Comissão Municipal de Toponímia e Distinções Honoríficas

Proposta nº 07/2018
"Rua Padre João Luciano Rodrigues"
(São José)

Considerando que a Junta de Freguesia de São José propõe a atribuição do nome do padre João
Luciano do Couto Rodrigues para designação toponímica do arruamento provisoriamente
identificado como "Rua F", perpendicular à Rua da Carreira, na zona do Bairro Social do Lagedo;
Considerando que a referida proposta atribui à personalidade em apreço ter tido "um papel
fundamental na elevação do Curato do Lagedo a Paróquia", ter sido "o primeiro pároco da Paróquia
de Nossa Senhora de Fátima", ser "reconhecido por todos como dinamizador da vida comunitária
entre os residentes nesta zona", ter "comemorado o seu cinquentenário de carreira eclesiástica" e estar
"dispensado de funções sacerdotais";
Considerando que o referido arruamento carece de designação toponímica própria e se encontra
localizado junto à Igreja de Nossa Senhora de Fátima;
Considerando que o topónimo proposto regista também, para memória futura, a recente fundação da
nova paróquia da cidade de Ponta Delgada;

A Comissão Municipal de Toponímia e Distinções Honoríficas, reunida no Centro Municipal de
Cultura aos 11 dias do mês de julho do ano de 2018, deliberou, por unanimidade, submeter à Câmara
Municipal de Ponta Delgada a presente proposta de atribuição da designação toponímica "Rua Padre
João Luciano Rodrigues" para denominação oficial do arruamento provisoriamente identificado como
"Rua F" do Bairro Social do Lagedo, na freguesia de São José.

.../...

Mais deliberou propor a inscrição do seguinte texto na respetiva placa pública de identificação
toponímica:

______________________________________
RUA
PADRE JOÃO LUCIANO
RODRIGUES
primeiro pároco e impulsionador
da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima

_______________________________________

A Comissão

José Andrade (Presidente)
Isabel Soares de Albergaria (Vice-Presidente)
Maria João Ruivo (Secretária)
Joaquim Machado (Vogal)
José de Almeida Mello (Vogal)
Pedro Garcez Cabral (Vogal)
Pedro Pascoal de Melo (Vogal)
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Ofício nº023/18, de 18-05-2018, da Junta de Freguesia de São José

