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NEWSLETTER

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO foi 
distinguido, na passada sexta-feira, 29 de 
maio, e à semelhança do que aconteceu em 
2013 e 2014, com um dos Prémio Nacio-
nais APOM, atribuído pela Associação Por-
tuguesa de Museologia, desta vez na cate-
goria “Melhor Sítio da Internet”.
A cerimónia de entrega dos galardões, que 
decorreu na Sala do Senado da Assembleia 
da República e que contou com a presença 
do Diretor Regional da Cultura, Nuno Lopes, 
inseriu-se nas comemorações do 50.º ani-
versário da Associação Portuguesa de Mu-
seologia.

O sítio do Museu de Angra do Heroís-
mo, a par de uma caraterização da institui-
ção em termos de funcionamento, espaços 
museológicos e coleções, dá conta do pro-
grama de atividades regularmente desen-
volvidas, sendo atualizado diariamente. A 
sua conceção e manutenção está a cargo 
da webdesigner Cecília Matos.

Este ano foram apresentadas a concur-
so, tal como é usual, cerca de duas cen-
tenas de candidaturas, em 20 categorias, 
entre as quais “Melhor Museu Português”, 
“Melhor Exposição”, “Melhor Serviço Edu-
cativo”, ”Melhor Trabalho Jornalístico”, 
“Personalidade do Ano” e “Prémio Incorpo-
ração”.

Várias instituições museológicas da Re-
gião foram já galardoadas com estes pré-
mios, nomeadamente, o Museu Carlos 
Machado, em 2008, com o prémio para 
Melhor Serviço de Extensão Cultural, a 
Casa Museu Manuel de Arriaga, distingui-
da com uma menção honrosa na categoria 
“Melhor Museu Português”, em 2012, Di-
reção Regional da Cultura, agraciada em 
2013 com o prémio “Informação Turística” 
pelas visitas virtuais aos museus dos Aço-
res, sendo, porém, o Museu de Angra do 
Heroísmo o único a ser agraciado com três 
prémios em anos consecutivos.

A APOM, fundada em 1965, 
é uma organização portu-
guesa de profissionais de 
museus e instituições mu-
seológicas ou equiparadas, 
sendo todo o processo de 
seleção de candidaturas e 
análise desenvolvido por co-
legas e para colegas, com o 
objetivo de dar visibilidade 
ao que de melhor se faz no 
âmbito da museologia em 
Portugal.
Os Prémios Nacionais 
APOM são atribuídos desde 
1997 e referem-se ao traba-
lho realizado e desenvolvido 
no ano anterior àquele em 
que são atribuídos.

Museu de Angra do Heroísmo novamente 
distinguido com Prémio APOM
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