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Museu de Santa Maria | Pólo do Aeroporto
Antigo Cinema do Aeroporto  

Descrição:
Adaptação a equipamento cultural de uma estrutura de  
origem militar, integrada na área envolvente ao aero-  
porto. Encerrado desde 2007, por motivos de segurança,  
a sua construção original, totalmente em madeira, data  
do tempo da Segunda Grande Guerra Mundial e foi exe-  
cutada pelos americanos nos anos de 1943 / 1945.
A intervenção enquadra-se na valorização do património 
cultural imóvel da Região e complementa as outras  
intervenções de musealização de estruturas do aero-  
porto de Santa Maria. Pretende-se consagrar a memória  
de um equipamento e de uma época fundamental na  
história dos Açores e de Santa Maria, abrindo à comu-  
nidade em geral, e aos agentes culturais desta ilha, em  
particular, a possibilidade de intercâmbios culturais e da  
apresentação de múltiplas manifestações artísticas.

Serviços/Recursos:
Organização de eventos culturais/auditório/sala de 
projeção/exposições de curta duração.

Intervenção/Reabilitação:
Reabilitação do edifício e adaptação a novas funções.

Elegibilidade:
Programa Operacional Açores 2020 / Eixo 6.3.1

Abertura ao público:
2018

Edifício – Arquitetura:
Edifício de estruturas pré-fabricadas, de origem ameri-  
cana, em metal e madeira. Inaugurado em 1946, o edi-  
fício consiste num volume retangular simples, que dá  
corpo à plateia e ao qual estavam anexados dois outros  
volumes que correspondem à cabine de projeção e à  
zona de entrada. Um dos últimos exemplares da arqui-  
tetura de madeira e metal edificada pelo destacamento  
americano em Santa Maria.
A reabilitação tem por objetivo fundamental a sua adap-  
tação de modo a satisfazer as necessidades relaciona-  das 
com a realização de eventos culturais e recreativos.

Entidade Gestora:
Região Autónoma dos Açores/Governo Regional dos  
Açores/Secretaria Regional da Educação e Cultura/Di-  
reção Regional da Cultura.

Número de visitantes previstos:
2019 – 2 000

Número de atividades previstas:
30

Número de parcerias previstas:
5

Número de funcionários previstos:
4 novos
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Museu de Santa Maria | Pólo do Aeroporto
Antiga torre de controlo aéreo  

Descrição:
A musealização da antiga torre do aeroporto, e da sua  
sala de comando, faz parte de um projeto mais amplo  
de musealização de várias estruturas do aeroporto de  
Santa Maria onde se enquadra também a reabilitação 
e  adaptação de algumas construções da área envolven-  
te, os Quonset Hut. No seu conjunto formarão o polo do  
aeroporto do Museu de Santa Maria, onde se interpreta 
e  explica a história e o funcionamento do aeroporto, sen-  
do neste caso recriado in situ o ambiente e o sistema de  
controlo do tráfego aéreo no Atlântico Norte, na altura.

Intervenção/Reabilitação:
Reabilitação do edifício/Projeto Museográfico e monta-  
gem de exposição.

Elegibilidade:
Financiamento próprio.

Serviços:
Exposições de curta e longa duração / visitas orientadas.

Edifício – Arquitetura:
Edifício da segunda metade do séc. XX. Arquitetura ae-  
ronáutica civil. A sua construção original, totalmente 
em  madeira, data do tempo da Segunda Grande Guerra  
Mundial e foi executada pelos americanos nos anos de  
1943 / 1945.

Entidade Gestora:
Região Autónoma dos Açores/Governo Regional dos  
Açores/Secretaria Regional da Educação e Cultura/Di-  
reção Regional da Cultura.

Número de atividades previstas:
4

Número de parcerias previstas:
4

Número de funcionários previstos:
2 novos
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Museu de Santa Maria | Pólo do Aeroporto
Quonset-hut

Descrição:
A musealização de seis Quonset-Hut existentes na zona  
envolvente do aeroporto de Santa Maria faz parte de um  
projeto mais amplo de musealização de várias estrutu-  
ras do aeroporto de Santa Maria onde se enquadra tam-  
bém a reabilitação e adaptação à visitação da antiga 
torre do aeroporto. No seu conjunto formarão o polo do  
aeroporto do Museu de Santa Maria, onde se interpreta 
e  explica a história e funcionamento do aeroporto, sendo  
neste caso explicada a sua construção e de toda a zona  
envolvente, o seu funcionamento militar e civil.

Serviços:
Exposições de curta e longa duração / centro de 
documentação / Serviço educativo / visitas orientadas / 
salas  de projeção / espaços multimédia e lúdicos.

Intervenção/Reabilitação:
Reabilitação do edifício/Projeto Museográfico e monta-  
gem de exposição.

Elegibilidade:
Programa Operacional Açores 2020/Eixo 6.3.1

Edifício – Arquitetura:
Estrutura de arquitetura militar, pré-fabricada, metálica,  
em meia cana, que permitia um uso diversificado. De 
fá-  cil montagem/desmontagem, fatores que associados 
a  uma solução económica, contribuíram para o domínio  
destas construções em bases militares dos EUA, durante  
o século XX.

Abertura ao público:
2019

Entidade Gestora:
Região Autónoma dos Açores/Governo Regional dos  
Açores/Secretaria Regional da Educação e Cultura/Di-  
reção Regional da Cultura.

Número de visitantes previstos:
2020 – 2004

Número de atividades previstas:
3

Número de parcerias previstas:
4

Número de funcionários previstos:
9 novos
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Descrição dos 6 Quonset-hut:

1- Evolução dos abrigos produzidos pelos ingleses para 
a primeira guerra mundial, para a frente do Somme, 
intitulados Quonset-harris. Como caraterística principal a 
sua frente em alvenaria. 
O Quonset-Hut surge no contexto do segundo conflito 
mundial e como simplificação do modelo britânico, 
atendendo ao prazo de seis semanas para execução e 
montagem, e á necessidade de melhoria das condições 
de isolamento térmico.

2- O Oceano Atlântico com realce para o comércio 
triangular Africa/ Brasil/ Portugal.
A geoestratégia dos Açores na ótica dos Aliados.

3- Segunda guerra mundial.
A primazia dos grandes couraçados; estratégias da guerra 
naval por parte do III Reich estratégia naval dos aliados 
na defesa dos comboios de navios; os dias felizes dos 
U-boats; O maio negro; a máquina de codificação alemã 
Enigma.

4- As relações diplomáticas entre Portugal e os Estados 
Unidos e o acordo secreto para a utilização do aeroporto 
de Sta. Maria.

5- A construção do aeroporto e as suas diferentes fases.

6- Passagem da base militar americana para o governo 
português; a urbanização do aeroporto e acessos 
rodoviários e o parque habitacional.
O aeroporto e o movimento aeronáutico – inclui modelos 
de aviões das diferentes companhias e simulador de voo. 


