelão em S. João da 

Madeira. Era um Famoso relojoeiro, Abade Arede refere essa característica com grande admiração. 

146 – Travessa D. João V 
Ver Rua D. João V. 

147 – Beco Antigo Centro de Saúde 
Por ser adjacente ao Antigo Centro de Saúde. 

148 – Rua Dona Almira Brandão 
Grande benemérita local, nasceu em 1893 e faleceu em 1975. 

149– Travessa do Brasil 
Ver Rua do Brasil. 

150 – Rua do Brasil 
Em Homenagem a este país irmão, mais especialmente devido à enorme importância socio-económica que tiveram as 

actividades de centenas ou milhares de habitantes desta localidade que por lá passaram emigrados (segundo Pinho Leal, 

por volta de 1876, estariam no Brasil mais de 800 descendentes de cucujanenses) e a prova são os palacetes ainda 

existentes em diversas zonas de Cucujães, com destaque para a Gandarinha, Fundação Manuel Brandão, Quinta do Sol, 

etc. 

151 – Rua Joaquim José Tavares 
Benemérito local. 

152 – Rua da Angenja 
Topónimo com que é conhecido o local. 

153 – Travessa do Picoto 
Ver Rua do Picoto. 

154– Rua do Picoto 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

155 – Beco Felismino Leite 
Trata-se de um benemérito da freguesia. 

156 – Beco Dª Almira Brandão 
Ver Rua Dª Almira Brandão. 
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157 – Rua Ordem dos Beneditinos 
Fundada por S. Bento em 529. Em Portugal consta-se que já haveria monges Beneditinos desde 543, em Cucujães foi 

fundado o Mosteiro, possivelmente, pelo guerreiro da reconquista, D. Egas Odoriz, nos finais do séc. XI. 

158 – Rua Dona Lucinda Brandão 
Benemérita local. 

159 – Rua Dona Cláudina Brandão 
Benemérita local, casada com Manuel F. S. Brandão, nasceu em 1871 faleceu em 1956. 

160 – Rua Fonte das Manguelas 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

161 – Rua Alexandre Herculano 
(1810-1877) O Mais conhecido historiador Português, ao seu trabalho de pesquisa histórica, muito devemos nós 

Portugueses e muitos dos dados destas informações por ele nos foram legados. 

162 – Rua do Penedo 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

163 – Travessa Fonte das Manguelas 
Ver Rua Fonte das Manguelas. 

164 – Rua Atlético Clube de Cucujães 
Fundado em 1959, mas herdeiro do Sport Clube de Cucujães, este fundado em 1922. Clube que muito tem contribuído em 

prol do desporto é digno merecedor de dar o seu nome à toponímica de Cucujães. 

165 – Rua da Pedreira 
Existiu em tempos neste local uma pedreira. 

166 – Rua Casa do Povo 
Casa do Povo da Vila de Cucujães - Fundada em 8/03/1961, funcionou inicialmente no lugar do cruzeiro em edifício da Junta 

de Freguesia. Passou para a sede própria em finais de 1970 e foi extinta por Decreto em 7/9/1990. O edifício e suas 

pertenças passou para o domínio da Junta de Freguesia em 12/12/1996 por escritura pública. 

167 – Travessa Casa do Povo 
Ver Rua Casa do Povo. 

168 – Travessa do Couto 
Ver Rua do Couto. 

169 – Beco A.C.C. 
Ver Rua Atlético Clube de Cucujães. 

170 – Rua Narciso Ferreira Tavares 
Benemérito local, que cedeu terreno para abertura e alargamento de rua. 

171 – Rua 25 de Abril 
25 de Abril de 1974 - Revolução dos cravos, um golpe militar, comandado pelo grupo dos capitães de Abril, termina com o 

regime de ditadura de Salazar, e leva o povo português a liberdade, e a uma democracia parlamentar, que se foi 

consolidando nos anos seguintes, tornando o Estado Português num Estado Democrático. Esta revolução passou-se na rua 

e nos quartéis, não tendo sido assinalada nenhuma morte. 

172 – Rua do Teso 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

173 – Rua do Município 
Passará a ter a designação de Rua do município por tendo-o sido Cucujães até 1835, tal facto deva ser recordado como um 

marco importante da autonomia desta histórica terra, que se deve preparar para ser uma grande terra no futuro. 

174 – Rua de S. Martinho 
(316-397) - S. Martinho, Bispo de Tours (França), Santo, Orago da Paroquia de Cucujães. 
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175 – Rua 7 de Julho 
Foi em 7 de Julho de 1139, que o Rei D. Afonso Henriques deu o privilégio de Couto a Cucujães, e cujos direitos atribuiu ao 

Mosteiro Beneditino. 

176 – Rua C.N.E. 
C.N.E. - Corpo Nacional de Escutas. Em Cucujães foi fundado o Agrupamento XXIV, oficialmente em 4/5/1956. Organização 

que fundamentada no ideário do seu fundador, Baden Powell, e com base no Catolicismo, se tem dedicado à formação das 

crianças e jovens, num espírito de sã camaradagem e aprendizagem pelo jogo. 

177 – Rua S. Bento 
Fundador da Ordem dos Beneditinos, que tiveram um papel importantíssimo na nossa terra, através do Mosteiro. 

178 – Rua Colégio das Missões 
A Sociedade Missionaria tem em Cucujães um colégio que se tornou um referencial entre os habitantes. As "Missões" são 

em termos materiais e de serviço à comunidade, as herdeiras do primitivo Mosteiro. O Seminário das Missões revitalizou 

nacional e internacionalmente o nome de Cucujães. 

179 – Rua Manuel Jesus Resende (Luzia) 
Manuel Jesus Resende “Luzia”, nasceu na Vila de Cucujães em 5 de Março de 1935, filho de Augusto César Dias de 

Resende e de Luzia Rosa de Jesus. Aos 21 anos, casa com Egidia Gomes da Silva, aos dias 8 de Abril de 1956, desse 

casamento nasceram dois filhos. Deixou o convívio dos seus conterrâneos em 8 de Outubro de 2004. O apelido de “Luzia” 

que o tornou popularmente conhecido… mais do que o seu próprio nome, deveu-se ao facto da sua mãe ter ficado entrevada 

e assim se ter mantido por mais de 25 anos e toda a gente o tratava pelo filho da Luzia, dai ficou o popular “LUZIA” por sinal 

com estabelecimento comercial bem perto do largo e Capela de Stª Luzia. Sapateiro de profissão, mas com ambições 

maiores para si, para os seus, e para com a comunidade em que se inseria e escolhe a vida comercial como meio de vida e 

a 13 de Maio de 1965, abriu no lugar de Venda Nova, um café com o nome de “Stª Luzia”, sendo seu desejo expandir o 

negócio até ao ramo da restauração e hotelaria, foi com esse intuito que em 1969, comprou a casa que fora de Alfredo 

Andrade, antigo presidente da câmara de Oliveira de Azeméis e aí viveu até ao dia do seu falecimento em 2004.  

Dada a proximidade dessa casa, com o edifício da família Andersen, onde durante anos se instalou provisoriamente o Ciclo 

Preparatório, e o seu contacto com professores tornou-se assíduo, dado muitos destes frequentarem o seu estabelecimento 

e com a construção da Escola EB 2-3 Dr. Ferreira da Silva, serviu o café “Luzia” de ponto de apoio ao pessoal da empresa 

construtora dessa escola, situada a menos de 100 metros, aí tomavam as refeições e se hospedaram muitos deles. A figura 

corpulenta mas simpática de Manuel Jesus Resende “Luzia”, ajudou ao seu contacto com os conterrâneos levou-o a 

participar civicamente na vida local, tanto que liderou vários projectos, tais como: Fundou o Rancho Folclórico da Casa do 

Povo de Cucujães; Fundou com os clientes do seu café, um grupo de futebol amador os “AJAX” que mais tarde viria a 

representar a freguesia com o nome de “Casa do Povo de Cucujães” 

Fez parte da Irmandade de Stª Luzia e como membro desta, esteve nas obras que beneficiaram a zona envolvente da 

capela, tais como o adro e muros no largo. 

A 12 de Dezembro de 1976 realizaram-se as primeiras eleições autárquicas em Portugal e as listas concorrentes aos 

destinos da Vila de Cucujães tiveram os seguintes lideres e resultados: 

PS …... António Soares Monteiro e Manuel Jesus Resende “Luzia” …….....  1327 votos 

PSD … Adriano Soares Mateus e Joaquim Almeida Santos ……………......  1115      “ 

PCM … Manuel Marques de Castro e José Guilherme de Sousa P. A. Silva . 787       “ 

CDS … Domingos Reis dos Santos e António Rodrigues Ribeiro Costa..…... 451       “ 

C.I.C … António Ribeiro da Silva e Licínio Correia………………………........... 350       “ 
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Observação: as siglas PCM indicam “Por um Cucujães Melhor” e C.I.C. “Cidadãos pela Independência de Cucujães” Foi 

eleito como presidente da Junta de Freguesia em 1976, António Soares Monteiro, e Manuel Jesus Resende “Luzia” fez 

desde logo parte do elenco dirigente dessa primeira Junta democraticamente eleita. Posteriormente em Outubro de 1977, 

Manuel de Jesus Resende “Luzia” passaria a gerir os destinos da Vila de Cucujães como Presidente da Junta de Freguesia, 

de 1977 a 1979…” Já na sua qualidade de presidente da Junta de Freguesia, envolveu-se com afinco nas obras do Quartel 

da G.N.R. e esse envolvimento foi reconhecido pelos comandos superiores dessa força, que pelo seu Alto Comando, lhe foi 

dado um Louvor. Com o falecido jornalista local José Luís, deslocou-se a Lisboa para convencer a Dª Claudina Brandão a 

vender um terreno no lugar do Teso, para a construção da Escola do Ciclo Preparatório. Foi no seu tempo de presidente de 

Junta, que as Finanças se instalaram em Cucujães, primeiro em regime de “ParteTime” nas antigas instalações da Junta de 

Freguesia, a antiga Escola Progresso, actuais instalações do Museu Regional de Cucujães. A sua ligação á sociedade local, 

é pelos seus conterrâneos reconhecida e seria moroso apontar mais factos, pois eles feitos com altruísmo e sem outros 

interesses que não servir Cucujães, não foram registados, mas quando as dificuldades apareciam nas mais diversas 

colectividades locais, lá aparecia o “Luzia” com empenho a tentar arranjar soluções, que no caso por exemplo do clube mais 

representativo do futebol de Cucujães, que foram entregar as chaves do Clube à Junta de Freguesia, ele na qualidade de 

presidente apressou-se a arranjar uma Comissão e o clube não acabou…. 

180 – Rua D. Afonso III 
Rei de Portugal que por carta de privilégio em 1257, confirmou o Couto a Cucujães. 

181 – Rua Professora Emidia de Assunção Gomes da Silva 
Professora natural de Cucujães e que leccionou na Escola Feminina de Carregoso, desde 1868 até 1905, sendo a sua 

primeira professora. Foram 37 anos em prol da Cultura de gerações de raparigas cucujanenses. 

182 – Travessa Dr. Agostinho Gomes 
Ver Rua Dr. Agostinho Gomes. 

183 – Rua Bernardino Ferreira Cardoso da Silva 
Nasceu em S. João de Ver em 25/06/1839. Aos 14 anos emigrou para o Brasil, onde ao jeito da época foi tentar a sua sorte. 

Juntamente com o irmão António dedicou-se ao comércio, mas em particular ao café. Em 1/04/1868, já com uma situação 

económica confortável, casou com a carioca Ana Josefina de Almeida e Silva. 

Em 14/03/1876, regressa a Portugal, compra a Quinta do Casal Novo em Cucujães e ai vive até a sua morte em 3/10/1908. 

Entretanto, Bernardino Ferreira Cardoso da Silva é eleito para vereador da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis. 

Homem de grande dinamismo da sua vasta acção fala-nos um manuscrito, em que é relatado minuciosamente a construção 

da estrada de Fermil a Casal Novo, obra que se ficou a dever à sua iniciativa, tendo assumido a responsabilidade do 

empréstimo, com a autorização e em nome do município. As dificuldades na construção foram muitas, um inverno torrencial 

fez aumentar os custos, o prazo previsto de três anos foi largamente ultrapassado. Tendo o vereador assumido do próprio 

bolso os pagamentos para honrar a palavra dada. 

184 – Rua D. Frei Simão Borges 
(1617) - Abade do Mosteiro do Couto de Cucujães. 

185 – Travessa Combatentes de Ultramar 
Ver Rua Combatentes de Ultramar. 

186 – Rua Vasco da Gama 
Navegador dos mais ilustres de Portugal, descobridor do caminho marítimo para a Índia. Figura incontornável da história dos 

descobrimentos Portugueses. 

187 – Travessa de Rebordões 
Ver Rua de Rebordões. 
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188 – Rua Camilo Castelo Branco 
(1825-1890) - Famoso escritor português, que numa das suas muitas obras literárias dedicou à povoação de Cucujães, 

algumas linhas, falando da sua beleza paisagística e das obras literárias e documentais existentes no Mosteiro de Cucujães 

nos finais do séc. XVIII. Nasceu em Lisboa e suicidou-se em S. Miguel de Ceide (Famalicão). É considerado o maior 

novelista português entre os anos 50 e 80 do século XIX. 

189 – Rua D. Egas Odoriz 
Donatário do Couto e Mosteiro de Cucujães em 1139 e que lhe custou 1000 soldos e dois cavalos, preço que pagou ao Rei 

D. Afonso Henriques, pelo privilégio que a partir dessa data Cucujães passava a usufruir. 

190 – Travessa Camilo Castelo Branco 
Ver Rua Camilo Castelo Branco. 

191 – Rua João Alves 
João Alves "Bola", benemérito local, que cedeu terreno para abertura e alargamento de rua. 

192 – Beco Camilo Castelo Branco 
Ver Rua Camilo Castelo Branco. 

193 – Rua Sociedade Columbófila de Cucujães 
A Sociedade Columbófila de Cucujães, foi fundada em 31/01/1943, e centra a sua actividade nas provas de competição entre 

pombos-correios, e nos convívios de amizade entre os seus associados. 

194 – Travessa Manuel Alves Soares 
Ver Rua Manuel Alves Soares. 

195 – Rua Joaquim Alves Cruz 
Benemérito local, que ofereceu o relógio para a capela de Santa Luzia, em 25 de Novembro de 1928. 

196 – Rua Manuel Alves Soares 
Grande benemérito local, que na altura da sua morte em 1941, doou à Misericórdia de Oliveira de Azeméis a quantia de 600 

contos (2.992,79€), com o fim expresso de serem utilizados no tratamento de cucujanenses ali internados ou a internar. 

197 – Rua 5 de Outubro 
5 de Outubro de 1910 - Dia da implantação da República em Portugal, nos Paços do Concelho de Lisboa, assumindo Teófilo 

Braga a chefia do Governo Provisório. 

198 – Rua da Venda Nova 
Topónimo com que era conhecido o lugar. 

199 – Rua Ferreira de Castro 
Escritor consagrado mundialmente, natural da freguesia de Ossela do nosso concelho, onde nasceu em 1898. Autor da 

"Selva" e "Os Emigrantes", entre as suas obras mais conhecidas. Morreu em 1974. Para que os jovens estudantes se sintam 

interessados na sua obra o relembramos numa rua de Cucujães, que será diariamente, o trajecto de centenas de jovens e 

promissores cucujanenses. 

200 – Rua dos Missionários 
De Cucujães partiram para divulgação do Evangelho e ajuda aos povos de outras nações, especialmente na África e Brasil, 

os muitos e muitos Missionários que se formavam no Seminário das Missões de Cucujães (vulgo Seminário das Missões)... 

Com esta designação na toponímia local se recordará para a posteridade o altruísmo desses homens. 

201 – Largo de Santa Luzia 
Mantém-se o topónimo do local. 

202 – Rua Misericórdia de Cucujães 
Obra de grande interesse social e humano de Cucujães, fundada pelo Abade Arede em 1939. 

203 – Avenida João Pinto Bessa 
Farmacêutico e devotado a Cucujães desde que aqui se estabeleceu no inicio do sec. XX. 

204 – Travessa João Pinto Bessa 
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Ver Avenida João Pinto Bessa. 

205 – Travessa Banda de Música de Cucujães 
Ver Rua Banda de Música de Cucujães. 

206 – Rua D. Pedro II 
Rei de Portugal, que por Alvará datado de 14 de Março de 1687, confirmou o Couto a Cucujães. 

207 – Rua A. E. P. 
A.E.P. - Associação dos Escoteiros de Portugal. Em Cucujães foi fundado o Grupo 18. Organização que fundamentado no 

ideário do seu fundador, Baden Powell, se tem dedicado à formação das crianças e jovens, num espírito de sã camaradagem 

e aprendizagem pelo jogo. 

208 – Rua Professor Leão 
Natural de Ossela foi o primeiro professor primário destacado em Cucujães, decorria o ano de 1840. 

209 – Rua da Ínsua 
Para manter o toponímico local porque é conhecido. 

210 – Rua Deolinda Rosa de Jesus 
"Deolinda Cantadeira" - Figura típica e sobejamente conhecida em Cucujães e em todo o Norte de Portugal, pelos seus 

cantares ao desafio. 

211 – Beco Padre Alfredo Alves 
Ver Rua Padre Alfredo Alves. 

212 – Rua Padre Alfredo Alves 
(1915-1992) Foi Superior Geral da Sociedade Missionária, interessou-se pela vida social de Cucujães e foi impulsionador da 

reconstrução da Capela de Santo António da Ínsua. 

213 – Rua Santo António da Ínsua 
Para perpetuar o nome deste grande Santo (Santo António) e bem assim a Capela com o mesmo nome existente no local. 

214 – Travessa Santo António da Ínsua 
Ver Rua Santo António da Ínsua. 

215 – Rua Agostinho Lopes da Costa 
Presidente da Junta de Freguesia de 1919 a 1922. Benemérito local. 

216 – Travessa Agostinho Lopes da Costa 
Ver Rua Agostinho Lopes da Costa. 

217 – Rua António José Godinho 
Presidente da Junta de Freguesia de 1845 a 1878. 

218 – Rua do Marco 
Topónimo, com que é conhecido o lugar. 

219 – Rua Joaquim Santos "Pião" 
Joaquim Santos "Pião", foi uma figura típica de Cucujães, que professou em vida que no dia em que morresse, tudo andaria 

pelo ar. Assim aconteceu, pois no dia da sua morte 14/2/1941, registou-se um grande ciclone, que derrubou arvores, 

telhados etc. 

220 – Rua de S. Tomé e Príncipe 
Perpetuar a terra onde foi marcante a presença e influência portuguesa. O arquipélago era desabitado e foi descoberto por 

João de Santarém e Pêro Escobar em 21-12-1471. O povoamento iniciou-se em 1485. Tornou-se independente em 12-7-

1975. 

221 – Rua Manuel Gonçalves Soares 
Nascido em 1928, foi um grande agricultor naquela época e desse lugar. 

222 – Rua dos Carvoeiros 
A atribuição deste nome destina-se a perpetuar uma industria que existiu nesta zona. 
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223 – Rua Padre Américo 
Padre Américo (1887-1956) religioso português, exerceu o sacerdócio sempre voltado para a ajuda aos mais desfavorecidos. 

A sua obra mais importante, e que ainda hoje segue os seus princípios, foi a "Casa do Gaiato", fundada em 1940, obra esta 

que acolheu alguns cucujanenses. 

224 – Travessa Padre Américo 
Ver Rua Padre Américo. 

225 – Travessa da Misericórdia de Cucujães 
Ver Rua Misericórdia de Cucujães. 

226 – Rua do Gorgulhão 
Topónimo local com que era conhecida em tempos, uma nascente de água existente no local. 

227 – Travessa de Rio de Ossos 
Ver Rua de Rio de Ossos 

228 – Rua de Rio de Ossos 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

229 – Rua D. Prudêncio de Bessa 
(1602) Abade do Mosteiro do Couto de Cucujães. 

230 – Caminho da Misericórdia de Cucujães 
Ver Rua da Misericórdia de Cucujães. 

231 – Calçada da Fonte Escura 
Ver Rua da Fonte Escura. 

232 – Rua Fonte Escura 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

233 – Beco da Fonte Escura 
Ver Rua da Fonte Escura. 

234 – Travessa da Fonte Escura 
Ver Rua da Fonte Escura. 

235 – Rua Luís de Camões 
Poeta português (1524-1580), autor do famoso poema épico Os Lusíadas e de uma considerável obra lírica e dramática. 

236 – Rua Santa Luzia 
Para perpetuar a antiga aldeia de Santa Luzia onde se realizava uma feira no primeiro dia de cada mês, lá existiu uma 

estação telegráfica e existe a capela em que se venera a Santa Luzia, festejada a 13 de Dezembro actualmente. 

237 – Rua Banda de Música de Cucujães 
Colectividade criada em 2 de Fevereiro de 1891, prestigiada que durante mais de 80 anos levou o nome de Cucujães a 

várias partes do País. Depois de décadas silenciadas a mesma veio a renascer, no virar do séc., pela mão de um grupo de 

cucujanenses, que instituiu uma escola de música para a aprendizagem dos jovens músicos, futuros... presentes membros 

da Banda Filarmónica de Cucujães. 

238 – Rua Cruz Vermelha Portuguesa 
Homenagem a uma das mais carismáticas instituições internacionais, e que em Cucujães tem um núcleo local. Este núcleo 

foi fundado em 1980 e rege-se pelos princípios da instituição tais como: Humanidade, Imparcialidade, Neutralidade, 

Independência, Benevolência, Unidade, Universalidade. O trabalho é desenvolvido por voluntários que tem vindo a prestar 

vários tipos de apoio às famílias carenciadas de Cucujães, combatendo a pobreza e exclusão social. Apoia o desporto com 

equipas de 1º socorro e massagens, apoia os peregrinos a Fátima com apoio médico sanitário, dormida e alimentação, 

participa nas campanhas humanitárias regionais e nacionais, colabora ainda com as demais colectividades ou instituições de 

Cucujães. 
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239 – Rua António Francisco Neves 
Benemérito local. 

240 – Rua Fernando Pessoa 
Poeta português (1888-1935), um dos maiores génios poéticos da nossa Literatura, publicou em vida apenas um livro em 

português, "Mensagem". 

241 – Rua António Costa Sol 
Comendador, benemérito local, teve a particularidade de a si próprio se homenagear com uma estátua. 

242 – Rua Dona Godinho Soares 
Personagem que teria existido por volta de 1091 e que teria sido donatária da Quinta do Teso, nesta freguesia de Cucujães, 

onde teria fundado um convento de freiras Bentas, mas da qual não se conhece suporte documental. 

243 – Rua Empresa Eléctrica 
Por ter existido perto deste local uma empresa eléctrica. 

244 – Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão 
Grande benemérito do século XIX e início do século XX. Pai de Dª Almira e Dª Lucinda Brandão, casado com Dª Claudina 

Brandão. Foi em 1901 membro da junta de freguesia. Com o seu legado foi criada a Fundação Manuel Brandão. 

245 – Rua Fonte do Mouro 
Topónimo com que é conhecido o local. 

246 – Rua D. Afonso Henriques 
(1111-1185) Primeiro Rei de Portugal, que com a idade de 28 anos assinou o documento de 7 de Julho de 1139 dotando 

Cucujães, com privilégio de Couto. 

247 – Rua Combatentes da 1º Grande Guerra 
Homenagem a todos os combatentes, naturais de Cucujães, da 1ª Grande Guerra (1914 - 1918). 

248 – Rua da Indústria 
Tendo a indústria sido fundada em Cucujães há mais de 130 anos, primeiro com fábricas de chapelaria, depois indústria 

vidreira, posteriormente calçado, papel, têxtil, colchoaria, etc... Dando trabalho a milhares de cucujanenses ao longo de 

gerações. 

249 – Rua Padre António Rocha 
Jovem padre missionário do Colégio das Missões de Cucujães, morto em Moçambique. Nasceu em 1959 e faleceu em 1989. 

250 – Travessa do Rio Velho 
Ver Rua do Rio Velho. 

251 – Rua do Pinhal 
Topónimo com que era conhecido o local. 

252 – Rua Rio Velho 
Topónimo com que é conhecido o local. 

253 – Rua Aristides Sousa Mendes 
Diplomata Português, nasceu a 19 de Julho de 1885. A 12 de Maio de 1910, foi nomeado cônsul na Guiana Britânica, 

posteriormente em Zamzibar e mais tarde foi nomeado cônsul em Vigo.  De 1931 a 1938 foi cônsul em Antuérpia, sendo 

então transferido para Bordéus. À medida que crescia na Europa o Nazismo, crescia também o número de refugiados, 

sobretudo Judeus. Muitos deles foram para Bordéus, então sob o governo de Vichy. Aí, Sousa Mendes concedeu milhares 

de vistos a judeus que procuravam escapar ao extermínio nazi. Esta atitude desagradou muito Salazar, que o destituiu em 

1940. Sousa Mendes ainda apelou para o supremo Tribunal Administrativo e para a Assembleia Nacional, mas de nada lhe 

valeu. Em Bordéus, porém, foi-lhe erguida uma estátua. Aristides de Sousa Mendes acabou por morrer em 1954, com 

imensas dificuldades financeiras. Em 1987, o Presidente da República conferiu-lhe, a título póstumo, a Ordem da Liberdade. 
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Em 1989, a Assembleia da República reparou a grave injustiça que lhe fora cometida, reintegrando-o no serviço diplomático 

por unanimidade e aclamação. 

254 – Travessa Amadeu Pereira da Costa "Rita" 
Ver Rua Amadeu Pereira da Costa “Rita”. 

255 – Rua Capitão Valença 
Capitão de Artilharia e iniciador do desporto em Cucujães. Foi em 1922 um dos fundadores do Sport Clube de Cucujães e 

atleta (guarda redes). 

256 – Rua da F.I.A.C. 
F.I.A.C.- Frente para a Independência Administrativa de Cucujães. Movimento criado por cucujanenses em 1974, a fim de 

dotar a freguesia de autonomia administrativa e que poderia ter sido o embrião do futuro Concelho de Cucujães. 

257 – Rua Pinho Leal 
(1816-1884) Augusto Pinho Leal - Historiador autodidacta, que tendo trabalhado na quinta do Covo, conheceu bem toda a 

região e dedicou a Cucujães, na sua obra "Portugal Antigo e Moderno", uma apreciável mini monografia sobre a nossa 

freguesia. 

258 – Rua Ernesto Valente 
Benemérito local. 

259 – Rua dos Chapeleiros 
Desde os primórdios do séc. XIX, muitos habitantes de Cucujães tiveram essa profissão, como expressivamente 

documentada na obra do escritor João da Silva Correia, "Unhas Negra". 

260 – Rua Plácido Gomes dos Santos 
Um dos primeiros presidentes do Sport Clube de Cucujães, isto em 1926 e interessado pelo desenvolvimento Social de 

Cucujães. 

261 – Rua Amadeu Pereira da Costa "Rita" 
Comerciante, Maestro da Banda de Cucujães, fundador do Grupo Coral de S. António da Ínsua. 

262 – Travessa Manuel Brandão 
Ver Rua Manuel Ferreira da Silva Brandão. 

263 – Rua Casal Novo 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

264 – Travessa Casal Novo 
Ver Rua Casal Novo. 

265 – Beco Casal Novo 
Ver Rua Casal Novo. 

266 – Rotunda do Ramadinha 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

267 – Rua D. Frei Luís de Jesus 
(1611) Abade do Mosteiro do Couto de Cucujães. 

268 – Rua D. Miguel 
(1802-1866) Rei de Portugal partidário do Absolutismo e que por tal motivo lutou contra o seu irmão, D. Pedro partidário de 

ideias mais Liberais. Aquando da Guerra Civil, esteve em Couto de Cucujães em 1832, tendo ficado dois dias na Casa do 

Buraco. 

269 – Rua João Rodrigues Catorze 
Justifica-se na nossa toponímia por ter sido Presidente da Junta de Freguesia de 1914 a 1918. 

270 – Largo do Areal 
Mantém-se o topónimo com que é conhecido o local. 
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271 – Rua Brás Doze da Costa 
Foi comissário da Junta de Freguesia em 1837. 

272 – Travessa do Fôjo 
Ver Rua do Fôjo. 

273 – Rua Dona Antoninha 
(1906-15/2/1998) Antónia Augusta Marques Teixeira, nascida em 11/8/1906 na freguesia de S. José, concelho de Lisboa, foi 

um exemplo de caridade e fé que se impôs à consideração da população de Cucujães, e por ela foi acarinhada. 

274 – Rua do Fôjo 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

275 – Rua Domingos José Soares da Silva 
Benemérito local, em 1891 deixou uma grande fortuna a instituições de Cucujães e da cidade do Porto. 

276 – Rua dos Emigrantes 
Justifica-se a atribuição na toponímia, em homenagem a todos os emigrantes da Vila de Cucujães. 

277 – Rua da Quinta 
Local conhecido por quinta das austrálias, também conhecida pela quinta da água, que foi praticamente toda urbanizada. 

(actualmente a rua esta seccionada em dois lanços não ligados, parte por urbanizar). 

278 – Travessa dos Emigrantes 
Ver Rua dos Emigrantes. 

279 – Rua João Ferreira Neto (João Resende) 
(1915-1994) Foi uma personagem local que servindo-se dos seus dotes para curar pequenas lesões, foi massagista e 

"endireita" de gerações de cucujanenses, desportistas ou não, fazendo-o inúmeras vezes de forma graciosa, mostrando 

grande humanismo. Interessou-se ainda pelo desenvolvimento desportivo e social da freguesia. 

280 – Rua D. António da Costa 
Ministro da Instrução Pública em Portugal, que em 1878, visitou Cucujães, para conhecer a obra da Gandarinha e que 

posteriormente a enalteceu. 

281 – Rua Joaquina da Silva 
Joaquina da Silva, nasceu a 17 de Maio de 1894, em S. Janardo aldeia de Vale de Cambra, e faleceu a 15 de Maio de 1983 

onde residia no lugar do Picôto na freguesia da Vila de Cucujães. 

Joaquina ainda muito nova fixou residência em Cucujães, tendo vindo para servir em casas de Senhores de Bem, 

influenciada por uma irmã já cá residente. Mulher de muito trabalho e sacrifício, foi uma mãe coragem. Aprendeu o “ofício” de 

ser parteira com a sua mãe e praticou-o até aos finais dos anos setenta. 

Hábil no que fazia era requisitada pelas mulheres de Cucujães para lhes assistir no parto, pois os mesmos, a época, eram 

efectuados esmagadoramente em casa. Mesmo já com idade avançada era chamada para assistir ao nascimento de muitas 

crianças. Muitos e muitos foram os cucujanenses que nasceram pelas suas mãos. Os recém-nascidos eram levados pela “Ti” 

Joaquina Morena - como era conhecida - continuando esta a acompanhar a criança e a sua mãe nas primeiras semanas. 

Foi mães, parteira, leiteira, agricultora, avó e novamente mãe. Isto, porque com a morte da sua filha mais nova num acidente 

de viação e, pouco tempo depois, do seu genro, assumiu a maternidade de cinco netos órfãos, que cuidou e amou até à sua 

morte com 89 anos. 

A “Ti” Joaquina Morena ainda hoje é lembrada como “Parteira”, mas também permanece na memória colectiva a recordação 

de uma mulher dinâmica, de coragem, e que com sabedoria ajudou a surgir a vida de muitos cucujanenses. 

282 – Travessa das Irmandades 
Ver Rua das Irmandades. 
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283 – Rua das Irmandades 
Em Cucujães existem varias Irmandades (Irmandade do Santíssimo, Santa Luzia e Nossa Senhora do Rosário), sendo 

constituídas por muitos irmãos. As Irmandades estão fortemente enraizadas na comunidade católica portuguesa e 

nomeadamente em Cucujães.  

284 – Rua da Índia 
Perpetuar a terra onde foi marcante a presença e influência portuguesa, e com a qual Portugal teve grandes relações 

comerciais. 

285 – Rua António Costa 
Presidente da Junta de Freguesia de 1955 a 1966. 

286 – Rua da Floresta 
Topónimo com que era conhecido o lugar. 

287 – Rua da Guiné-Bissau 
Perpetuar a terra onde foi marcante a presença e influência portuguesa. Os navegadores portugueses chegaram ao rio 

Casamansa em 1446, ocupando esta terra e transformando-a mais tarde em colónia portuguesa. A Guiné-Bissau tornou-se 

independente em 14-11-1974. 

288 – Travessa António da Costa 
Ver Rua António Costa. 

289 – Rua D. Frei Vasco de Miranda 
(1484) Abade do Mosteiro de Cucujães. 

290 – Rua da Fonte 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

291 – Rua Frei Pedro Quaresma 
(1605) - Abade do Mosteiro do Couto de Cucujães. 

292 – Rua Irmã Conceição 
Maria da Conceição Laranjeiro - Irmã da ordem de S. Vicente de Paulo, à muitos anos ao serviço nesta freguesia. 

Desenvolveu a sua actividade na área da saúde, como enfermeira no centro de saúde local, tendo especial carinho por todos 

os acamados e desfavorecidos. Tendo sido apelidada pela imprensa de "Anjo de Branco". Principal responsável pela criação 

de diversos grupos, nomeadamente de jovens (Gaudete e Juventude Mariana Vicentina), animadora muito activa da 

comunidade católica local. 

293 – Rua de Fermil 
Topónimo com que é conhecido o lugar. 

294 – Rua Manuel Ferreira 
Manuel Ferreira foi em 1835, o último presidente do Município de Cucujães e o seu primeiro presidente da Junta. Era avô do 

Dr. Ferreira da Silva. 

295 – Rua de Macau 
Perpetuar a terra onde foi marcante a presença e influência portuguesa. Em 1553-1554, os portugueses obtiveram das 

autoridades chinesas de Kuangtung o acordo para o estabelecimento de um porto comercial na península de Macau. Em 

1887, a China reconheceu a completa e perpétua soberania portuguesa sobre Macau. A partir de 1976, Macau ficou com o 

estatuto de território chinês sob administração portuguesa. Contudo, a 20-12-1999 Macau passou para a soberania da China, 

embora com estatuto próprio. 

296 – Rua Eça de Queirós 
Escritor português (1845-1900), é considerado um dos maiores romancistas da literatura portuguesa é o autor de "Os Maias" 

(1888) considerada a sua obra-prima. 
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297 – Rua 10 de Junho 
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. 

298 – Rua Dr. Arlindo Marques Leal 
Médico dedicado, médico escolar, sócio fundador da firma Dalfa, homem empreendedor que teve grande influência na 

urbanização de grande parte desta área e outras aqui próximas. 

299 – Rua da Bela Vista 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

300 – Rua do Monte 
Topónimo com que é conhecido o lugar. 

301 – Rua D. Mauro da Silva 
Monge Beneditino, grande poeta místico. Nasceu em 1857 e faleceu em1933. 

302 – Travessa do Monte 
Ver Rua do Monte. 

303 – Largo Leões do Monte 
Pequeno mas característico Clube fundado em 1964 no lugar do Monte, muito vocacionado para o xadrez, mas também tem 

outras secções em actividade. 

304 – Rua Armandina Fátima Ferreira Brandão 
Nasceu em Cucujães em 20/05/1942, filha de Américo Vicente Dias Ferreira e de Zamira Ferreira Brandão, de quem recebeu 

os ensinamentos da arte de fazer sacas de tiras de felpo e deu continuidade até ao dia em que morreu de acidente de 

viação, 17/08/2007, quando regressava da FARAV – Feira de Artesanato da Região de Aveiro, onde mais uma vez 

representava o município. As sacas de tiras eram muito usadas nesta região, aproveitando as tiras de felpo (restos) da 

indústria de chapelaria, para num entrelaçado confeccionarem uma saca, onde era transportado o almoço, em marmitas, 

para os operários fabris, mantendo o mesmo quente por mais tempo. Com o aparecimento e banalização de novos materiais 

na criação de todo o tipo de sacos, e o declínio da industria de chapéus (actualmente só existe uma fabrica de chapéus a 

Fepsa), levou a que esta actividade laboriosa e de confecção manual se transforma-se rapidamente em artesanato. A Sra. 

Armandina estava inscrita na Associação de Artesãos das Terras de Santa Maria com o nº 77. A sua actividade como artesã 

iniciou-se na extinta Casa do Povo de Cucujães, passando mais tarde a representar o Município de Oliveira de Azeméis e a 

Região de Turismo Rota da Luz. Neste âmbito esteve presente em inúmeros eventos e mostras de artesanato de que se 

destaca alguns: Feira de Artesanato de Oliveira de Azeméis – todos os anos de 1998 a 2007; Mercado a Moda Antiga (OAZ) 

– Todos os anos de 1998 a 2007; FARAV – diversos anos; Congresso de Artesanato, em Lisboa; Mostra de Artesanato de 

Paços de Brandão – 2005 e 2006; Feira de Artesanato das Terras de Santa Maria – 2000, 2003, 2005 e 2007; Feira à Moda 

Antiga (Fornos) – 2005 e 2007. 

305 – Rua Marco Geodésico 
Neste local existe um marco geodésico. 

306 – Rua Frei Esteves da Cruz 
(1596) - Abade do Mosteiro do Couto de Cucujães. 

307 – Rua Senhora da Luz 
Mantém-se o topónimo local porque é conhecido (Quinta da Sr.ª da Luz). 

308 – Travessa D. Mauro da Silva 
Ver Rua D. Mauro da Silva. 

309 – Rua S. João da Madeira 
Município vizinho de Cucujães, onde milhares de cucujanenses trabalham, essencialmente dos lugares fronteiriços. Em 2 de 

Abril de 1788 foi acordado amigavelmente os limites entre as duas paróquias, após um litígio de disputa territorial e religiosa. 

Se civilmente os lugares pertenciam ao Couto do Mosteiro de Cucujães, religiosamente essa área era servida pelo Serviço 
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Paroquial de Casaldelo e Escarigo. S. João da Madeira ganhou a questão, tendo sido demarcado os novos limites. A 

presente rua situa-se do lado de Cucujães (claro), num desses limites. 

310 – Rua das Flores 
Topónimo com que é conhecido o local. 

311 – Rua Frei António Gonçalves 
Abade do Mosteiro do Couto de Cucujães de 1584 a 1596. 

312 – Rua do Buraco 
Topónimo com que é conhecido o local. Também aqui existe uma casa centenária e brasonada, conhecida por "Casa do 

Buraco", mandada construir por Alexandre Luciano Soares de Albergaria em 1830. Foi nesta casa que pernoitou o Rei D. 

Miguel com a família Real, em 1832. 

313 – Rua de Rebordões 
Mantém-se o topónimo porque é conhecido o local. 

314 – Rua Dr. Bernardino de Almeida 
Médico Cucujanense e 2º Director do Jornal Quinzena de Cucujães em 1927. 

315 – Rua Conde Penha Longa 
O Conde de Penha Longa chamava-se Sebastião Pinto Leite, natural de Cucujães, onde nasceu em 1815. Grande 

negociante em Londres e casado com Dª Clementina Libânia Pinto Leite (Condessa Penha Longa) fundadora do Asilo da 

Gandarinha. 

316 – Travessa Professor Leão 
Ver Rua Professor Leão. 
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