COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONIMIA

ATA N.º 12
----Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezasseis, 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:---------------- -----Pelo Setor da Rede Viária, Construção, Conservação de Vias e Fiscalização da Câmara
Municipal de Mangualde, o senhor Eng.º António Rainho; pelo Setor de Informação
Geográfica, Gestão Urbanística e Planeamento, o senhor José Manuel Cabral; pelo
Representante das Juntas de Freguesia, o senhor Bernardino Azevedo; pela Guarda Nacional
Republicana, o senhor Mário Fernandes, Adjuto de Comando de Posto em substituição do
senhor Sargento Chefe Alberto Rodrigues; pelos C.T.T. o senhor João Dinis Almeida Santos
em substituição de senhor José Manuel Lopes Pereira; pela Associação Cultural Azurara da
Beira-ACAB, senhor Eng.º Lúcio Balula; e cidadão nomeado pelo senhor Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde: o senhor Dinis Alfredo Carvalho Figueiredo. ------------------Faltaram a esta reunião: -------------------------------------------------------------------------------- O senhor Joaquim Manuel da Silva Pais, representante da Assembleia Municipal, e o
senhor Albertino Ferreira, representante de Associações, pela Associação Mangualde Azurara.
----- HORA DE ABERTURA-----------------------------------------------------------------------------Pelo senhor Presidente da Comissão em exercício foi declarada aberta a reunião quando
eram 17 horas e 25 minutos. ---------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à votação da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por
maioria, sendo as abstenções devidas à falta na reunião anterior.---------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------- -----------------O senhor Presidente da Comissão, Eng.º Joaquim Patrício agradeceu a presença de todos
os membros presentes na reunião e apresentou o seu voto de pesar à família do senhor João
Loureiro pelo seu falecimento, que foi membro desta Comissão. ---------------------------------/SB
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-------------------------------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 – Conhecimento do parecer jurídico relativo à numeração de polícia na Rua 25
de Abril na localidade de Freixiosa;-----------------------------------------------------------------------O senhor Eng.º Joaquim Patrício apresentou o parecer jurídico, toda a comissão
concordou, ficando assim definido que a numeração de polícia inicialmente colocada se
deverá manter, retirando a numeração de polícia errada. A resposta será dada posteriormente
por ofício à Junta de Freguesia de Freixiosa.------------------------------------------------------------Ponto Dois – Análise/atribuição de designação toponímica pela Comissão Municipal de
Toponímia e Numeração de Polícia, de acordo com o ponto 2 da ata n.º 11 de 28 de maio de
2015;----------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Eng.º Patrício apresentou o assunto que já tinha sido debatido em reunião por esta
comissão no dia 28 de maio de 2015, perante as hipóteses apresentadas, a proximidade ao Bairro
do Fojo, e auscultando alguns dos habitantes, decidiu esta comissão denominar esta rua com inicio
na Rua Azurara da Beira, sem saída, por Rua Quinta do Fojo.----------------------------------------- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. ----------------------------Ponto Três – Análise de Propostas/Alterações de Designações Toponímicas;----------------------a) Proposta da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta;-------------------O senhor Eng.º Joaquim Patrício apresentou a lista proposta pela União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, onde constam os nomes das ruas:-----------------------------Rua dos Metalúrgicos, na localidade de Cubos, com início na Rua Central e sem saída; ------Rua do Torgal, na localidade de Mesquitela, com início na Rua Gil Vicente e fim no
limite de freguesia;-------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e
Cunha Alta, Bernardino Azevedo, dando uma breve justificação sobre as propostas de
atribuição do nome das ruas que foram apresentadas.----------------------------------------------------Posto estes pontos a votação, os mesmos foram aprovados por unanimidade.----------------/SB
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----b) Proposta da União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães;-----------Rua José Guilherme Pessoa Pereira na localidade de Santiago de Cassurrães, com início
entre a Rua do Cemitério e o Caminho do Moral e fim na Rua Principal na localidade de
Casal Mundinho;----------------------------------------------------------------------------------------------Rua do Lavadoiro na localidade de Contenças de Baixo, com início na Rua de Escola e
sem fim definido;-------------------------------------------------------------------------------------------Largo S. Salvador na localidade de Contenças de Cima, com início entre a Rua Joaquim
Fonseca e a Rua Georgina Assunção.--------------------------------------------------------------------Interveio o senhor Presidente da União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa
de Cervães, Álvaro Matos, dando uma breve explicação sobre as propostas de atribuição do
nome das ruas que foram apresentadas.--------------------------------------------------------------------Posto estes pontos a votação, os mesmos foram aprovados por unanimidade. -------------------c) Proposta da Junta de Freguesia de Quintela de Azurara;----------------------------------------O senhor Presidente da Junta de Freguesia de Quintela de Azurara, Manuel Domingos,
solicitou a alteração do topónimo Rua João Pais Loureiro da União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta para a Junta de Freguesia de Quintela, por pertencer a
esta mesma freguesia. Esta rua tem início na Rua Azurara da Beira e sem saída.------------------Estando os senhores Presidentes das duas Juntas em questão presentes, chegou-se a
entendimento.------------------------------------------------------------------------------------------------ Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.---------------------------Ponto Quatro – Outros Assuntos -----------------------------------------------------------------------------Não houve assuntos a tratar.--------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO -------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi pelo senhor Presidente da Comissão em exercício
declarada encerrada a reunião, quando eram 18 horas e 02 minutos, dela se lavrando a
presente acta que por ele vai ser assinada, bem como pelos restantes membros presentes nesta
reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da Comissão Municipal

_________________________________
(Joaquim Manuel Patrício Ferreira)

Representante Assembleia Municipal Mangualde

_______________________________
(Joaquim Manuel da Silva Pais)

Pelo Setor da Rede Viária, Construção, Conservação de Vias e Fiscalização

__________________________________
(António Rainho)
Pelo Setor de Informação Geográfica, Gestão Urbanística e Planeamento

_________________________________
(José Manuel Cabral)

Presidente da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta
_________________________________
(Bernardino António Azevedo)

Pela Guarda Nacional Republicana

__________________________________
(Sargento Chefe Alberto Rodrigues)
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O representante dos CTT
___________________________________
(José Manuel Lopes Pereira)

O cidadão nomeado,

_______________________________
(Dinis Alfredo Carvalho Figueiredo)

Pela ACAB

_________________________________
(Lúcio Balula)

Pela AMA

__________________________________
(Albertino Ferreira)
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