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Proposta nº 08/2019 

 
Colocação de placa identificativa na fachada 

da casa onde viveu Manuel de Sousa d'Oliveira 
 

 
 
 
Manuel de Sousa de Oliveira, considerado pelo seu biógrafo Carlos Melo Bento como "o 

introdutor da arqueologia científica nos Açores", nasceu em Cambridge, nos Estados 

Unidos da América, a 18 de julho de 1916, no seio de uma família vila-franquense que 

depressa regressou ao berço insular. 

 

Frequentou o Liceu de Ponta Delgada, licenciou-se em Histórico-Filosóficas pela 

Universidade de Coimbra em 1942, dirigiu o Museu Regional de Viana do Castelo nos anos 

50 e 60, e fixou-se nas Caldas da Rainha em 1971, onde atravessou quase um quarto de 

século como professor de História na Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, aí 

fundando o primeiro "Clube de História" do país. 

 

Escolheu Ponta Delgada, na fronteira da freguesia dos Arrifes, para encerrar a sua vida de 

85 anos, a 4 de agosto de 2001, com tempo ainda para criar a Associação de Arqueologia 

do Arquipélago dos Açores e lançar as bases da Fundação Sousa d'Oliveira. 

 

Pelo seu trabalho científico e pelo seu legado coletivo, a sua residência no nosso concelho 

merece registo público e perene. 

 

Assim, a Comissão Municipal de Toponímia, Distinções Honoríficas e Património Cultural, 

na sua reunião de 26 de setembro de 2018, deliberou, por unanimidade, propor à Câmara 

Municipal de Ponta Delgada a colocação de uma placa identificativa do imóvel de residência 

local de Manuel de Sousa d'Oliveira, atual património da Fundação Sousa d'Oliveira, na 

Rua da Saúde, nº1, freguesia dos Arrifes, com o seguinte texto: 

 

 

 

 

 

 



 

 
Casa onde viveu e trabalhou 

MANUEL DE SOUSA D'OLIVEIRA 
(1916-2001) 

 
Pioneiro da Arqueologia Científica nos Açores 

 
Homenagem 

do Município de Ponta Delgada e da Fundação Sousa d'Oliveira 
2019 

 
 
 
 
Mais deliberou sugerir que o descerramento oficial da referida placa evocativa ocorra em 
ato público a realizar no próximo dia 18 de julho, assinalando o 103º aniversário do seu 
nascimento. 
 
 
 
 

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) 


