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EDITAL Nº 395/2022 

TOPÓNIMOS 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO 

FERNANDO PAULO FERREIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA 

FAZ SABER, em cumprimento do disposto no nº 1, do artigo 56º, do anexo I, da Lei              

nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 18 

de maio de 2022, deliberou aprovar, após parecer favorável da Comissão Municipal de 

Toponímia, a alteração de um topónimo em Arcena, Alverca do Ribatejo, União das 

Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, atualmente designado por Rua Albertino 

Dias Teixeira, com início na Rua Amélia Rey Colaço e término sem saída, passando o 

mesmo a designar-se “Praceta Albertino Dias Teixeira”. 

Mais deliberou aprovar a atribuição dos seguintes topónimos no Sobralinho: 

- Atribuição de topónimo ao arruamento que tem início e término na Estrada do Miradouro, 

passando o mesmo a designar-se “Rua Henrique Tomaz da Conceição Cordeiro”; 

- Atribuição de topónimo ao arruamento que tem início na Rua da Escola e término no 

acesso à Pedreira da Cimpor, passando o mesmo a designar-se “Rua da Pedreira”; 

- Atribuição de topónimo ao arruamento que tem início na Travessa dos Lavadouros e 

término no Largo da Cruz, passando o mesmo a designar-se “Rua da Torre do Relógio”; 

- Atribuição de topónimo ao arruamento que tem início na Rua da Pedreira e término sem 

saída, passando o mesmo a designar-se “Rua do Casal de São José”. 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos 

locais do costume e publicitado no sítio do município na Internet. 

E eu,                                                                                                                       , Diretor do  

Departamento de Gestão Administrativa e Jurídica, o subscrevi. 

Paços do Município de Vila Franca de Xira, 19 de maio de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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