
Acta número vinte e três 

 

Aos dez dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dez, pelas dez horas e 

quarenta e cinco minutos, nesta cidade de Angra do Heroísmo, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, e, logo após tomarem posse os membros da Comissão Municipal de 

Toponímia, constituída pelos cidadãos, Dr. João Maria Borges da Costa de Sousa 

Mendes, Jácome Augusto Paim de Bruges Brettencourt, Dr. Vítor Batista Medeiros 

Brasil, Dr. Jorge Eduardo Abreu Pamplona Forjaz, Dr. José Armando Mendes e Dra. 

Maria Helena de Meneses Ormonde, procedeu-se à eleição entre os respectivos 

constituintes, que por unanimidade, escolheram ficar esta comissão assim formanda: 

Presidente Dr. João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes; Vice-Presidente Jácome 

Augusto Paim de Bruges Brettencourt; Secretário Dr. Vítor Batista Medeiros Brasil e 

vogais Dr. Jorge Eduardo Abreu Pamplona Forjaz, Dr. José Armando Mendes e Dra. 

Maria Helena de Meneses Ormonde.    

Mais ficou decidido que o Dr. Vítor Brasil, por conveniência de serviço, 

centralizará toda a correspondência e demais expediente inerente a esta comissão, 

ficando, no entanto, a tarefa relativa às actas, ao cuidado do Vice-Presidente Jácome de 

Bruges Bettencourt. 

Ficou decidido, que as reuniões passarão a ser realizadas nos Paços do 

Concelho.  

O Presidente Dr. João Maria Mendes falou da necessidade de se proceder à 

feitura de um novo Regulamento, devidamente actualizado. Concordou-se assim em 

solicitar a diversas Câmaras, como à de Évora ou de Guimarães os regulamentos 

utilizados pelas suas Comissões de Toponímia, onde se poderão encontrar, dadas as 

especificidades comuns, sugestões e ideias para o nosso novo Regulamento.  

 O Dr. João Maria Mendes teceu algumas considerações sobre a questão das 

placas toponímicas, que pecam por, até na mesma via, serem diferentes nos próprios 

materiais e aspectos não respeitando critérios uniformes e disciplinados, para além de, 

em muitos casos, errarem pela sua inexistência o que trás grandes inconvenientes e falta 

de informação para, sobretudo, quem nos visita.  

 Ainda relativamente a este assunto, o Dr. Jorge Forjaz, disse que, há anos 

batalhamos sobre isto, sem se alcançarem resultados, pelo que, agora se espera que tal, 

venha a ser resolvido.  



 O Dr. Vítor Brasil informou, que no momento, está a ser realizado um 

levantamento exaustivo das carências no sector, pelos respectivos serviços do 

Município e Juntas de Freguesia, nalguns casos.  

O Dr. Armando Mendes propôs que esse levantamento seja feito envolvendo as 

próprias Juntas de Freguesia e se estabeleçam critérios para o tipo de material a usar nas 

placas toponímicas. Em seu entender há que fazer não só o levantamento da situação 

actual, no terreno, tipologia e normas a seguir, tendo a Comissão concordado, ficando o 

Dr. Vítor Brasil de contactar a Câmara, a fim de se ter esse levantamento e 

simultaneamente manifestar, à mesma, a opinião desta comissão.   

 Na sequência da discussão sobre a futura colocação da plana na Via Vitorino 

Nemésio, deliberado oficiar à Secretaria Regional do Equipamento e Obras Públicas 

sobre a necessidade da sua colocação na via, bem assim informar esta entidade de que a 

Câmara poderá colaborar na execução do logótipo para a Via Vitorino Nemésio, 

disponibilizando o artista Rui Melo que tem um acordo de cooperação artística e gráfica 

com o município. 

 O Sr. Presidente Dr. João Maria Mendes, leu e teceu algumas considerações 

sobre as atribuições cometidas a esta comissão e suas competências. 

 Ainda, o Dr. João Maria Mendes, lembrou que o antigo vereador e Presidente 

que foi desta Comissão Luís Elmiro Mendes teria efectuado um levantamento 

toponímico, bem assim captado respectivas imagens em computador, pelo que seria de 

procurar o mesmo.  

 Falou, também, do cuidado a ter para não se repetir nomes, como já aconteceu 

há anos.  

O Dr. Jorge Forjaz, manifestou o seu descontentamento e surpresa pela 

substituição da heráldica municipal por um logótipo, que embora, acreditando, possa 

não ter intenção de denegrir, não deixa de ser impercebível estar a substituir um brasão 

que possui a maior dignidade, até por ostentar símbolos do maior e mais alto prestígio. 

O braço armado é uma figura excepcional, ao ponto de ser usado pelo Duque da 

Terceira nas suas armas. 

 O Dr. João Maria Mendes disse, que defende, desde longa data, que esta 

Comissão deveria ser também, não só de Toponímia, mas também simultaneamente, de 

Heráldica por intrínseco relacionamento e que se deveria reatar diligências no sentido de 

se voltar a adoptar o antigo brasão de armas de acordo com o existente no tecto do Salão 

Nobre. 



 Apreciado um pedido da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, 

que tem dúvidas sobre a mais correcta designação para um caminho para o qual 

pretende colocar placas. Será caminho, rua ou travessa do Saibro? 

 Deliberado que se comunique a esta autarquia que o mais correcto será: 

Caminho para o Saibro.  

 Deliberado, que se comunique à Junta de Freguesia de S. Pedro, desta cidade, 

que será do melhor senso, rapidamente substituir a placa existente ao fundo da Avenida 

Tenente Coronel José Agostinho, indevidamente cognominada de Rotunda, fazendo a 

correcção para Praceta. 

 Apreciada uma proposta da Junta de Freguesia do Posto Santo, no sentido de ser 

atribuído o nome de Jacinto Neto a uma rua pertencente a recente loteamento local. 

 A Comissão Toponímica, concorda, pelo que se comunique a esta autarquia esta 

aprovação, lembrando a necessidade de pôr as datas de nascimento e morte do 

homenageado, bem assim a indicação de ter sido o 1º Presidente da Junta de Freguesia. 

Deliberado, por sugestões do Dr. João Maria Mendes, que se peça à Direcção Regional 

dos Equipamento e Transportes Terrestres, uma planta dos arruamentos previstos para a 

zona do novo Hospital do Santo Espírito de Angra do Heroísmo.  

Pelo que, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente deu por encerrada 

a reunião, pelo que logo se lavrou a presente acta que foi lançada neste livro e vai ser 

assinada pelos membros presentes, após leitura e aprovação.  

 

 


