Acta número vinte e cinco
Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto do ano dois mil e dez, pelas nove horas
e trinta 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 com a
presença dos seus membros Jácome Augusto Paim de Bruges Bettencourt, Dr. Jorge
Eduardo Abreu Pamplona Forjaz, Dr. José Armando Mendes e Dr. Vítor Batista
Medeiros Brasil.
Procedeu-se à leitura da acta da anterior reunião, que foi aprovada.
O Dr. João Maria Mendes referiu que ainda não conseguiu marcar uma data para
a necessária reunião interdepartamental para se esclarecerem posições relativamente a
alguns pontos, tanto sobre a futura sinalização da Via Vitorino Nemésio, como da zona
circundante ao novo complexo do Hospital de Santo Espírito bem assim das várias
artérias que serão criadas nas imediações.
O Dr. Vítor Brasil informou que se estão a envidar esforços no sentido de
contactar, tanto a Engª. Esméria, como a Dra. Verónica Bettencourt para que se realize
essa reunião com o Dr. Dr. João Maria Mendes, presidente desta Comissão de
Toponímia para que possamos ter conhecimento do que de facto vai ser feito naquela
importante zona da freguesia de Santa Luzia, onde aliás já estão a ser construidos
empreendimentos residenciais. Espera-se, portanto, que estes contactos se desenvolvam
rapidamente.
Ainda o Dr. Vítor Brasil informou que a bolsa ou lista para futuros topónimos
continua a engrossar e igualmente deu conhecimento da recolha de regulamentos de
toponímia junto de vários municípios, sobretudo do continente, com vista a que após
estudo se tirem para o nosso novo, algumas ideias.
Relativamente a um pedido da Junta de Freguesia de Sta. Luzia, sobre o melhor
tipo de placas toponímicas a usar, esta comissão entende que deverão ser semelhantes às
antigas que ainda subsistem no Cento Histórico da cidade. O que deverão ser é mais
completas, indicando as datas de nascimento e falecimento do homenageado e o que
fez.
Ainda da mesma Junta de Freguesia de Sta. Luzia ofício manifestando a sua
vontade em dar, uma nova urbanização, os nomes de Augusto Gomes (pseudónimo de
Augusto Borges Ferreira da Silva), Carlos Alberto Oliveira, antigo presidente desta

junta e António Dacosta. A Comissão concorda com o sugerido para os dois primeiros,
porém, relativamente a António Dacosta esta comissão entende que pela dimensão
europeia de Dacosta, a quem aliás, Vitorino Nemésio classificou de “Pintor europeu das
ilhas”, que a artéria a possuir tal topónimo deverá ter maior visibilidade, sugerindo-se
que, para tal, seja utilizado o novo arruamento junto à Escola Tomás de Borba.
Voltou a falar-se de algumas placas que existiram em casas do centro histórico
da nossa cidade e que foram retiradas como a que homenageava o conselheiro Nicolau
Anastácio Bettencourt, na rua que tem o seu topónimo vem assim a referente a Alfredo
Monteiro de Castro, que viveu praticando o bem e foi a figura predominante do seu
tempo e que viveu na sua casa da rua da Rocha, esquina para a rua do Salinas.
Deliberado oficiar à Câmara, no sentido desta recuperar as referidas placas, junto
dos actuais proprietários destas casas, para que sejam, repostas nos seus devidos
lugares.
Não havendo outro assunto a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a
presente reunião, de que logo se lavrou a presente acta que foi tombada neste livro e
será assinada pelos presentes membros da Comissão Toponímica do Município
Angrense, após lida e aprovada.

