Comissão Municipal de Toponímia, Distinções Honoríficas e Património Cultural

Proposta nº 02/2019
"Rua Cónego José Garcia"
(São José)

Considerando que no Bairro Social do Lagedo, freguesia de S. José, subiste ainda um arruamento,
sem designação toponímica própria, que se encontra provisoriamente identificado como "Rua G", a
poente da Igreja de Nossa Senhora de Fátima;
Considerando que a Comunidade Cristã de Nossa Senhora de Fátima, pela carta, em anexo, de 7 de
fevereiro de 2019, subscrita pelo seu atual pároco, Padre Norberto Toste Brum, propõe à Câmara
Municipal de Ponta Delgada que seja atribuída a designação toponímica de "Rua Cónego José Garcia"
para denominação oficial do arruamento em apreço;
Considerando que a referida proposta evoca o Monsenhor Cónego José Garcia, enquanto 18º Pároco
de S. José, como "o grande entusiasta e impulsionador da construção" da Igreja de Nossa Senhora de
Fátima, concretizada em parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada, a 12 de maio de 2009,
no âmbito das comemorações do 10º aniversário da sua inauguração;
Considerando que a presente iniciativa paroquial complementa a proposta apresentada pela Junta de
Freguesia de S. José, aprovada em reunião camarária de 25 de julho de 2018, de atribuição da
designação toponímia "Rua Padre João Luciano Rodrigues (primeiro pároco e impulsionador da
Paróquia de Nossa Senhora de Fátima)" para denominação oficial do arruamento até então
provisoriamente identificado como "Rua F" no mesmo Bairro Social do Lagedo;

A Comissão Municipal de Toponímia, Distinções Honoríficas e Património Cultural, reunida no
Centro Municipal de Cultura aos 11 dias do mês de março do ano de 2019, deliberou, por maioria,
submeter à Câmara Municipal de Ponta Delgada a presente proposta de atribuição da designação
toponímica "Rua Cónego José Garcia" para denominação oficial do arruamento provisoriamente
identificado como "Rua G" 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
CÓNEGO JOSÉ GARCIA
1928-2011

Impulsionador da construção
da Igreja de Nossa Senhora de Fátima

_______________________________________
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