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NOTA INFORMATIVA

Museu de Angra do Heroísmo novamente 
distinguido com Prémio APOM

12 jun.

O Museu de Angra do Heroísmo foi distinguido, na pas-
sada sexta-feira, 9 de junho, e à semelhança do que aconte-
ceu em 2013, 2014 e 2015, com um dos Prémio Nacionais 
APOM, atribuído pela Associação Portuguesa de Museolo-
gia, desta vez na categoria “Melhor Coleção Visitável”, re-
ferente ao recém-criado Núcleo de História Militar Manuel 
Coelho Baptista de Lima. 

O Museu de Angra do Heroísmo é o único museu açoria-
no e um dos poucos a nível nacional a ser consecutivamente 
distinguido pela APOM, tendo recebido, em 2013, o Prémio 
para Melhor Serviço de Extensão Cultural/Serviço Educati-
vo, em 2014, uma menção honrosa na categoria de “Traba-
lho Jornalístico Multimédia”, com o projeto Museu Aberto, 
e, em 2015, o prémio para “Melhor Sítio on line”. Em 2016, 
Francisco Maduro-Dias, museólogo que exerce a função de 
técnico-superior na instituição foi distinguido com o título de 
personalidade do ano, no campo da museologia.

O presente prémio distingue a Coleção de Militaria do 
Museu de Angra do Heroísmo, instalada o ano passado no 
Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima, 
antigo Hospital Militar da Boa Nova, composta por peças de 
artilharia ligeira e pesada, armas de fogo, armas brancas, 
proteções metálicas, projéteis, equipamento de logística, ar-
reios, uniformes e condecorações. Esta coleção é trazida ao 
público, de terça-feira a domingo, das 10h00 às 17h30, atra-
vés de três exposições temáticas de longa duração, que, a 
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par de uma explanação da evolução e funcionalidade das ar-
mas e de um convite à reflexão sobre as grandes questões 
éticas, morais e sociais inerentes aos conflitos bélicos, docu-
mentam a personalidade e vivências pessoais do patrono e 
a história do próprio edifício, o antigo Hopistal Militar da Boa 
Nova. Paralelamente, as reservas, concebidas em obediên-
cia à tipologia dos diferentes materiais, onde se acomoda 
a parte mais considerável do acervo, são visitáveis mensal-
mente, no âmbito do programa de dinamização e divulgação 
daquele Núcleo de História Militar, “Boa Nova à Noite”, cuja 
próxima edição decorrerá a 16 de junho, entre as 20h00 e 
as 24h00. Além de visitas aos núcleos expositivos e reser-
vas, nesta edição especial comemorativa do Prémio APOM, 
haverá animação musical, facultando-se o acesso ao recin-
to exterior, onde se encontram expostas baterias antiaéreas.

A APOM, fundada em 1965, é uma organização portu-
guesa de profissionais de museus e instituições museoló-
gicas ou equiparadas. Os prémios APOM, atribuídos des-
de 1997, referem-se ao trabalho realizado e desenvolvido no 
ano anterior àquele em que são atribuídos e tem com o obje-
tivo de dar visibilidade ao que de melhor se faz no âmbito da 
museologia em Portugal. A cerimónia de atribuição dos Pré-
mios Nacionais APOM teve lugar no dia 8 de junho, sexta-
-feira, no Museu Soares dos Reis, na cidade do Porto, aonde 
se deslocou o Diretor do MAH para receber o prémio atribuí-
do a esta instituição.


