
Acta número vinte e quatro 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, pelas onze horas e 

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

Paços do Concelho, realizou-se uma reunião de Comissão Municipal de Toponímia sob 

a presidência do Dr. João Maria Borges da Costa de Sousa Mendes e que contou ainda, 

com a presença do Vice-Presidente da mesma comissão Jácome Augusto Paim de 

Bruges Bettencourt e dos vogais Dra. Maria Helena de Meneses Ormonde e Dr. Vítor 

Batista Medeiros Brasil, encarregado de secretariar e escriturar esta acta Jácome 

Bettencourt.  

Foram justificadas as faltas nesta reunião aos membros desta comissão, Dr. 

Jorge Eduardo Abreu Pamplona Forjaz, ausente da ilha e Dr. José Armando Mendes, 

por motivos que se prendem com a sua profissão. 

Presente um ofício do Presidente da Junta de Freguesia de São Mateus em que se 

propõe a rectificação da actual rua José Henrique Santos Barros em rua com o mesmo 

nome (troço principal) e criação doutro arruamento a partir da curva, com o nome de 

Ivone Chinita que foi mulher do anterior. Ter-se-à, como é costume a indicação de que 

ambos foram poetas e os períodos de vivência. Aliás o Dr. João Maria Mendes já, 

conforme disse, teve uma conversa com o presidente da Junta de S. Mateus inteirando-

se do assunto pelo que assim elucidou a comissão, que concorda em absoluto com o 

proposto. 

O Dr. João Maria Mendes falou da justeza em se homenagear Joaquim Gomes 

da Cunha (Pedro de Merelim) dando o seu nome a uma artéria, pensando até no largo 

fronteiro ao edifício das instalações da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. 

Porém, entendeu-se por consenso de todos os presentes, aguardar via mais visível e de 

mais dignidade. 

O Dr. João Maria Mendes sugeriu, que se crie uma bolsa de nomes a atribuir a 

futuros arruamentos de urbanizações em curso na área citadina ou imediações. 

O Dr. Vítor Brasil informou que continua com o levantamento de nomes de 

individualidades relacionadas com o nosso concelho, que pelos serviços relevantes à 

nossa comunidade e seu valor poderão figurar na toponímia local.  

O Dr. João Maria Mendes, tomou conta do Regulamento da Comissão de 

Toponímia de Évora, que poderá servir de base inspiradora para o novo regulamento 

que se pretende para a de Angra do Heroísmo.  



Foi apreciada uma carta de Miguel Sousa Azevedo, datada de 3 de Março 

último, em que lembra um compromisso de executivo anterior, em atribuir o nome do 

arquitecto Fernando Augusto de Sousa, a artéria da nossa cidade. A comissão é 

favorável, ficando a aguardar a urbanização dos antigos Caleiros, uma vez que aquele 

técnico projectista, àquela zona de expansão da cidade dos anos cinquenta/sessenta. 

O Dr. Vítor Brasil informou a necessidade da correcção do nome Garrett na rua 

do Dr. Viriato Garrett. Assim, deliberado que se oficie à Junta de Freguesia de S. Pedro 

para que se corrija a placa em causa.  

Deliberado saber junto da Câmara, qual o circuito para a feitura e colocação de 

placas toponímicas, uma vez que essa competência foi transferida como algumas juntas 

de freguesia. No entanto, continuam em falta várias placas indicadoras da respectiva 

toponímia, como o caso da rua Gonçalo Velho Cabral, por detrás de S. Gonçalo.  

Ainda, relativamente à Via Vitorino Nemésio, o Dr. João Maria Mendes propôs, 

o que foi aprovado, que se marque uma reunião com a Secretaria Regional da Ciência 

Tecnologia e Equipamentos e Direcção Regional de Turismo para que possa haver 

coordenação entre as várias entidades envolvidas na construção e manutenção daquela 

via.  

Pelo que, não havendo outro assunto a tratar, o senhor presidente deu por 

encerrada a reunião, de que logo se lavrou a presente acta que foi lançada neste livro 

próprio e vai assinada pelos membros presentes, após lida e aprovada, como as 

anteriores.  


