COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONIMIA

ACTA Nº 4
---- Aos doze dias do mês de Julho do ano de dois mil e dez, nesta cidade de Mangualde, nos
Paços do Concelho e no Auditório dos Paços do Concelho, reuniu a Comissão Municipal de
Toponímia e Numeração de Policia, sob a presidência do senhor Eng.º Joaquim Patrício,
Vice-Presidente da Câmara Municipal, encontrando-se presentes os senhores: -------------------- Pela Assembleia Municipal, Dr.ª Cristina Maria Barros de Matos, o Coordenador da
Divisão de Infra-estruturas Rodoviárias da Câmara Municipal de Mangualde, Eng.º Carlos
Alberto Costa e Silva, o Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde, senhor Bernardino
António Azevedo; pela Guarda Nacional Republicana, o Sargento-ajudante Alberto Manuel
Loureiro Rodrigues; pelos C.T.T., o Coordenador de Apoio à Distribuição, senhor
Francelino Manuel Patrício Sardinha; cidadãos nomeados pelo senhor Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde: senhor António Duarte Ribeiro e pela Associação Cultural
Azurara da Beira-ACAB, Dr. António Marques Marcelino. ------------------------------------------ Faltou a esta reunião o senhor João Loureiro, que justificou a sua falta, a Chefe da
Divisão de Habitação e Equipamentos Públicos, Eng.ª Natércia Peixoto, por se encontrar de
férias, e o representante da Associação da Casa do Povo de Mangualde, o Presidente da
Direcção, senhor António Teles Figueiredo. ----------------------------------------------------------- HORA DE ABERTURA----------------------------------------------------------------------------- Pelo senhor Presidente da Comissão em exercício foi declarada aberta a reunião quando
eram 17 horas 30 minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DE TRABALHOS---------------------------- ---------------- De acordo com o disposto no Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de
Policia, o senhor Presidente da Comissão, Eng.º Joaquim Patrício, convocou todos os
membros da Comissão Municipal de Toponímia para a presente reunião, a qual tem a
seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------- Ponto um: Alteração do Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia;--/PO
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---- Interveio o senhor Eng.º Patrício para dar uma breve explicação sobre as alterações ao
Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------------------- Ponto dois: Análise de Propostas: ------------------------------------------------------------------------- a) Propostas da Associação Cultural Azurara da Beira; ------------------------------------------------ O senhor Eng.º Joaquim Patrício descreveu a proposta apresentada pela Associação

Cultural Azurara da Beira – ACAB Mangualde relativamente a nomes que deverão constar
de uma listagem de topónimos, tais como: Adelino Amaral, Álvaro Lopes Correia, Mário
Lopes, Dr. Armando d’Almeida Campos, Dr. José Correia Alcântara, José Coelho dos
Santos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor António Ribeiro propôs ainda que o nome do senhor José Coelho dos Santos,
sendo uma pessoa que se encontra presente entre nós, com idade avançada, deverá ter
prioridade na atribuição do seu nome a uma Rua. ------------------------------------------------------ Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------------------- b) Propostas de atribuição de novas designações toponímicas; --------------------------------------- O senhor Eng.º Joaquim Patrício descreveu a proposta apresentada pelo senhor
Vereador João Lopes, relativamente a nomes que deverão constar de uma listagem de
topónimos: Manuela Azevedo, Rotunda Citroën 2 Cavalos, Rotunda Baden Powel, Genito,
António de Almeida Pais dos Santos. --------------------------------------------------------------------- Foi salientado ainda que o nome “Genito”, senhor Eugénio, deverá ter-se conhecimento
prévio do nome completo da pessoa em causa; que a Rotunda Citroën 2 Cavalos já está a ser
construída na saída para a A25; que a Rotunda Baden Powel é a Rotunda já inaugura na
“Cruz da Mata”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------------------- c) Análise da situação da Rua de Santo Estêvão; -------------------------------------------------------- Quanto à Rua de Santo Estêvão, e depois de analisada a situação pelos senhores membros
presentes na reunião, foi deliberado por unanimidade que a Rua em causa deverá ser extinta
como topónimo uma vez que se encontra em propriedade privada, devendo ser atribuído apenas
numeração de polícia à Quinta, na Rua Azurara da Beira. -----------------------------------------------
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---- Ponto três: Outros Assuntos -------------------------------------------------------------------------------- O senhor Bernardino Azevedo, Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde, explicou a
proposta do munícipe Vítor Figueira, que a mesma foi deliberada pela Assembleia de Freguesia
de Mangualde, pelo que a designação da Rua Laje do Maninho, em Stº Amaro de Azurara,
estava em condições de ser aprovada pela Comissão de Toponímia.-------------------------------------- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------------------- O senhor Eng.º Joaquim Patrício referiu ter recebido um levantamento elaborado pelo
senhor Sardinha relativo a uma série de problemas a resolver pelos Serviços desta Câmara
Municipal, de referir Ruas sem delimitação, placas de toponímia por aplicar, falta de
números de polícia nos arruamentos. --------------------------------------------------------------------- Quanto à Rua do Saldanha que se situa junto à Rua Tojal d’Anta, e uma vez que esta
Comissão não tinha deliberado sobre este topónimo, posto este ponto a votação, o mesmo
foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- Relativamente à Rua António Costa Beirão, no Bairro junto à G.N.R., ficou também
esclarecido que o facto dos moradores terem usado os números dos lotes como número de
polícia, foi definitivamente corrigido, passando estes a usar numeração de polícia de acordo
com o presente Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------ Foi também proposto pelo Dr. Marcelino que a Travessa do Grémio mantenha esta
designação, porquanto sempre assim foi conhecida, bem como fosse corrigida a placa com o
nome de Rua D. Jerónimo Osório, e não Dr. Jerónimo Osório, o que foi aceite por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------ Nada mais havendo a tratar, foi pelo senhor Presidente da Comissão em exercício
declarada encerrada a reunião, quando eram 19 horas e 30 minutos, dela se lavrando a
presente acta que por ele vai ser assinada, bem como pelos restantes membros presentes
nesta reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Vice-Presidente da Câmara Municipal
__________________________________________
(Joaquim Manuel Patrício Ferreira)
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Assembleia Municipal de Mangualde
__________________________________________
(Cristina Maria Barros de Matos)
O Coordenador da Divisão de Infra-estruturas Rodoviárias
__________________________________________
(Carlos Alberto Costa e Silva)
O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde
__________________________________________
(Bernardino António Azevedo)

Guarda Nacional Republicana
__________________________________________
(Alberto Manuel Loureiro Rodrigues)
O representante dos CTT
__________________________________________
(Francelino Manuel Patrício Sardinha)

Cidadãos Nomeados
__________________________________________
(António Duarte Ribeiro)
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Associação Cultural Azurara da Beira - ACAB

__________________________________________
(António Marques Marcelino)
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