------ CÓPIA DE PARTE DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE
2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA - CONHECIMENTO DAS DELIBERAÇÕES
TOMADAS NA REUNIÃO REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2014 -------------------------------------- No âmbito do assunto em referência foi presente a seguinte informação do Presidente da
Comissão Municipal de Toponímia: ------------------------------------------------------------------------------------ “Nos termos do art.º 33, n.º 1 alínea ss) conjugada com o art.º 34, n.º 1 e 2 da Lei n.º
75/2013, de 12 setembro, na sequência das deliberações da Comissão Municipal de Toponímia e
Numeração de Polícia decorrentes da reunião do dia 06 de fevereiro do corrente, e de acordo
com o n.º 1 do artigo 6.º, do Regulamento da mesma Comissão, informo que foram as seguintes
as deliberações tomadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise de Propostas ------------------------------------------------------------------------------------------------- - Proposta da Junta de Freguesia de Mangualde agora designada por União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. ---------------------------------------------------------------------------------- O senhor Eng.º Joaquim Patrício apresentou proposta de atribuição do nome “Caminho dos
Lobos” a uma rua em Santa Luzia, com início na rua do nascente, e sem fim determinado. --------------- Este ponto foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- - Proposta da Junta de Freguesia de Santiago de Cassurrães, agora designada por União das
Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães; -------------------------------------------------------- O senhor Eng.º Joaquim Patrício apresentou a lista proposta pela União das Freguesias de
Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, onde constam os nomes das ruas: ------------------------------ Rua A (antes da linha de caminho-de-ferro) com início na Rua A (Contenças de Baixo) início
de Contenças-Gare e fim na linha de Caminho-de-ferro; ---------------------------------------------------------- Rua A (depois da linha de caminho-de-ferro), com início no Largo da Estação e fim na
Estrada Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Largo da Estação, com início no espaço de confluência da Rua A e Linha de Caminho deFerro e sem fim definido; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Rua da Ponte, com início na Rua A – início de Contenças-Gare e fim na Rua A (depois da
Linha de Caminho-de-Ferro); -------------------------------------------------------------------------------------------- Estrada Municipal, com início na Rua A (depois da Linha de Caminho-de-Ferro) e fim na
Estrada Municipal, limite de Casal Mundinho. ------------------------------------------------------------------------ Este ponto foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- - Alteração de designações toponímicas ------------------------------------------------------------------------ Alteração de topónimo ao arruamento Rua do Campo na Localidade de Mesquitela; --------------- O senhor Eng.º Patrício apresentou a proposta de atribuição de topónimo à antiga Rua do
Campo, passando a designar-se Rua Dr. Beirão, com início na rua Gil Vicente e sem fim definido. -

------ Este ponto foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- Alteração de topónimo ao Arruamento do Polidesportivo na Localidade de Mesquitela; ----------- Foi exposta pelo senhor Eng.º Patrício a nova configuração das antigas ruas designadas por
Travessa da Cruz e Rua Vale do Moiro, que deixaram de existir, passando a uma única rua,
designada agora por Rua do Polidesportivo, com início no espaço de confluência na Rua da Cruz
e Rua Nova e fim na Rua Gil Vicente.---------------------------------------------------------------------------------- Este ponto foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- - Proposta de Atribuição de Topónimo ------------------------------------------------------------------------- Proposta de Topónimo “Maria Teresa Peixoto da Costa Soares”; ----------------------------------------- Topónimo proposto pelo Senhor José Manuel Santos Cabral, membro da comissão. O
senhor Eng.º Joaquim Patrício solicitou que o nome “Maria Teresa Peixoto da Costa Soares”, fosse
incluído na lista de propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------- Este ponto foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- - Outros Assuntos ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Criação de um ficheiro digital de registo toponímico e numeração de polícia para as Juntas
de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor José Manuel Santos Cabral propôs que seja criado um ficheiro digital, com a
listagem dos topónimos aprovados por localidade e respetivo código postal. Este ficheiro seria
enviado posteriormente por correio eletrónico para todas as juntas de freguesia, que o devem
completar com o número de polícia atribuído e o nome do titular do mesmo e ser remetido à
comissão de toponímia. Contudo, sempre que ocorram alterações ao ficheiro, estas deverão ser
comunicadas à comissão que atualizará o referido sistema de informação geográfica (SIG) ---------------- Este ponto foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- - Ponto dois da Ata n.º 7 de 19 de janeiro de 2012. -------------------------------------------------------- O senhor Eng.º Joaquim Patrício referiu a importância de se solucionar esta questão, para
que os moradores das respetivas localidades não venham no futuro, ter dificuldades, quer na
emissão de documentos, quer na receção de correspondência. ------------------------------------------------- Interveio o senhor José Manuel Lopes Pereira, que salientou a necessidade de se definir a
designação correta, para se ultrapassar todos os problemas que daí possam surgir aos moradores.
Sendo, que na sua opinião, a designação mais correta, será Cubos- Mangualde Gare. --------------------- Este ponto foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- - Ponto um, alínea d) da Ata n.º 8 de 14 de março de 2013. ---------------------------------------------- Em relação a este ponto, o senhor Eng.º Joaquim Patrício referiu que, perante os factos, se
deva viabilizar a decisão do Presidente de Junta, senhor Alexandre Constantino, em manter o
nome da dita praceta, uma vez que, sendo esta de dimensões reduzidas e por a mesma fazer
parte integrante da Rua Padre Amaral.--------------------------------------------------------------------------------- Este ponto foi aprovado por unanimidade.” -------------------------------------------------------------2

------ Na reunião o senhor vice-presidente, Eng.º Joaquim Patrício, começou por referir que na
nota introdutória dos dois documentos respeitantes à Comissão Municipal de Toponímia, a
referência legal referenciada não foi atualizada, devendo ser efetivamente considerada a Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro e não a Lei n.º 169/99, de 18 setembro, na redação dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, como por lapso constava das informações, mas mantendo-se igual
o restante conteúdo. Face ao exposto solicitou autorização para proceder à substituição dos
documentos anteriormente considerados por aqueles que apresentou na reunião. -------------------------- De acordo com a explicação apresentada, todos os membros do órgão executivo
concordaram e autorizaram a substituição dos referidos documentos, sendo efetivamente
considerada no âmbito desta matéria a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------- Entretanto o senhor vice-presidente, Eng.º Joaquim Patrício, prosseguiu a sua intervenção
explicando o procedimento que em termos regulamentares deve ser observado no âmbito das
propostas de toponímia e que posteriormente são submetidas à apreciação/deliberação da
Comissão Municipal de Toponímia. Salientou ainda algumas notas que considerou importantes,
designadamente: - a criação do topónimo com o nome “Maria Teresa Peixoto da Costa Soares”,
que passa a constar da lista de propostas; - a criação de um ficheiro digital com a listagem dos
topónimos aprovados por localidade e respetivo código postal, sendo este ficheiro posteriormente
enviado por correio eletrónico para todas as juntas de freguesia; - situação que surgiu
relativamente a algumas ruas, tendo ficado referenciado viabilizar de maneira a que não haja
problemas para o munícipe, isto porque atualmente a alteração do topónimo de uma rua implica
alguns problemas para os respetivos moradores, nomeadamente a alteração de uma série de
documentação e acarretando custos consideráveis, havendo um caso muito concreto
relativamente a Cubos e Mangualde-Gare, sendo que a designação que foi considerada mais
correta em termos de correspondência foi Cubos-Mangualde Gare, em conformidade com a
proposta do responsável dos serviços dos Correios de Mangualde; - manter o nome de uma
praceta em Vila Cova, viabilizando a decisão do presidente de junta. ------------------------------------------ Entretanto, terminada a apreciação deste assunto, a câmara municipal tomou conhecimento
e aprovou as deliberações tomadas pela Comissão Municipal de Toponímia e Numeração de
Polícia na sua reunião de 06 de fevereiro de 2014, devendo ser dado cumprimento ao disposto
no artigo 8.º e 26.º, do Regulamento de Toponímia. --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta no final da reunião, para efeitos imediatos. ------- Está conforme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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