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INTRODUÇÃO 
 

O Relatório que agora se apresenta reflete a ação e atuação do Museu de Santa Maria durante o ano de 2017. Ao contrário do 

ano de 2016, o número de visitantes ficou muito próximo do ano transato, resultado do esforço de divulgação do Museu e das suas 

exposições, pelos hotéis e pelas casas comerciais de Vila do Porto, bem como a utilização da Biblioteca Municipal como espaço 

alternativo de exposições. 

Durante o ano de 2017 a preocupação maior centrou-se na preparação dos elementos para a museografia do novo pólo do 

Museu em Vila do Porto e que se prolongará pelo primeiro semestre de 2018, agora já com a listagem de peças a incorporar e o referido 

percurso. Em relação às peças a incorporar na exposição algumas delas deverão ser adquiridas, outras colocadas na modalidade de 

depósito. 

O Plano de Actividades de 2017 compunha-se de cinco iniciativas, as quais foram todas realizadas. 

 No campo das colaborações, destacam-se as mantidas com os agentes culturais na continuidade da política de representantes da 

DRC na Ilha de Santa Maria, nomeadamente no período de instrução dos processos aos apoios da DRC às actividades de relevante 

interesse regional. Neste ano reviu-se alguns dos textos especialmente aqueles que em primeira fase irão complementar a museografia 

do novo Pólo. 

 Igualmente no ano de 2017, o diretor do Museu de Santa Maria foi convidado a integrar uma Comissão de Avaliação das 

Candidaturas aos Apoios da Direção Regional da Cultura. 

Em relação ao Património Cultural Imaterial, foi fornecida à DRaC para trabalho de conversão em MP3 de um conjunto de Folias 

de Santa Maria que estavam ainda em suporte de cassete e que em 2018 irão fazer parte da sonorização do núcleo do Espírito Santo.  
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Procedeu-se igualmente à substituição dos focos das salas, visto que já estavam e entrar em curto circuito, tendo-se substituído 

por focos e calhas novas, trabalho que estará concluído durante o ano de 2017. 

Em relação ao Património Móvel, houve a incorporação da coleção de medalhista de D. António de Sousa Braga em número de 

197 medalhas.  

Foram também integrados dois jovens ao abrigo do Programa PROSA, para assegurar a limpeza do imóvel, fazer serviço de 

guardaria às salas e assegurar a abertura do Museu aos fins de semana e feriados. 

 

 A taxa de execução do Plano de Atividades alcançou os 99,83 % 

 

Como objectivos principais salientamos, á semelhança do ano transacto, os seguintes: 

 

 Apostar na formação de públicos, cativando os jovens a deslocar-se ao museu, para que possam continuar a encará-lo, não só 

como um espaço de aprendizagem, mas também como um espaço lúdico; 

 Comemorar o Dia Internacional dos Museus. 

 Divulgar a obra de artistas plásticos. 

 Colaborar com as diferentes divisões da Direção Regional da Cultura, nomeadamente com a Divisão de Acão Cultural; 

 Colaborar a nível de apoio logístico a realização dos Eventos de Iniciativa Governamental; 

 Colaborar com o Centro de Conhecimento dos Açores, na recolha de documentação que possa interessar ao referido Centro. 

 Continuar com o SIADRAP. 
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 Destacar o papel que o museu está a ter na preparação do Programa museográfico e no contato que tem mantido com potenciais 

marienses que se revêem no novo Pólo e que podem vir a ceder peças para a exposição de longa duração. 

 Planear uma nova politica de incorporações através de da modalidade de doações, empréstimos ou aquisições quando for caso 

disso, afim de estabelecer o conjunto de peças a incorporar no discurso expositivo do futuro Pólo do Museu de Santa Maria a 

localizar em Vila do Porto e da Torre de Controlo do Aeroporto de Santa Maria. 

 Participar na criação de artigos para a Revista da DRC, o que ocorreu no ano de 2016 com a publicação de um artigo sobre o 

Aeroporto de Santa Maria na Revista Cultura Açores. 

 

 
Nesse sentido e para a concretização dos nossos objectivos e fundamentamos a nossa ação em dar continuidade ás seguintes áreas 

estratégicas: 

 

1. Promoção Exposições, que de alguma forma possam ajudar a divulgar a cultura local e nacional, fomentando o hábito de vir ao 

museu e ajudando desta maneira a formação de públicos. Para esse desiderato solicitou-se a colaboração de um tradutor para executar 

o trabalho de tradução para Inglês dos textos patentes no Museu. 

 

2. Apoiar os agentes culturais da Região nomeadamente prestando-lhes todo o apoio na elaboração das candidaturas aos apoios 

para actividades de relevante interesse para a Região. 
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3. Promoção de uma cultura organizacional, considerando que a imagem de uma instituição resulta da interação que efectuamos com 

os nossos clientes internos e externos. Todos somos responsáveis pela imagem que os nossos clientes podem construir, da Instituição 

Há que incutir e reforçar a cultura da organização com todos os intervenientes promovendo-se a comunicação interna e o trabalho de 

equipa. A imagem que transmitirmos da instituição e a prestação de um serviço de qualidade contribuirá não só para divulgar o bom 

desempenho de todos os profissionais como também para a satisfação de todos os que recorrem aos nossos serviços e para a 

promoção da cultura. 

 

PROGRAMA  Exposições 

 

 Exposição “A Arte nas capas dos discos de Vinil” 
 

 Exposição de miniaturas de um colecionador, particular sobre o construtor de carros de Formula 1 (Enzo Ferrari), Abrangendo os 
anos de 1950 a 2016 

 

 Exposição de cartoons de Luís Afonso 
(Inserida na Comemoração do Dia Internacional dos Museus) 
 

 Apresentação em primeira-mão em Santa Maria da Exposição de fotografia de Rui Brix Elizabeth intitulada “For Cod’s Sake” 
 

(Consistiu num documentário fotográfico sobre as pescas na Islândia, tendo o apoio da Skinney Thingannes, uma das maiores 
empresas de pesca da Islândia e seguirá em seguida para a Islândia). Esta exposição, no entanto, por motivos profissionais do 
fotografo, teve que passar para o final do ano. 

 

 

 Comemoração do dia Mundial da Música com a participação do Vitor Castro Trio 
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Relação do Museu com as Escolas e Agentes Culturais 

 Visita à Exposição de miniaturas de um colecionador, particular sobre o construtor de carros de Formula 1 (Enzo Ferrari), 
Abrangendo os anos de 1950 a 2016 

 

 Visita dos alunos e professores da Escola Primária de Santo Espírito ao MSM à Exposição de cartoons de Luís Afonso. 
 

 Apoio à Instrução das candidaturas por parte do Museu aos agentes culturais candidatos aos apoios da DRC. 

 

Relatório de Acção 

Objectivo Estratégico: OE 1: Aumentar o consumo e a prática cultural nos Açores 

               OE2:  Melhorar a qualidade dos equipamentos culturais nos Açores 

               OE3:  Promover a cultura açoriana no país e no estrangeiro 

Objectivo Operacional: Elaboração de Planos de Manutenção da Rede de Edifícios da DRaC 

Indicador (s): Garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos no Regime Jurídico de Apoio às Atividades Culturais 

Meta (s) e Resultado (s):2016 

Projectos  

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

A Qualidade e os Serviços 
 

Diretor    

Iniciativas/Acções 
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Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Preparar a documentação para o Relatório de 2017 
Elaboração do Relatório de Actividades do ano 2018.  
Reunir e proceder à avaliação das actividades 
previstas. 
Preparar a elaboração da proposta para o Plano de 
Actividades de 2018. 
 

Diretor 

Atingido 
Tendo sido elaborado o Relatório de 
Atividades 2017, apresentado a 
Proposta de Plano de Atividades para 
2018  

Museu  

Rotinas 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Proceder a contacto com possíveis candidatos a 
integrarem o Plano de Actividades para 2018 
Análise das propostas chegadas a este organismo  
externo ou outras que cheguem via Direcção Regional 
da Cultura ou de outros Museus da Rede Regional de 
Museus e Bibliotecas da Direcção Regional da 
Cultura. 
Avaliação das propostas. 
Previsão de orçamentos. 
Elaboração do documento. 
Elaborar e ou rectificar os documentos acima 
mencionados 

Diretor 

Atingido, visto que se consegui trazer 
a Santa Maria a exposição de Luís 
Afonso, e fomos bem sucedidos na 

exposição de Pepe Brix, que irá mais 
tarde até à Islândia. 

 

Museu 
e 

Bibliote
ca 

 

 

Relatório de Acção 

Objectivo Estratégico: OE 1: Aumentar o consumo e a prática cultural nos Açores 

               OE2:  Melhorar a qualidade dos equipamentos culturais nos Açores 

               OE3:  Promover a cultura açoriana no país e no estrangeiro 
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Objectivo Operacional: Promover à recolha, tratamento e divulgação do Património Cultural e Imaterial (PCI). 

Indicador (s): Carregamento da base de dados de Património móvel  

Meta (s) e Resultado (s):2016 

Projectos  

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Informatização e gestão de acervos e exposições 
permanentes 
 

Diretor 
O Inventário do MSM já está todo 

feito esperando apenas o novo 
programa 

Museu  

Iniciativas/Acções 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Proceder à revisão do DOC BASE com vista à sua 
migração para o novo programa de Inventário 
 

Diretor e 
Assistente 

Técnico 
 

Não foi atingido porque de momento 
a concentração estava toda na 

pesquisa de informação e espólios 
para o novo pólo do museu. 

Convêm também mencionar que o 
computador onde estava localizado a 

nossa base de dados avariou e foi 
impossível transitar essa base para 
um computador com uma versão de 

Windows mais recente. 

Museu  

Rotinas 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Continuação da investigação e selecção de possíveis 
espólios documentais.  

Diretor e 
Assistente 

Técnico 
 

Atingido foram identificados espólios 
de particulares 

Museu  
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Tradução para Inglês dos textos que estão patentes 
nas salas de exposições de longa duração 

Diretor 
Assistente 
Técnico e 
Tradutor 

Atingido. Todos os textos encontram-
se agora em bilingue  

Museu  

 

Relatório de Acção 

Objectivo Estratégico: OE 1: Aumentar o consumo e a prática cultural nos Açores 

               OE2:  Melhorar a qualidade dos equipamentos culturais nos Açores 

               OE3:  Promover a cultura açoriana no país e no estrangeiro 

Objectivo Operacional: Garantir um índice de satisfação médio (3 em escala de 0 a 5) dos clientes das exposições organizadas pelos 
Museus dependentes da DRaC. 

Indicador (s): Manter ou aumentar o número de visitantes dos Museus 

Meta (s) e Resultado (s):2016 

Projectos   

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Exposições Temporárias e Itinerantes e circulação de 
bens patrimoniais 
 

Diretor  Museu 5.000,00 € 

 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

 
Permitir a mobilidade das exposições assegurando 
deste modo a continuidade do trabalho deste 
organismo enquanto promotor de cultura 

Diretor e 
Assistente 

Técnico 
 

Atingido 
Visto que no ano de 2017 
mantivemos uma boa relação com a 
Escola de Santo Espírito tal como 

Museu  
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Desenvolvimento da componente de acção cultural da 
Instituição. 
Promover acções de Serviço Educativo na área da 
expressão plástica, dirigido ao público infanto-juvenil e 
público adulto. 
Desenvolver trabalho em parceria com outras 
entidades 
 

previsto no Plano de Atividades, 
foram executadas diferentes 
atividades consoante as solicitações 
da Escola. 

 
Proceder à Investigação de Património Cultural 
Imaterial. 
 

Diretor e 
Assistente 

Técnico 
 

 
Atingido foi facultado à DRaC um 

conjunto de cassetes com Folias do 
Espírito Santo para passagem para 

MP3  
 

  

Rotinas 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

O Serviço Educativo e dentro dos condicionalismo da 
localização geo espacial do Museu tem sido explorado 
de acordo com as exposições apresentadas, ou por 
temas sugeridos pela escola de Santo Espírito 

Diretor e 
Assistente 

Técnico 
 

Não foi atingido 
Museu  

 

 
 
 
 
 
 

 

Relatório de Acção 

Objectivo Estratégico: OE 1: Aumentar o consumo e a prática cultural nos Açores 

               OE2:  Melhorar a qualidade dos equipamentos culturais nos Açores 
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               OE3:  Promover a cultura açoriana no país e no estrangeiro 

Objectivo Operacional: Garantir um índice de satisfação médio (3 em escala de 0 a 5) dos clientes das exposições organizadas pelos 
Museus dependentes da DRaC.. 

Indicador (s): Manter ou aumentar o número de visitantes dos Museus 

Meta (s) e Resultado (s): janeiro a março 

 

Projectos   

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

     

Iniciativas/Acções 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Exposição que transitou do ano anterior e que se 
prolongou até Março de 2017 

Diretor 
e 

Assistente 
Técnico 

Foi atingido embora o período do ano 
não fosse o mais propício. 

 
Museu S/C 

Rotinas 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

 

    

Objectivo Estratégico: OE 1: Aumentar o consumo e a prática cultural nos Açores 

               OE2:  Melhorar a qualidade dos equipamentos culturais nos Açores 

               OE3:  Promover a cultura açoriana no país e no estrangeiro 
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Objectivo Operacional: Garantir um índice de satisfação médio (3 em escala de 0 a 5) dos clientes das exposições organizadas pelos 
Museus dependentes da DRaC.. 

Indicador (s): Manter ou aumentar o número de visitantes dos Museus 

Meta (s) e Resultado (s): Março de 2017 

 

                                                                                               Projectos   

 Rotinas    

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Exposição “A Arte nas capas dos discos de Vinil” 
 

Diretor 
e 

Assistente 
Técnico 

Foi atingido embora o período do ano 
não fosse o mais propício. 

 
Museu S/C 

Iniciativas/Acções 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Esta foi uma exposição pretendeu mostrar a obra de 
alguns artistas plásticos que se envolveram na 
concepção de capas para artistas pop; jazz e clássica 

Diretor 
e 

Assistente 
Técnico 

 Museu S/C 

Rotinas 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Preparação da sala. 
Montagem  
Divulgação da exposição  
 
 

Diretor 
e 

Assistente 
Técnico  

 Museu S/C 
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Relatório de Acção 

Objectivo Estratégico: OE 1: Aumentar o consumo e a prática cultural nos Açores 

               OE2:  Melhorar a qualidade dos equipamentos culturais nos Açores 

               OE3:  Promover a cultura açoriana no país e no estrangeiro 

Objectivo Operacional: Garantir um índice de satisfação médio (3 em escala de 0 a 5) dos clientes das exposições organizadas pelos 
Museus dependentes da DRaC 

Indicador (s): Manter ou aumentar o número de visitantes dos Museus 

Meta (s) e Resultado (s):Março e Abril  de 2017 

Projectos   

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Exposição de miniaturas de um colecionador, 
particular sobre o construtor de carros de Formula 1 
(Enzo Ferrari), Abrangendo os anos de 1950 a 2016 
 

Diretor  
Assistente 

Técnico 
 

Atingido 
324 visitantes 

Museu 407,14 € 

Iniciativas/Acções 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

 
Através desta exposição pretendeu-se dar a conhecer 
a obra de um dos mais importantes construtores 
automóveis de todos os tempos. 

Diretor  
Assistente 

Técnico 
 

Atingido Museu 407,14 € 

Rotinas 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 
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Preparação da exposição 
Divulgação junto das escolas. 
 

Diretor  
Assistente 

Técnico 
 

 Museu 407,14 € 

 

 

Relatório de Acção 

Objectivo Estratégico: OE 1: Aumentar o consumo e a prática cultural nos Açores 

               OE2:  Melhorar a qualidade dos equipamentos culturais nos Açores 

               OE3:  Promover a cultura açoriana no país e no estrangeiro 

Objectivo Operacional: Garantir um índice de satisfação médio (3 em escala de 0 a 5) dos clientes das exposições organizadas pelos 
Museus dependentes da DRaC 

Indicador (s): Manter ou aumentar o número de visitantes dos Museus 

Meta (s) e Resultado (s):18 Maio de 2017 

Projectos   

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Exposição de cartoons de Luís Afonso 
(Inserida na Comemoração do Dia Internacional dos 
Museus) 
 

Diretor  
Assistente 

Técnico 
 

Atingido 
65 visitantes 

Museu S/C 

Iniciativas/Acções 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 
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Exposição de um dos maiores cartonistas portugueses 

Diretor  
Assistente 

Técnico 
 

Atingido Museu S/C 

Rotinas 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Preparação da exposição 
Divulgação 
 

Diretor  
Assistente 

Técnico 
 

 Museu S/C 

 

 

 

 

 

Relatório de Acção 

Objectivo Estratégico: OE 1: Aumentar o consumo e a prática cultural nos Açores 

               OE2:  Melhorar a qualidade dos equipamentos culturais nos Açores 

               OE3:  Promover a cultura açoriana no país e no estrangeiro 

Objectivo Operacional:. Garantir um índice de satisfação médio (3 em escala de 0 a 5) dos clientes das exposições organizadas pelos 
Museus dependentes da DRaC 
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Indicador (s): Manter ou aumentar o número de visitantes dos Museus 

Meta (s) e Resultado (s):Novembro /dezembro de 2017 

Projectos   

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Exposição de fotografia de Rui Brix Elizabeth intitulada 
“For Cod’s Sake” 
 

Diretor  
Assistente 

Técnico 
Pepe Brix 

 

324 visitantes Biblioteca 2.104,30 € 

Iniciativas/Acções 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

 
Consiste num documentário fotográfico sobre as 
pescas na Islândia, tendo o apoio da Skinney 
Thingannes, uma das maiores empresas de pesca da 
Islândia e seguirá em seguida para a Islândia) 
 

Diretor  
Assistente 

Técnico 
Pepe Brix 

 

Atingido tendo tido uma boa 
receptividade 

324 visitantes 
 

Biblioteca 2.104,30 € 

Rotinas 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Preparação da sala. 
Divulgação junto da comunicação social e da 
comunidade escolar e em geral. 
 

Diretor  
Assistente 

Técnico 
 

Atingido tendo tido uma boa 
receptividade 

 
Biblioteca 2.104,30 € 

 

Relatório de Acção 
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Objectivo Estratégico: OE 1: Aumentar o consumo e a prática cultural nos Açores 

               OE2:  Melhorar a qualidade dos equipamentos culturais nos Açores 

               OE3:  Promover a cultura açoriana no país e no estrangeiro 

Objectivo Operacional: Garantir um índice de satisfação médio (3 em escala de 0 a 5) dos clientes das exposições organizadas pelos 
Museus dependentes da DRaC. 

Indicador (s): Manter ou aumentar o número de visitantes dos Museus 

Meta (s) e Resultado (s): 1 Outubro de 2016 

Projectos   

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

 
Comemoração do dia Mundial da Música, com o Vítor 
Castro Trio. 
 
 

Diretor  
Assistente 

Técnico 
 

Atingido o objetivo, tendo sido 
interpretadas canções e músicas do 

reportório açoriano e brasileiro 

Bibliote
ca 

2.299,14 € 

Iniciativas/Acções 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

Foram interpretadas canções e músicas do reportório 
açoriano e brasileiro 
 

Diretor  
Assistente 

Técnico 
 

Nº de visitantes visto o tempo de 
duração da exposição foi de 72 

Museu 2.299,14 € 

Rotinas 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 
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Preparação da sala. 
Montagem da exposição. 
Divulgação do evento 
Inauguração. 
 

Diretor  
Assistente 

Técnico 
 

 Museu 2.299,14 € 

 

 

 

 

Relatório de Acção 

Objectivo Estratégico: OE 1: Aumentar o consumo e a prática cultural nos Açores 

               OE2:  Melhorar a qualidade dos equipamentos culturais nos Açores 

               OE3:  Promover a cultura açoriana no país e no estrangeiro 

Objectivo Operacional: Garantir um índice de satisfação médio aos beneficiários de apoios do regime jurídico de atividades culturais 

Indicador (s): Garantir um índice de satisfação médio aos clientes beneficiários de apoios ao património móvel e imóvel. 

Meta (s) e Resultado (s): -  Dezembro de 2015  

Projectos   

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 
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Relação do Museu com as Escolas e Agentes 
Culturais 
  

Museu de 
Santa Maria  
Escola de 
Santo Espírito 

Atingido.  S/C 

Iniciativas/Acções 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

 
Tema “Arquitetura 
da Casa Rural Mariense” 
Esta atividade decorreu no âmbito da preparação do 
ano letivo da Escola de Santo Espírito, que sugeriu a 
abordagens dos temas anexos. 
 
Foi não só um trabalho no Museu mas também no 
terreno 
 

Museu de 
Santa Maria  
Escola de 
Santo Espírito 

Atingido foi feita uma explicação em 
pormenor de como se articula 

arquitetonicamente a casa rural 
mariense e a sua inserção na 

paisagem 
 

 S/C 

 
Tema “A cozinha tradicional da Ilha de Santa 
Maria, no espaço do Museu” e a gastronomia típica 
da ilha. 

   S/C 

Rotinas 

Designação Intervenientes Resultados Local Custo 

 Museu de 
Santa Maria  
Escola de 
Santo Espírito 
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MUSEU DE SANTA MARIA 
 

REGISTO DE ENTRADAS ANO DE 2017  
Número de Visitantes por mês/ano 2017 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
INCLUÍDOS AQUI AS VISITAS DE GRUPOS ESCOLARES 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

NÚMERO DE VISITANTES – ANO 2017 

Jan 
 

Fev Mar Abril Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

 

47 

 

105 
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344 

 

248 
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Visitantes em Grupos Escolares por mês/ano 2017 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

NÚMERO DE VISITANTES EM GRUPOS ESCOLARES – ANO 2017 

Janeiro 0  

Fevereiro 71  

Março 47  

Abril 65  

Maio 0  

Junho 86  

Julho 70  

Agosto 35  

Setembro 52  

Outubro 0  

Novembro 0  

Dezembro 0  

Total 426  



 
Secretaria Regional da Educação e Cultura 

DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA 

MUSEU DE SANTA MARIA 

 22 

 

 

 

Outras notas 

 ABERTURA DO MUSEU AO FIM-DE-SEMANA 

 

 Durante este ano, o Museu de Santa Maria esteve aberto aos fins-de-semana todo o ano inclusive feriados, contribuindo de forma 

significativa para o aumento do número de visitantes.  

 

 NOVA EXTENSÃO DO MUSEU DE SANTA MARIA EM VILA DO PORTO 

 

 Durante este ano esteve-se a trabalhar para a nova extensão do Museu no âmbito do percurso museográfico do novo Pólo do 

Museu em Vila do Porto, bem como na escolha e aquisição do material de escritório, incumbência da DRaC, tendo-se igualmente 

começado a preparar as cronologias que irão figurar na sala de exposições de longa duração, a seleção de peças e de fotografias para 

a execução da chamada Galeria de Notáveis.  

Continuou-se igualmente a trabalhar a nível de textos para os Quonset hut’s, que sejam explicativos da importância do Atlântico 

Norte e da posição geoestratégica dos Açores, tanto na 1ª GG como na 2 Guerra Mundial, bem como assim o papel desempenhado 

pelo aeroporto de Santa Maria, pós segunda guerra mundial, com a passagem do mesmo para a aeronáutica civil. 
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 Todos estes contatos quer com Instituições nacionais, regionais ou estrangeiras na procura de mais elementos, iconográficos, 

documentais ou fotográficos foram dados conhecimento à DRC. Ainda durante o ano de 2017 entrou-se em contato com o Museu da 

TWA, com vista a conseguir espólio que vá enquadrar o futuro percurso museográfico dos Quonset Hut’s e da Torre de Controlo. 

 

 Em relação ao Cinema do Aeroporto, durante o mês de julho a cobertura do mesmo abateu, tendo causados elevados estragos 

no seu interior. Assim, foi solicitada à Empresa Marques que procedesse à vedação do espaço envolvente, para evitar a entrada de 

estranhos no interior do edifício, tendo ficado acordado que a remoção do entulho seria executada durante o mês de abril de 2018, visto 

que tiveram de se deslocar uma equipa de descontaminação e remoção do amianto que fazia parte da cobertura. Procedeu-se 

igualmente à desratização do espaço, de forma a prevenir qualquer infestação de roedores. 

 

 PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE APOIO AO EMPREGO (PROSA) 

 

No início do ano concorreu o Museu de Santa Maria aos programas de incentivo ao emprego tendo, e após solicitação de todas as 

autorizações, foram admitidos através do Programa PROSAS duas pessoas que desenvolveram diversas ações, tais como: 

 Limpeza do imóvel 
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 Ajuda na montagem de exposições 

 Guardaria de salas aquando da visita de grupos grandes. 

 Assegurar a abertura do museu aos fins de semana e feriados. 

Devido ao trabalho desenvolvido pelas pessoas colocadas ao abrigo desse programa foi solicitado a prorrogação das suas 

colocações por mais seis meses a terminar a 31 de outubro de 2017. 

 

TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 

 

 Em relação à taxa de execução do Plano de Atividades no ano de 2017 cifrou-se em 99,83 %, correspondeu ao cumprimento 

do objetivo proposto no QUAR de 2017. 

 

CONCLUSÃO  

 

 Para além das atividades referidas no Plano de 2017 todas foram realizadas e tiveram uma excelente aceitação por parte do 

público. Em relação à aplicação do Inquérito este não foi aplicado por se estar numa fase de trabalhos para o novo Pólo do Museu em 

Vila do Porto. No entanto o Livro de Visitantes comprova a opinião francamente positiva que os visitantes têm por este museu. O Plano 
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de Atividades de 2017 com a verba destinada de 5.000,00 €, acabou por ser suficiente. Assim o Balanço que posso fazer do ano de 

2017 é positivo. 

Santo Espírito, 27 de abril de 2017 

O Diretor do Museu de Santa Maria 

João Manuel Trindade Reis dos Santos 

 


