
 

 

 

 

 

Comissão Municipal de Toponímia, Distinções Honoríficas e Património Cultural 

 

 

Parecer nº 02/2018 

 

Atribuição do nome do professor Mariano Marcelino Cabral 

para patrono da Escola EB1/JI dos Fenais da Luz 
 

 

A Assembleia de Freguesia dos Fenais da Luz aprovou, por unanimidade, uma proposta da Junta de 

Freguesia de atribuição do nome do professor Mariano Marcelino Cabral para patrono da Escola 

EB1/JI dos Fenais da Luz, conforme o texto justificativo e a ata em anexo, que foi remetida para 

parecer da Comissão Municipal de Toponímia, Distinções Honoríficas e Património Cultural; 

 

O Decreto Legislativo Regional nº 12/2005/A, de 16 de junho, que cria o regime jurídico da criação, 

autonomia e gestão das unidades orgânicas do sistema educativo, determina, no seu artigo 13º, que: 

1. A denominação dos estabelecimentos de educação e de ensino públicos é fixada por despacho do 

membro do Governo Regional competente em matéria de educação, sob proposta fundamentada das 

entidades a que se refere o número seguinte; 

2. São entidades proponentes da denominação dos estabelecimentos de educação e de ensino 

públicos: a) A assembleia da unidade orgânica onde o estabelecimento se insere; b) A câmara 

municipal respetiva; c) A direção regional competente em matéria de administração escolar. 

3. A denominação dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico pode 

ainda ser proposta pela junta de freguesia em cujo território se situem, ouvida a assembleia de 

freguesia. 

 

Neste contexto, podendo a Freguesia desencadear, por si só, o processo tendente à denominação 

oficial da Escola EB1/JI dos Fenais da Luz, mas preferindo envolver a participação do Município, a 

Comissão Municipal de Toponímia, Distinções Honoríficas e Património Cultural, na sua reunião de 

19 de outubro de 2018, deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à vontade expressa dos 

eleitos locais e recomendar à Câmara Municipal de Ponta Delgada que se associe à iniciativa em 

apreço. 
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