COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONIMIA

ATA Nº 7
---- Aos dezanove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, 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, a representante da
Divisão de Habitação e Equipamentos Públicos, Arqt.ª Sofia Cavaleiro, pela Divisão de
Infraestruturas Rodoviárias da Câmara Municipal de Mangualde, Eng.º António Rainho, o
Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde, senhor Bernardino António Azevedo, pelos
C.T.T., o Coordenador de Apoio à Distribuição, senhor Francelino Manuel Patrício
Sardinha, o cidadão nomeado 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 representante da Guarda Nacional Republicana, o cidadão nomeado pelo senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde senhor João Loureiro, e o representante da
Associação da Casa do Povo de Mangualde, 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 e 30 minutos. -------------------------------------------------------------------------------- Procedeu-se de seguida à votação da acta da reunião anterior, a qual foi aprovada por
maioria, sendo as abstenções devidas à falta na reunião anterior. ---------------------------------
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---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------- -------------- Não houve intervenções antes da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------------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, nos termos legais e
regimentais no passado dia dez de Janeiro, a qual tem a seguinte ordem de trabalhos: ------------ Ponto Um – Análise de Propostas ----------------------------------------------------------------------- a) O senhor Eng.º Joaquim Patrício disse que ao longo dos anos houve algumas

propostas para designação de Rua com o nome do senhor Dr. Fernando Daniel e que até ao
momento nada foi formalizado, pelo que era de todo conveniente legalizar a situação.----------- O senhor Dr. Marcelino informou que a designação da Rua Dr. Fernando Daniel Sousa
Marques já havia sido proposta numa reunião da Comissão de Toponímia, e no mandato
anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Eng.º Joaquim Patrício disse que a situação não está formalizada, perante a
Câmara Municipal, daí haver a necessidade de se concretizar. --------------------------------------- A designação da Rua Dr. Fernando Daniel Sousa Marques, com início na Rua Dr.
Diamantino Furtado e términus na Rua Cidade Le Puy en Velay, foi aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ b) Foi proposto pelo senhor Eng.º Joaquim Patrício a Travessa Dona Leonor, para o
arruamento com início na Rua Dona Leonor e términus na Rua da Ponte, junto ao
loteamento da Bizarra. -------------------------------------------------------------------------------------- Posto este ponto a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade. -------------------------- Ponto Dois – Outros Assuntos ----------------------------------------------------------------------------- O senhor Bernardino Azevedo interveio para mencionar que um morador da Rua da Fábrica
em Cubos não conseguiu adquirir documentação porque a dita Rua está referida como
Mangualde Gare e não como pertencente a Cubos. O mesmo acontece com outros arruamentos
que estão na mesma situação pelo que seria de todo conveniente esclarecer a situação. ------------
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---- O senhor Francelino Sardinha disse que este caso nunca foi esclarecido pela Câmara
Municipal pelo que os serviços dos CTT optaram, e recorrendo aos moradores do local, por
atribuir um código postal ao local de Mangualde Gare. ----------------------------------------------------- O senhor Eng.º Joaquim Patrício disse que uma vez que a alteração dos códigos postais
deste local iria obrigar à alteração da documentação dos moradores e por conseguinte
acarretar despesas, seria conveniente haver uma próxima discussão do assunto, numa
próxima reunião de toponímia. ---------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o senhor Francelino Sardinha para solicitar esclarecimento sobre o início e
términus da Estrada da Estação, uma vez que esta tem três placas toponímicas, e a numeração de
porta não está correta; o início e términus da Rua da Ponte e da Rua João Ferreira de Almeida, na
Mesquitela. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Dr. Marcelino respondeu que um dos lados da Estrada da Estação é freguesia da
Mesquitela e daí os números de porta parecerem não estar corretos em relação a Mangualde.
---- O senhor Eng.º Joaquim Patrício esclareceu que a Estrada da Estação tem início na Rua
Dr. Veiga Simão e términus junto à linha do caminho-de-ferro, e que em relação à
Mesquitela se iria solicitar o levantamento toponímico à Junta de Freguesia. ---------------------- ENCERRAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------ Nada mais havendo a tratar, foi pelo senhor Presidente da Comissão em exercício
declarada encerrada a reunião, quando eram 18 horas e 30 minutos, dela se lavrando a
presente acta que por ele vai ser assinada, bem como pelos restantes membros presentes
nesta reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Comissão Municipal

__________________________________________
(Joaquim Manuel Patrício Ferreira)
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Pela Assembleia Municipal

______________________________________
Cristina Maria Barros de Matos

Pela Divisão de Habitação e Equipamentos Públicos

_______________________________________
Sofia Cavaleiro

Pela Divisão de Infraestruturas Rodoviárias
__________________________________________
António Rainho

O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde

__________________________________________
Bernardino António Azevedo

O representante dos CTT
__________________________________________
Francelino Manuel Patrício Sardinha
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O cidadão nomeado,

_______________________________
António Duarte Ribeiro

Pela ACAB

_________________________________
António Marques Marcelino
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