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Voto de Saudação ao Padre Duarte Melo 

 

A Associação Portuguesa de Museologia que, há mais de 50 anos, se dedica a distinguir 

os museus, os seus profissionais e todos os que, de alguma forma, contribuem para a 

cultura em Portugal, distinguiu no passado dia 27 de maio o Padre Duarte Melo com o 

Prémio de Museólogo do Ano 2022. Um Prémio que muito dignifica e orgulha a Região 

e todos os que nos Açores promovem e trabalham a favor do conhecimento, da 

museologia e da cultura.  

 

Duarte Manuel Espírito Santo Melo, natural da freguesia da Salga - Achadinha, 

concelho de Nordeste, ordenou-se na Sé de Angra do Heroísmo a 28 de Junho de 1987, 

possui licenciatura em Teologia, pela Universidade Católica Portuguesa, mestre em 

Pastoral da Saúde, pela Camillianum Istituto Internacionale di Teologia Pastorale 

Sanitaria, Pós - Graduado em Património, Museologia, pela Universidade dos Açores e 

com vasta experiência profissional nas áreas sociocultural e da saúde, em particular na 

integração de cidadãos em situação de exclusão social.  

 

Em 1998, foi agraciado por Sua Excelência o Presidente da República, Dr. Jorge 

Sampaio, com o Grau de Comendador da Ordem de Mérito. 

 

Iniciou o projeto de apoio ao cidadão repatriado e a criação do centro de apoio e 

abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica. Foi sócio fundador das associações: 

Alternativa – Associação contra as Dependências e Kairós – Cooperativa de Economia 

Solidária. Foi Presidente da Direção da Casa do Gaiato em S. Miguel. 

 

Como Capelão Coordenador das Capelanias do Serviço Regional de Saúde, criou a 

Comissão de Cultura, no Hospital do Divino Espírito Santo e foi responsável pela 

criação da Capela deste Hospital, e pela sua expressão ecuménica. Foi membro da 

Comissão Nacional da Pastoral da Saúde, membro da Equipa Nacional da Coordenação 

das Capelanias, Diretor da Comissão Diocesana da Pastoral da Saúde, membro da 

Comissão de Ética do Hospital do Divino Espírito Santo, membro da Direção da 

Fundação Pia Diocesana da Clínica do Bom Jesus e sócio fundador do Centro de 

Estudos de Bioética dos Açores. 

 

Foi pároco na Fajã de Cima e fundador do Centro Paroquial Nossa Senhora da Oliveira, 

que presidiu. 
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É o atual pároco de S. José, em Ponta Delgada, e presidente do Centro Social e 

Paroquial de São José, sendo responsável por vários projetos no combate à exclusão 

social, nomeadamente o projeto São Lucas e Indigências. 

 

Foi Diretor do Museu Carlos Machado desde 20 de março de 2006 até finais de 2021, 

onde desenvolveu um conjunto de projetos de inclusão pela cultura, nomeadamente, 

o Museu em sua Casa, o Museu Móvel e mais recentemente o projeto Fenais a Fenais: 

Cultura Matriz do Desenvolvimento Local, aproximando assim a instituição das 

comunidades.  

 

Liderou o processo de remodelação do Núcleo Sede do Museu Carlos Machado – 

Convento de Santo André, assim como a elaboração do programa base para a 

exposição de longa duração e iniciou o projeto para a construção do edifício que 

acolherá as reservas do Museu Carlos Machado, nos jardins do Convento de Santo 

André. 

 

A honrosa distinção, Prémio de Museólogo do Ano, pela Associação Portuguesa de 

Museologia constitui, portanto, um justo e merecido reconhecimento, pelos seus 

pares, nomeadamente enquanto Diretor do Museu Carlos Machado. 

 

Uma distinção ao homem e profissional que elevou a museologia e a cultura Açoreana 

a nível nacional e internacional, contribuindo de forma indelével para que, ao longo 

dos anos, e sob a sua direção, o Museu Carlos Machado se destacasse pelo seu 

trabalho com públicos e com a comunidade em geral. Um trabalho que mereceu, 

igualmente, o reconhecimento por parte de várias entidades e organismos nacionais e 

internacionais através da atribuição de distinções e prémios, em particular: 

 Museu Móvel - Prémio Melhor Serviço de Extensão Cultural pela APOM em 

2008 

 Museu Móvel - Prémio Acesso Cultura – Acessibilidade Social em 2015 

 Museu Móvel com o projeto “O Museu Móvel nas Sete Cidades – Um projeto 

em Andamento” - 2º lugar do Prémio Ibero-Americano da Educação e Museus 

em 2015 
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 Programa EIXO (Serviço Educativo) – Menção Honrosa do Prémio Ibermuseus 

da Educação em 2019 

 Projeto “De Fenais a Fenais” - Museu em comunidade / Museu de território - 

Prémio de Inovação e Criatividade pela APOM em 2019 

 Projeto expositivo “Para que o céu não nos caia em cima da cabeça” - Menção 

honrosa em Investigação pela APOM em 2019 

 

Tendo em conta o exposto e ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista dos Açores, propõe o seguinte Voto de Saudação: 

 

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores saúda o Padre Duarte Melo e 

expressam-lhe público elogio valorizando a importância da sua atividade como 

museólogo e promotor da cultura Açoreana. 

Do presente voto deve ser dado conhecimento ao próprio, ao Museu Carlos Machado, 

à Direção Regional dos Assuntos Culturais, à Secretaria Regional da Educação e dos 

Assuntos Culturais, e à diocese de Angra do Heroísmo. 

 

Horta, 31 de maio de 2022 

 

Os Deputados 
 

 
Célia Pereira 

 
Vasco Cordeiro 
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