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 PREÂMBULO 

Definindo-se etimologicamente como estudo histórico e linguístico da origem dos nomes próprios dos 

lugares, a Toponímia, para além do seu significado e importância como elemento de identificação, 

orientação, comunicação e localização dos imóveis urbanos e rústicos, é também, enquanto área de 

intervenção tradicional do Poder Local, reveladora da forma como o Município encara o património 

cultural. Os nomes de freguesias, localidades, lugares de morada e outros, reflectem – e deverão 

continuar a reflectir – os sentimentos e as personalidades das pessoas e memoriam valores, factos, 

figuras de relevo, épocas, usos e costumes, pelo que, traduzindo a memória das populações, deverão a 

escolha, atribuição e alteração dos topónimos rodear-se de particular cuidado e pautar-se por critérios de 

rigor, coerência e isenção. 

As designações toponímicas devem ser estáveis e pouco sensíveis às simples modificações de 

conjuntura, não devendo ser influenciada por critérios subjectivos ou factores de circunstância, embora 

possam reflectir alterações sociais importantes. 

O desenvolvimento urbanístico do Concelho de Beja, a expansão demográfica e a necessidade de, em 

respeito pelos princípios enunciados, serem definidas normas claras e precisas que permitam disciplinar 

os métodos de actuação, atribuição e gestão da toponímia, levaram a Câmara Municipal a elaborar o 

presente regulamento. 

Assim, nos termos do art.º 241.º da Constituição da República Portuguesa e da alínea v) do n.º 1 do art.º 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, competência 

da Câmara Municipal a de estabelecer a denominação das ruas e praças das povoações. 

Secção I 

TOPONÍMIA 

Artigo 1.º 

Âmbito de aplicação 

O presente regulamento é aplicável em todo o concelho de Beja. 

Artigo 2.º 

Atribuição de topónimos 

A todos os arruamentos e espaços públicos situados no concelho de Beja será atribuída uma 

denominação a que chamaremos de topónimo. 

Na atribuição de topónimos deverão considerar-se os seguintes aspectos: 

a)No domínio dos factos – deverão reflectir acontecimentos e efemérides de projecção relevante, a 

nível local, nacional ou universal; 
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b) No domínio das pessoas – deverá dar-se relevância a pessoas que no domínio da sua actividade, se 

tenham destacado, quer a nível profissional, quer na defesa da dignidade e valores da pessoa humana, 

quer na defesa da história e tradição popular, com prioridade para pessoas nascidas ou residentes no 

Concelho de Beja. 

Artigo 3.º 

Definições 

Para efeitos do presente Regulamento considera-se: 

a) Alameda – via de circulação com arborização central ou lateral; 

b) Arruamento – via de circulação automóvel pedestre ou mista; 

c) Avenida – espaço urbano público com dimensão (extensão ou secção) superior à rua, que geralmente 

confina com uma praça; 

d) Beco – uma via urbana sem intersecção com outra via; 

e) Designação toponímica – indicação completa de um topónimo urbano, contendo um nome próprio do 

espaço público, o tipo de topónimo e outros elementos que compõem a placa ou marco toponímico; 

f) Estrada – espaço publico, com percurso predominante não urbano, que estabelece a ligação com vias 

urbanas; 

g) Largo – espaço urbano que assume a função de nó de distribuição de tráfego onde confinam 

estruturas várias secundárias da malha urbana, podendo ter como características a presença de árvores, 

fontes, cruzeiros e pelourinhos; 

i) Praça – espaço urbano, podendo assumir as mais diversas formas geométricas que reúne valores 

simbólicos e artísticos por edificação de uso público intenso, com predomínio de áreas pavimentadas ou 

arborizadas, possuindo, em regra, obeliscos, estátuas ou fontes de embelezamento de edifícios; 

j) Rua – espaço urbano constituído por, pelo menos, uma faixa de rodagem, faixas laterais de serviço, 

faixas centrais de atravessamento, passeios laterais de passagem e estacionamento que assumem as 

funções de circulação e de estrada de peões, circulação, paragem de estacionamento automóvel, acesso 

a edifícios de malha urbana, suporte de infra-estruturas e espaço de observação e orientação: conforme a 

própria e em regra delimita quarteirões; 

k) Travessa – espaço urbano que estabelece um elo de ligação entre duas ou mais vias urbanas. 

Artigo 4.º 

Princípios 

Os topónimos a atribuir deverão ir de encontro à história, tradição, usos e costumes locais, bem como 

reflectir as novas realidades sociais e políticas do Concelho. 
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Artigo 5.º 

Casos Excepcionais 

Só em casos excepcionais, devidamente fundamentados e por deliberação unânime da Câmara 

Municipal de Beja, poderão ser atribuídas designações antroponímicas referentes a pessoas vivas. 

Artigo 6.º 

Designações Antroponímicas 

As designações antroponímicas serão pela seguinte preferência: 

a) individualidade de relevo concelhio; 

b) individualidade de relevo nacional; 

c) individualidade de relevo internacional. 

Artigo 7.º 

Justificação da atribuição 

Aquando da atribuição de um topónimo, na deliberação da Câmara Municipal deverá constar a razão 

justificativa de tal atribuição ou, no caso de pessoas, uma curta biografia da mesma. Esta informação 

estará disponível no guia de toponímia.  

Artigo 8.º 

Competência para a atribuição de topónimos 

A atribuição de topónimos, ou sua alteração, compete à Câmara Municipal ou ao vereador com 

competências delegadas, sob proposta ou parecer da Comissão Municipal de Toponímia. 

Artigo 9.º 

Publicitação das decisões 

1- A Câmara Municipal de Beja publicará as suas decisões relativas à toponímia, por meio de edital e 

comunicará á Conservatória competente, nos termos do artigo 33º do Código do Registo Predial. 

2 – O edital deverá ser afixado nos locais habituais e enviado aos seguintes organismos: 

Conservatória do Registo Predial de Beja; 

Repartição de Finanças de Beja; 

Estação de correios do Concelho; 

Tribunal Judicial da Comarca de Beja; 

Cartório Notarial de Beja; 
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Guarda Nacional Republicana; 

Polícia de Segurança Policia; 

Juntas de Freguesias. 

Artigo 10.º 

Guia toponímico 

A Câmara Municipal de Beja promoverá a edição de um Guia toponímico1, relativo às áreas urbanas 

relevantes do concelho de Beja, devendo ser regularmente actualizado. 

Artigo 11.º 

Comissão Municipal de Toponímia 

A Comissão Municipal de Toponímia é o órgão consultivo da Câmara para as questões da toponímia. 

Artigo 12.º 

Composição e funcionamento 

A Comissão Municipal de Toponímia deverá ter a seguinte composição: 

a) Vereador do Pelouro competente; 

b) Um Técnico do Sector de Cultura; 

c) O presidente da Junta de Freguesia da área geográfica em questão; 

d) Um representante dos CTT. 

Artigo 13.º 

Convocação das reuniões 

As reuniões, sempre que necessárias, serão convocadas pelo representante da Câmara Municipal de 

Beja, que definirá, também, a ordem de trabalhos. 

Artigo 14.º 

Competências da Comissão Municipal de toponímia 

A Comissão Municipal de toponímia tem como competências: 

a) Propor à Câmara a denominação de novos arruamentos ou a alteração dos actuais; 

                                                
1 O Guia incluirá uma ficha de registo/processo relativo à toponímia de cada via ou espaço público onde consta a documentação referida no 

artigo 7º, o registo fotográfico da placa e da via ou espaço público correspondente, assim como todo o histórico relativo a designações anteriores 

ou futuras, e a documentação associada a esse histórico. O Guia estará acessível no site do Município.  
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b) Elaborar pareceres sobre a atribuição de novas designações a arruamentos ou sobre a alteração das 

já existentes, de acordo com a respectiva localização e importância; 

c) Definir a localização dos topónimos; 

d) Elaborar estudos sobre a história da toponímia em Beja, nomeadamente proceder ao levantamento 

dos topónimos existentes, sua origem e justificação. 

SECÇÃO II 

Placas de denominação 

Artigo 15.º 

Local de afixação 

1- Todas as vias públicas devem ser identificadas com os seus topónimos, nos seus extremos, assim 

como em todos os cruzamentos ou entroncamentos que o justifiquem. 

2 – A identificação ficará, obrigatoriamente, do lado esquerdo da via para quem entra. 

3 – As placas serão colocadas: 

a) Sempre que possível, na fachada do edifício correspondente, distante do solo, pelo menos 3 m e da 

esquina 1,5 m; 

b) Sempre que não seja possível a colocação das placas de toponímia nos locais previstos pela alínea 

anterior, a sua localização é feita em suporte próprio, desde que esteja no mínimo a 1,5 m da estrada, e 

que não apresentam características que impeçam a correcta visão para manobrar em segurança. 

Artigo 16.º 

Composição gráfica 

As placas toponímicas devem ser de composição simples e adequada à natureza e importância do 

arruamento respectivo, contendo, além do topónimo, uma legenda sucinta sobre o significado do mesmo. 

Artigo 17.º 

Competência para afixação e execução 

1 – A execução e afixação de placas de toponímia é da competência exclusiva da Câmara, salvo se tiver 

delegado essa competência na junta de freguesia respectiva, sendo expressamente vedado aos 

particulares, proprietários, inquilinos ou outros, a sua afixação, deslocação, alteração ou substituição. 

2 – As placas eventualmente afixadas em contravenção ao número anterior são removidas sem mais 

formalidades pelos serviços municipais. 
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Artigo 18.º 

Responsabilidade por danos 

1 – Os danos verificados nas placas toponímicas são reparados pelos serviços camarários, por conta de 

quem os tiver causado devendo o custo ser liquidado no prazo de 8 dias, contados da data da respectiva 

notificação. 

2 – Sempre que haja demolição de prédios, ou alterações de fachadas que implique retirada das placas 

toponímicas afixadas, devem os titulares das respectivas licenças depositar aquelas nos armazéns do 

Município ficando, caso não o façam, responsáveis pelo seu desaparecimento ou deterioração. 

Artigo 19.º 

Interpretação 

As dúvidas suscitadas na aplicação deste Regulamento serão resolvidas por deliberação de Câmara. 

Artigo 20.º 

Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação 

NOTA: Aprovado pela Assembleia Municipal em 02.05.2011, por proposta da Câmara Municipal de 

06.04.2011 e enviado ao GCI, para publicação no site deste município 


