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CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA DE LOBOS

---------------------------- ACTA NÚMERO 23/2004---------------------------Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Câmara de Lobos,
realizada em onze de Novembro de dois mil e quatro. --------------Aos onze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quatro, na
Sala de Reuniões desta Câmara, estiveram presentes os Senhores
Arlindo Pinto Gomes, Presidente, Francisco Sidónio Figueira, VicePresidente, Leonel Calisto Correia da Silva, Marcelino Antelmo
Vieira Gonçalves, António Bruno Freitas Coelho, Paulo Jorge Teles
Abreu, João Eugénio Gonçalves Fragoeiro, Vereadores, e Ilda
Noélia Araújo Soares, Assistente Administrativo Especialista,
servindo de Secretária. -----------------------------------------------------------Verificada a existência de todos os membros, o Senhor Presidente
da Câmara declarou aberta a reunião, pelas dez horas. -------------------------------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA---------------Aprovação da Acta da Reunião Anterior: -------------------------------Feita a leitura da acta da reunião anterior, a mesma foi aprovada por
unanimidade, e devidamente assinada. -------------------------------------Resumo Diário de Tesouraria – Foi presente o Resumo Diário de
Tesouraria do dia dez do mês de Novembro do ano em curso, pelo
qual a Câmara ficou inteirada de que o mesmo acusava um saldo
em dinheiro no montante de dois milhões, duzentos e setenta e três
mil, trezentos e noventa e sete euros e sessenta e três cêntimos. ---Inclusão de Propostas – Foram submetidas à aprovação, duas
propostas, para inclusão na ordem do dia, as quais foram aceites
por unanimidade.--------------------------------------------------------------------

Folhas

---------------------------------- ORDEM DO DIA---------------------------------Proposta (Referência 047.04.VAS) – Apresentada pelo Senhor
Vereador Marcelino Antelmo Vieira Gonçalves, a fim de ser atribuído
o topónimo de Beco do Cascalho, na freguesia de Câmara de
Lobos, tendo sido tomada a deliberação do teor seguinte: “Aprovado
por unanimidade a atribuição do topónimo proposto. Em minuta:” ---Alteração de topónimo – Foi presente um ofício do Gabinete da
Presidência do Governo Regional da Madeira (Registo de Entrada
DAF OF 9504 2004/09/21) acompanhado duma carta subscrita por
Maria Margarida Pestana de Mello Moser, fazendo uma exposição
sobre a placa toponímica com os dizeres “Largo Dr. Eduardo
Antonino Pestana” colocada numa fachada do prédio então
conhecido por Largo do Poço, dizendo que nas suas primeiras
visitas que efectuou à Madeira existia uma placa toponímica
naquele Largo da cidade de Câmara de Lobos, com o nome de seu
avô, ou seja, Largo “ Dr. Eduardo Antonino Pestana”, verificando
numa das suas posteriores visitas, que a placa desaparecera, dando
lugar a outra com a designação de “Largo do Poço”, facto que leva a
exponente a solicitar a esta Câmara que a anterior placa volte a
estar colocada naquele Largo, com a dignidade que merece. Sobre
este assunto, foi presente também uma informação interna
(Referência 1819.04.DIS.DEC.LJ), comunicando que com as obras
de remodelação da rede de saneamento básico na baixa da cidade
de Câmara de Lobos em Março de 1996, a placa toponímica com a
designação de Largo Dr. Eduardo Antonino Pestana, cujo nome foi
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atribuído na sessão camarária de 23 de Fevereiro de 1966, foi
retirada, tendo sido substituída por uma outra que denominava
aquele espaço como sendo Largo do Poço (nome pelo qual é
popularmente conhecido). Face ao exposto, o executivo camarário
deliberou por unanimidade, revogar a deliberação da Câmara
Municipal de 23 de Fevereiro de 1966, mantendo o topónimo de
Largo do Poço, nome pelo qual é desde sempre conhecido.
Deliberou ainda, em homenagem ao ilustre Dr. Eduardo Antonino
Pestana, descerrar uma placa alusiva no prédio onde nasceu e
viveu parte da sua infância. -----------------------------------------------------Obras Particulares: --------------------------------------------------------------Projecto de construção de uma Central de Betão Betuminoso,
no Conjunto Industrial do Castelejo, freguesia do Estreito de
Câmara de Lobos, em nome de José Avelino Pinto e Filhos,
Lda. (Processo n.º 2183/E/2004) – Foi apreciado o processo e
presente parecer técnico (Referência 2010.04.DOT.DGU.OB), tendo
sido tomada a deliberação do teor seguinte: “Por unanimidade,
proceda-se

nos

termos

da

informação,

remetendo-se

para

pareceres das entidades competentes. Em minuta.” ----------------------------------------------------- ENCERRAMENTO -------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, deu
por encerrada a reunião, pelas doze horas. De tudo para constar se
lavrou a presente acta que eu, Ilda Noélia Araújo Soares, assistente
administrativo especialista servindo de secretária, a redigi e vou

Folhas

subscrever, conjuntamente com o Senhor Presidente da Câmara,
após aprovada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

