Acta número vinte e sete
Aos vinte dias do mês de Novembro do ano dois mil e dez, pelas nove horas e
trinta minutos, nesta cidade de Angra do Heroísmo, numa sala 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 Dr. Jorge Eduardo Abreu Pamplona Forjaz, Dra. Maria Helena de Meneses
Ormonde, Dr. José Armando Mendes e Dr. Vítor Batista Medeiros Brasil e Jácome de
Bruges Bettencourt, que se encarregou do registo desta acta no respectivo livro.
Abriu a sessão o Dr. João Maria Mendes, fazendo a apresentação da ante
proposta ou projecto de Regulamento Municipal de Toponímia a ser entregue à Câmara
para eventual aprovação, sendo analisado a várias correcções no sentido do seu
melhoramento e eficácia, de acordo com o Membros desta Comissão.
Igualmente, foi apreciada e discutida, com a introdução de algumas pequenas
alterações a proposta de Regimento da Comissão de Toponímia e Heráldica do
Município de Angra do Heroísmo.
Como terceira ponto constante da convocatória deste reunião foi aprovado como
modelo tipo das placas toponímicas a usar na cidade de Angra o painel mais antigo,
certamente executado no início do século XX, como a placa existente no Largo da Boa
Nova, constituida porá 12 azulejos e procurando usar o mesmo tipo de letras. Aliás na
presidência do Dr. Manuel Coelho Baptista de Lima houve uma tentativa de
uniformização empregando o mesmo tipo de enfeites/moldura e com o mesmo número
de peças (azulejos).
Colhendo a unanimidade dos membros desta Comissão foi decidido louvar o Dr.
João Maria Mendes pelo trabalho que teve quer na recolha de vários Regulamento e
Regimentos de outros Municípios, que serviram de base orientadora dos respectivos
documentos agora a propôr para o Município Angrense quer o esforço dispendido na
redacção dos mesmos e que irão permitir passarmos a dispor de normas actualizadas e
de acordo com os tempos que correm.
E, não havendo outro assunto a tratar, o presidente desta Comissão, deu por
encerrada a reunião, de que se lavrou a presente acta que vai assinada pelos seus
membros presentes.

