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MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO GANHA MENÇÃO HONROSA APOM 2014 EM TRABALHO JORNALÍSTICO/MEDIA E PRÉMIO APOM 2013 EM SERVIÇO EDUCATIVO
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Angra do HeroísmoMuseu

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO foi, pela segunda vez 
consecutiva, distinguido pela Associação Portuguesa de Mu-
seus (APOM), num universo de cerca de 200 concorrentes 
aos prémios com que esta instituição visa dar visibilidade ao 
que de melhor se faz em museologia em Portugal.

Depois de ter recebido, no ano transato, o prémio para o 
melhor Serviço Educativo, o MAH foi este ano agraciado pela 
APOM com uma menção honrosa, na categoria Trabalho Jor-
nalístico/Media, numa cerimónia de entrega de prémios que 
decorreu na passada sexta-feira, no Museu da Farmácia, em 
Lisboa. Abrangendo a divulgação sistemática das atividades 
realizadas por esta entidade, em 2013, nos diferentes meios 
de comunicação social, através da emissão de uma agen-
da mensal e de notas de imprensa semanais, a menção em 
causa destaca a rúbrica Museu Aberto, mantida de 2006 a 
novembro de 2014, na edição de domingo do Diário Insular.

Com 169 edições físicas, compiladas em versão digital na 
página web do MAH, o Museu Aberto divulgou peças repre-
sentativas da diversidade e riqueza do acervo do Museu de 
Angra do Heroísmo, fotografadas sob o ponto de vista artísti-
co por António Araújo e acompanhadas de um breve descri-
tivo, de forma a valorizá-las esteticamente e a dar conta do 
seu valor artístico, histórico, cultural e afetivo.

Consubstanciando a intenção de aproximar os terceiren-
ses do MAH, fornecendo-lhes informação capaz de susci-

tar o seu interesse por um conhecimento mais aprofunda-
do, através de visitas ao espaço físico do museu, o projeto 
deu mote a três exposições. Duas destas mostras decor-
reram no exterior, levando às ruas de Angra reproduções 
de grandes dimensões de edições selecionadas da versão, 
em suporte papel, publicada pelo Diário Insular. Numa ou-
tra, Museu )em( Aberto, patente na Sala Dacosta, em 2011, 
António Araújo recorreu ao vídeo para reobservar seis pe-
ças emblemáticas das coleções do MAH, reconstituindo-
-as numa mais rica e renovada composição. Os seis traba-
lhos de video que consubstanciaram esta exposição foram 
depois sonorizados e apresentados pela RTP Açores, em 
2012.

Os prémios APOM visam incentivar e premiar a imagina-
ção e a criatividade dos museólogos portugueses e o seu 
contributo efetivo na melhoria da qualidade dos museus em 
Portugal. Este ano foram atribuídos prémios em 26 catego-
rias, tendo o prémio Trabalho Jornalístico/Media sido atribuí-
do ao programa Obra Prima do canal televisivo SIC Notícias, 
apresentado pela antiga ministra da Cultura, Gabriela Cana-
vilhas. Saliente-se ainda que o prémio Personalidade do ano 
na área da Museologia distinguiu José Luís Porfírio, que, no 
mês de novembro, foi orador convidado pelo Museu de 
Angra do Heroísmo na inauguração da exposição António  
Dacosta | um pintor do século XX.

MAH novamente entre os Museus distinguidos 
pela APOM em 2014
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