
MUNiCíPIO PONTE E> UMA 
TERRA R!CA DA HUHAtllDAOE 

DELIBERAÇÃO 

4.1 - FREGUESIA DA FEITOSA - Aditamento ao processo de toponímia. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o aditamento ao processo de fixação 

toponímica da Freguesia da Feitosa. 
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PROCESSO DE FIXAÇÃO TOPONÍMICA DA FREGUESIA DA FEITOSA 
 
 
 

Atribuição de Topónimos e Fundamentação 

Aditamento 

O presente documento resulta da proposta inicial de aditamento apresentada pela 

Freguesia da Feitosa e que foi alvo de análise e respetivos pareceres técnicos da 

Autarquia, tendo posteriormente resultado – após as respetivas reuniões entre os 

intervenientes no processo e deslocações ao local – na presente Proposta de Fixação, 

acompanhada da cartografia correspondente em anexo, que deve ser submetida à 

análise e aprovação do Executivo Municipal, dando cumprimento ao estabelecido na Lei 

(alínea ss), do n.º 1, do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro). 

FTS101 – Rua das Leiras 
Leiras não consta do levantamento toponímico, mas trata-se da continuação da Rua 

com o mesmo topónimo aprovado no Processo de Fixação Toponímica da Freguesia 

limítrofe de Rebordões Santa Maria, pelo que é de manter e fixar. 
 
FTS108 – Rua de Merim 
Merim é macrotopónimo e trata-se da continuação da Rua com o mesmo topónimo 

aprovado no Processo de Fixação Toponímica da Freguesia limítrofe de Arca e Ponte 

de Lima, pelo que é de manter e fixar. 

 

FTS123 – Rua da Devesa 
Devesa não consta do levantamento toponímico, mas trata-se da continuação da Rua 

com o mesmo topónimo aprovado no Processo de Fixação Toponímica da Freguesia 

limítrofe de Arca e Ponte de Lima, pelo que é de manter e fixar. 

 
FTS128 – Avenida da Guiné 
Esta designação não consta do levantamento toponímico, mas trata-se da continuação 

da Rua com o mesmo topónimo aprovado no Processo de Fixação Toponímica da 

Freguesia limítrofe de Arca e Ponte de Lima, pelo que é de manter e fixar. 

 
FTS136 – Praça de Goa 
Topónimo aprovado em anterior Processo de Fixação Toponímica da Freguesia da 

Feitosa mas que nunca foi materializada no terreno pelo que será eliminada. 

 
FTS187 – Rua Conde de Aurora 
Esta designação não consta do levantamento toponímico, mas trata-se da continuação 

da Rua com o mesmo topónimo aprovado no Processo de Fixação Toponímica da 

Freguesia limítrofe de Arca e Ponte de Lima, pelo que é de manter e fixar. 
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FTS188 – Travessa da Devesa 
Devesa não consta do levantamento toponímico, mas é a designação da artéria principal 

aprovada no Processo de Fixação Toponímica da Freguesia de Arca e Ponte de Lima pelo 

que é de manter e fixar. A designação de travessa é de ter em consideração, pois 

entronca com a artéria principal com o mesmo nome (ver número A123). 

 

FTS217 – Calçada Monte do Sobral 
Topónimo aprovado no Processo de Fixação Toponímica da Freguesia limítrofe de Arca 

e Ponte de Lima mas que, segundo os limites administrativos, se localiza totalmente na 

freguesia da Feitosa, pelo que é de manter e fixar. 

 

FTS221 – Rua da Vila Corneliana 
Esta designação não consta do levantamento toponímico, mas trata-se da continuação 

da Rua com o mesmo topónimo aprovado no Processo de Fixação Toponímica da 

Freguesia limítrofe da Correlhã, pelo que é de manter e fixar. 

 
 

Aprovado em Reunião de Câmara de 12 de Agosto de 2019 

 


