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HÁ 65 ANOS, os Açores estavam divididos em três distri-
tos, separados entre si pelo mar e, também, pela divisão 
administrativa. Cada um deles procurava a política cultu-
ral possível, na estreiteza das verbas e na dificuldade dos 
recursos humanos. Foi então que, por iniciativa do Insti-
tuto Histórico da Ilha Terceira e o ímpeto dinamizador de 
pessoas como Luís Ribeiro, Frederico Lopes, José Agos-
tinho e outros, surgiu o Museu de Angra do Heroísmo, 
criado oficialmente em 30 de Março de 1949, pelo decre-
to-lei nº37 358, sob a égide da Junta Geral, tornando-se 
no primeiro e único museu criado pelo Estado, nos Aço-
res, até ao 25 de Abril de 1974, quando passou para a 
tutela da Administração Regional Autónoma. 
A materialização do projeto foi assumida, de imediato, 
por Manuel C. Baptista de Lima, seu primeiro diretor, que 
o foi, aliás, até 1984, primeiro no Palácio Bettencourt, 
adaptado e ampliado para albergar Arquivo, Biblioteca 
e Museu Regional, e depois, a partir de 1969, no anti-
go convento de S. Francisco, transferindo para ali todo 
o acervo já constituído e permitindo maior independên-
cia de ação.
A forte dinâmica imprimida por Baptista de Lima ao pro-
jeto de instalar e fazer progredir um verdadeiro Mouseion 
em Angra resultou no que hoje é o MAH, com notáveis 

coleções de militaria, transportes, pintura, imaginária, ce-
râmica, etnografia, mobiliário e artes decorativas, a par 
de acervos menos reconhecidos, mas não menos impor-
tantes, tais como, por exemplo, instrumentos técnicos e 
científicos, trajo civil e religioso, brinquedos e instrumen-
tos musicais. Pode-se dizer, sem fugir à verdade, que é 
um museu de civilização, na variedade e multiplicidade 
dos seus acervos onde, de quase tudo existem exem-
plares.
O sismo de 1 de Janeiro de 1980 danificou seriamente 
algumas zonas do antigo edifício conventual, ocasionan-
do o encerramento parcial. A tragédia transformou-se, no 
entanto, em oportunidade já que motivou a reconstrução 
e efetiva adaptação do imóvel a um programa museoló-
gico. Em 1998, o Museu voltou, assim, a reabrir as por-
tas, com nova roupagem e espaços, recuperando o seu 
lugar de protagonista e inspirador.
Neste ano de 2014, o 65º aniversário do MAH é assinala-
do com a inauguração da Sala «Edifício de São Francis-
co – Memórias», onde é recuperada a rica história de um 
edifício secular que acolheu já outras instituições como o 
Seminário Episcopal e o Liceu Nacional de Angra do He-
roísmo. 
A «Casa das Musas» veio para ficar!
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