
 

 

 

 

 

Comissão Municipal de Toponímia e Distinções Honoríficas 

 

 

 

 

Proposta nº 08/2018 

 

"Rua Fátima Sequeira Dias" 

 

(São Pedro) 

 

 

 

 

Considerando que importa atribuir designação toponímica ao arruamento único do Loteamento 

Urbano promovido por João Gouveia Moniz e Filhos, Lda., que se desenvolve a norte da Rua de São 

Gonçalo, na freguesia de São Pedro; 

 

Considerando que o referido arruamento se encontra localizado na área envolvente do Campus 

Universitário de Ponta Delgada, junto à Biblioteca e Centro de Documentação da Universidade dos 

Açores; 

 

Considerando que convém registar e relevar o contributo importante da Academia Açoriana para a 

investigação e divulgação da história de Ponta Delgada e das suas instituições; 

 

Considerando que a professora universitária e historiadora Maria de Fátima Silva de Sequeira Dias 

(Ponta Delgada, 12 de outubro de 1958 - Ponta Delgada, 7 de janeiro de 2013) desenvolveu 

reconhecido trabalho neste domínio, designadamente, com as suas obras Fábrica de Tabaco 

Micaelense - 145 anos, 1866-2011 (2011), SAAGA - 40 anos de História (2009), Os Açores na 

História de Portugal, nos séculos XIX e XX (2008), Indiferentes à Diferença. Os judeus nos Açores 

nos séculos XIX e XX (2007), O Ateneu Comercial de Ponta Delgada - cem anos na promoção cívica 

dos empresários micaelenses (2005), Em defesa dos interesses empresariais desde 1835 (2002), Uma 

estratégia de sucesso numa economia periférica. A Casa Bensaude e os Açores 1800-1871 (1999), 

Diário de Navegação. 50 anos de operação da SATA (1997), Ponta Delgada - 450 anos de cidade 

(1996), A Fábrica do Tabaco Micaelense, 1866-1995 (1995); 

 

Considerando que, para além do importante legado bibliográfico especialmente dedicado a Ponta 

Delgada, esta professora catedrática da Universidade dos Açores desenvolveu funções docentes no 

Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais e no Departamento de Economia e Gestão e 

exerceu responsabilidades como diretora do Curso de História, pró-reitora para as Relações 

Universidade/Sociedade, presidente do Conselho Científico e presidente do Conselho do 

Departamento de Economia e Gestão, sendo membro da Associação Portuguesa de História 

Económica e Social e tendo sido galardoada, pela congénere internacional, com o Prémio Recent 

Doctoral Reserarch in Economic History (1988); 

 

 

          



A Comissão Municipal de Toponímia e Distinções Honoríficas, reunida no Centro Municipal de 

Cultura aos 11 dias do mês de julho do ano de 2018, deliberou, por unanimidade, submeter à Câmara 

Municipal de Ponta Delgada a presente proposta de atribuição da designação toponímica "Rua Fátima 

Sequeira Dias" para denominação oficial do arruamento único do loteamento urbano que se 

desenvolve a norte da Rua de São Gonçalo, na freguesia de São Pedro. 

 

Mais deliberou propor a inscrição do seguinte texto na respetiva placa pública de identificação 

toponímica: 

 

 

 

______________________________________ 

 

RUA 

FÁTIMA SEQUEIRA DIAS 

 
1958-2013 

Professora Universitária e Historiadora 
 

_______________________________________ 

 

 

 

Deliberou ainda a Comissão propor à Câmara Municipal o descerramento oficial desta placa 

toponímica em outubro de 2018, por ocasião do 60º aniversário do nascimento de Fátima Sequeira 

Dias. 

 

 

 

A Comissão 

 

 

 

José Andrade (Presidente) 

Isabel Soares de Albergaria (Vice-Presidente) 

Maria João Ruivo (Secretária) 

Joaquim Machado (Vogal) 

José de Almeida Mello (Vogal) 

Pedro Garcez Cabral (Vogal) 

Pedro Pascoal de Melo (Vogal) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo: 

• Planta de localização do arruamento 
• Sugestão de Maria de Lurdes Anglin Álvares Cabral Raposo Cabral de atribuição do nome da sua avó materna, a médica 

"Leonilde Rego Costa Anglin", para designação toponímica do mesmo arruamento 
 


