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RESUMO 

 

O Museu do Ar, tutelado pela Força Aérea Portuguesa, possui uma das melhores 20 

colecções do Mundo, tendo sido alvo em 2009 de um grande investimento por parte da 

tutela ao nível da sua infraestrutura expositiva. Após mais de 6 anos de profunda ligação 

enquanto seu Conservador de facto, Adjunto do Director e Chefe da Secção de 

Incorporação, Inventário e Reservas, desenvolvemos nesta tese um contributo para uma 

renovação do seu modelo de gestão e programação, identificando o enorme potencial 

museológico, as principais carências e apontando caminhos prioritários para a sua 

resolução. Na busca deste objectivo, construímos também uma reflexão acerca da 

natureza e o papel dos Museus Militares na sociedade em que estamos inseridos e 

deixamos uma biografia do Museu, procurando definir uma colecção de elementos que 

permita num prazo de cinco anos a sua reorganização, dando total cumprimento à sua 

Missão. 

 

Palavras-Chave: Museu do Ar; Força Aérea Portuguesa; Militar; Aviação; 

Reorganização; Gestão; Prioridades; Programação; Longo Prazo. 
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ABSTRACT 

 

The Museu do Ar, managed and protected by the Portuguese Air Force guards one of 

the 20 best collections in the world, having benefited in 2009 of a major investment in 

terms of its infrastructure. After having been, for more than six years, one of its 

Curators de facto, aswell as Assistant to the Director and Head of the Section of 

Incorporation, Inventory and Reserves, we have developed this thesis in order to 

contribute to a renewal of its management model and scheduling of priorities, 

identifying the enormous potential of the Museum, its major problems and the best 

ways to address them. In pursuit of this goal, we have also reflected on the nature and 

role of the Military Museums in today’s society, and build a biography of the Museu do 

Ar, hoping that with the collection of elements gathered, a mission-fulfilling 

reorganization is possible within five years. 

 

Keywords: Museu do Ar; Portuguese Air Force; Military; Aviation; Reorganization; 

Management; Priorities; Programming; Long Term. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A decisão de cursar o Mestrado de Museologia e Museografia na Faculdade de 

Belas Artes da Universidade de Lisboa foi tomada no decorrer dos mais de cinco anos 

de serviço no Museu do Ar, desempenhando de facto as funções de conservador e de 

jure as de Adjunto do Director e de Chefe da Secção de Incorporação, Inventário e 

Reservas. 

Durante este período, lidámos com todo o tipo de tarefas normalmente 

expectáveis no dia-a-dia de um conservador de Museu mas também algumas que 

raramente são associadas estas funções. Sim, fomos responsáveis pelo inventário da 

colecção, pela incorporação e por processos de empréstimo, pela formulação de 

percursos e circuitos, pela criação e montagem de exposições, pela formação de guias e 

voluntários do Museu, pelo desenvolvimento e gestão de protocolos, pela renovação e 

gestão do site internet. Também fomos encarregues de, sempre em colaboração com o 

Conservador, rever o Regulamento, Normas e Procedimentos, tendo estado envolvidos 

entre Setembro de 2008 e Janeiro de 2012 num momento especial na vida de um Museu 

– a sua reinstalação ou recriação. Tratou-se de uma ocasião rara pela possibilidade de 

criar uma nova narrativa, uma nova História da Aviação em Portugal, renovando os 

públicos do Museu, oferecendo um Museu à escala internacional, no fundo merecedor 

do valor e da importância da colecção. Contudo, fomos também chamados a reorganizar 

espaços de reservas manuseando máquinas e ferramentas, a desempenhar a missão de 

delegado de segurança do Museu (trabalhador designado para a Segurança, Higiene e 

Saúde no Trabalho), a prestar serviço de segurança permanente a exposições em locais 

tão díspares como casinos, parques urbanos e festivais aéreos, e fizemos missões de 

courier surpreendentes – com destaque para a organização do Festival do Centenário da 

Aviação em Portugal em 2009 em que, voando dezenas de horas a bordo de um avião 

militar, servimos de intérprete, loadmaster e escolta de duas aeronaves centenárias 

pertencentes à Amicale Jean Baptiste Salis que iriam estar presentes nesse evento.  

Acumulando estas funções com investigação para documentação de peças da 

colecção, produção de artigos de divulgação e para publicações nacionais e 
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internacionais especializadas tanto no mundo da Aviação clássica e histórica como no 

universo dos Museus, fomos desenvolvendo ideias sobre e para o Museu do Ar, nossa 

Casa. A actividade, também complementar, de leccionamento de cursos de História 

Militar para jovens Oficiais contratados, bem como a produção de uma monografia 

baseada em História oral, constituíram também passos essenciais para o ganho de 

experiência e de visão sobre o Museu, levando-nos a formular a decisão de sustentar 

formalmente uma escolha profissional e de vocação – a de museólogo, especialista de 

Museus, depois de um caminho já longo de 15 anos dedicado em exclusivo à 

historiografia e à investigação.  

Neste âmbito, e embora a nossa relação actual com o Museu do Ar já não seja 

profissional, julgámos útil e produtivo elaborar uma análise sobre esta instituição pelo 

prisma da sua missão, das características da sua relação com a tutela, pelo conflito entre 

o consciente e o inconsciente das suas narrativas, pelo seu enorme e ainda inexplorado 

potencial. Nasceu assim o projecto de reflectir não apenas sobre a programação do 

museu, mas questionar também aspectos fundamentais acerca da sua própria natureza e 

objectivos, propondo caminhos e soluções, algo que a frequência do Mestrado em 

Museologia e Museografia potenciou e clarificou, fazendo-nos avançar para o trabalho 

que agora apresentamos. 

Assim, verificando que o Museu se encontra integrado na Rede Portuguesa de 

Museus desde 2005 e possuía já entre os seus documentos constituintes normas de 

procedimentos para conservação, incorporação, inventário e empréstimo de peças, entre 

outros estatutos, chegámos – com o acordo do nosso Orientador - à necessidade de as 

desenvolver e aprofundar com base em alguns modelos de boas práticas existentes em 

Portugal e no estrangeiro. Destacavam-se as necessidades de propor alterações ao tipo 

de propriedade da colecção, ao seu modelo de gestão e organização, ao tipo de 

programação de exposições e eventos, ao plano de comunicação.  

A importância destas alterações poderiam ser fulcrais para um Museu que 

transcende em muito os parâmetros que definem tradicionalmente os Museus militares, 

possui segundo a crítica internacional uma das melhores colecções de elementos 

aeronáuticos a nível Mundial, e tem o potencial de se transformar num verdadeiro polo 

de atração de público da região de Sintra, que anualmente recebe cerca de dois milhões 

de visitantes. 
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Para isso no entanto, terá que de facto de se assumir como verdadeiro Museu 

Nacional da Aviação, faltando essencialmente um investimento final – em pessoal 

qualificado - depois de ter sido feita uma enorme aposta de meios e recursos em 2009 na 

concretização de um museu à escala internacional por parte da tutela, a Força Aérea 

Portuguesa. Foi dado por concluído nesse ano um vasto plano, cumprindo uma 

aspiração antiga num gesto que revelou a consciência da importância dos Museus como 

elementos de coesão, como parte de uma estratégia de continuidade na vida das 

Instituições.  

A criação do novo Museu deve ser assim entendida não apenas como uma medida 

tomada em contra ciclo de uma crise Global que se vinha fazendo anunciar desde 2004 

e se apresentou oficialmente em 2008, mas também como um passo tomado no caminho 

da identidade, um valor cada vez mais presente nos objectivos dos Museus nesta 

segunda década do século XXI, depois de nos meados dos séculos XIX e XX ter dado 

corpo a projectos nacionais, por vezes nacionalistas e até imperialistas. Buscámos nesse 

sentido integrar uma análise sobre o Museu do Ar na dinâmica política, social, 

económica, cultural em que está integrado e que o transcende, reflectindo sobre o seu 

papel numa perspectiva museológica total, não nos atendo ao género Museu militar, de 

História Nacional, de ciência e tecnologia, transportes e comunicações.  

Buscámos antes relacionar a evolução do nosso Museu com a sua herança e 

particularmente com os últimos 20 anos, que mediaram a transição de século, marcados 

por duas fases no que à missão e objectivos dos Museus diz respeito: nos anos 1990, a 

busca pela criatividade, inovação e cativação de novos públicos, e nos anos 2000-2010 a 

busca pela identidade, pela cidadania democrática, numa focalização da missão e papel 

dos museus como instrumentos de uma cultura cidadã que remonta directamente às 

origens da moderna instituição museológica. 

Verificamos que o pós-2010 confirmaria a alteração de paradigma civilizacional, 

reconhecendo-se hoje que nos encontramos em plena mudança de Época, dominada 

pelo imediato, pelo acesso à informação, pela globalização, fenómenos a que não nos 

podemos furtar, crescendo neste caldo uma nova geração, denominada Geração Z, 
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nascida numa era pós-Google
1
, über-urbana, imersa num frenesi informativo, 

dominando um novo e bem-sucedido esperanto, educada localmente para uma diáspora 

global (embora com destinos finais bem definidos no mapa económico-geopolítico).   

Uma omnipresente globalização que se constitui, como toda a mudança mais ou 

menos parricida, num agente desestabilizador, sendo esta cidade global em que o 

Mundo nos é apresentado entendida por alguns sectores da Ocidental globalização como 

uma nova Babel, dessa feita Norte-Atlântica. Para além das metáforas e do simbolismo, 

verifica-se que, de facto, com o crescente laicismo e sucesso das correntes 

existencialistas, o fim do bi-polarismo da Guerra Fria, dos vários apartheids, das 

ditaduras militares no Mundo - no fundo das dicotomias simétricas e regulares, 

ditadoras de uma visão do Mundo ordenada - fomos rapidamente conduzidos para a 

intransigente defesa de valores pacifistas universais, que docilmente coabitam com uma 

banalizada e comercial hiperviolência que por vezes transborda o seu natural ambiente 

virtual, por sua vez progressivamente próximo de um Real cada vez mais difícil de 

delimitar.  

Um cenário que, para os agentes do Poder de que os museus (com destaque para 

os museus Nacionais, de tutela estatal, entre os quais se inclui o Museu do Ar) são 

também instrumentos, significando que esta mudança epocal constitui uma preocupante 

crise cultural e identitária, conduzindo por consequência a instabilidade e 

imprevisibilidade social e afastando-nos de Mundo Novo povoado pelo Homo 

Democraticus. 

 Assim, as instituições de cultura e particularmente as museológicas, que 

assumiram desde a sua moderna criação no século XVIII uma missão modeladora dos 

povos e das suas culturas, encontram-se presentemente entre uma filosofia liberal-

darwinista de sobrevivência do mais apto, e a necessidade primeira de ilustração dos 

Povos, dos Públicos, aculturando-os e consequentemente integrando-os nessa sociedade 

que consagrou os museus como monumentos, altares pátios, sacralizando-se a cultura, 

os feitos terrenos dos cidadãos. É nesse sentido sintomático que os populares Dias 

Internacionais dos Museus promovidos pelo globalizante ICOM sejam desenvolvidos 

                                                 
1
 Termos sociológicos que situam a geração Z depois da Y (nascida nos anos 1970) e que também a 

designam de Geração Zap, Geração V (de virtual), Geração C (de conteúdos), a Geração Silenciosa, e 

ainda a Homeland Generation. No fundo, uma geração da sociedade de informação que tem consciência 

da alteridade, vive sob o signo dos globais efeitos borboleta e num Mundo sem fronteiras físicas. 
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com progressiva consistência sobre os temas da cidadania, inclusão, igualdade e demais 

valores conducentes à estabilidade social, do que na defesa e salvaguarda do Património 

material. Exemplo disso, em 2013, o 18 de Maio foi consagrado ao tema 

“Memória+Criatividade = Mudança Social”. Já o tema de 2012 - “Museus num mundo 

de mudança: novos desafios, novas Inspirações”, assim como o de 2010, dedicado aos 

“Museus e harmonia social”, confirmavam essa tendência. Já não se trata assim de 

tornar acessível e compreensível o privilégio que outrora fora de poucos, apresentando 

um modelo integrador dos Povos, identificando-se – com a entrada no sagrado templo 

das musas – com as obras aí presentes. Trata-se sim, cada vez mais, de conjugar 

esforços para justificar e esclarecer a existência de elementos estruturantes das nossas 

sociedades Ocidentais. 

 Entre esses elementos estruturantes, primeiros e primários da nossa civilização 

está a guerra, a violência e as representações do Imperium, do Poder, presente nos 

Museus, enchendo-se de sentido o encerramento e posterior reabertura de museus no 

Iraque, na Bósnia, na Líbia ou no Afeganistão, onde a guerra destruiu e substituiu 

autoridades e os seus símbolos. Na mesma linha, os boom’s museológicos verificados 

na China, América Latina e em muitos países Magrebinos reforçam a noção de que a 

cultura é um pilar dos modernos Estados e que os museus são um veículo de uma 

determinada identidade, oficial ou alternativa, em todo o caso sempre engagé e de 

acordo com a posição dos seus responsáveis. 

 Sendo ponto assente que a subjectividade e a selectividade estão presentes 

também nos museus - que estes também mostram e escondem determinados aspectos 

das suas narrativas, na construção dos seus discursos - é interessante verificar a 

importância que a maioria das sociedades Ocidentais atribui ao fenómeno da guerra, 

dessa diplomacia musculada, da morte por meios violentos, organizados e sancionados 

por estratégias e tratados internacionais. A existência no Mundo Ocidental de milhares 

de museus e colecções visitáveis dedicados ao tema da guerra e res militaria, demonstra 

uma especial apetência por este património e tipo de memória, cuja gestão (para um 

universo de 300 Museus) se encontra regulada pelo International Committee for 

Museums of Arms and Military History [ICOMAM], gerado no seio do ICOM.  

 Não pertencendo o Museu do Ar ao ICOMAM (na realidade apenas a Fundação 

Casa de Bragança representa Portugal neste organismo), padece no entanto das mesmas 
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condicionantes das demais instituições de cultura - não demonstra resultados a curto 

prazo nem este são tangíveis, concretos, mensuráveis com critérios puramente 

financeiros, assentando em critérios de avaliação e gestão muitas vezes auto-

referenciais. Neste cenário, com a agravante de constituir uma organização não-

lucrativa dependente de uma tutela que à semelhança da Cultura também constitui um 

despesa de soberania, interessou-nos, pois, traccionar (de acordo com a fraseologia 

economicista) o Museu do Ar para dentro desta dinâmica e procurar compreender quais 

os seus pontos fortes e maiores dificuldades fruto do seu passado e seu presente, 

procurando desenhar senão o melhor, pelo menos um possível caminho de futuro. 

Com esse objectivo, dedicámos algum tempo a estabelecer com rigor os principais 

momentos na vida do Museu propondo também uma reflexão acerca dos caminhos 

estruturantes da sua missão. No nosso entender, a sua revisão ditará proximamente o seu 

futuro, dado que o momento que vivemos é de charneira para todas as instituições e que, 

historicamente, as Forças Armadas detêm um papel moderador das vidas e caminhos 

dos Povos. Os Museus directamente dirigidos ou tutelados pelas Forças Armadas, a 

continuarem integrados na orgânica e lógica destas instituições, associar-se-ão com 

certeza a esta dinâmica, tantas vezes catalisadora de mudança. 

Na sequência desta reflexão, deixamos o nosso contributo para o desenvolvimento 

de procedimentos museológicos, identificando problemas e apontando caminhos para a 

sua resolução, procurando sempre o máximo pragmatismo e exequibilidade na total 

observância das melhores práticas. Da reorganização da equipa técnica e dos sectores do 

Museu, à reformulação de normas e à sua aplicação, passando pela sugestão de um 

plano de comunicação, procurámos organizar e fixar nesta tese ideias, projectos e 

aspirações que durante cinco de anos de trabalho se foram acumulando e que julgamos 

exequíveis de serem implementadas num prazo semelhante – cinco anos – se forem 

garantidas algumas condições essenciais para o cumprimento da missão e potencial do 

Museu do Ar.  
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CAPÍTULO I – O MUSEU DO AR E A MUSEOLOGIA MILITAR 

 

 

“In wartime, truth is so precious  

that she should always be attended  

by a bodyguard of lies” 

 

Winston Churchill 

 

 

 

A frase do Primeiro-Ministro Inglês com que abrimos esta reflexão acerca do 

Museu do Ar e do seu enquadramento no seio dos Museus militares, de tutela militar ou 

praticando um género museológico e museográfico distintamente militar, conduz-nos a 

uma das questões centrais desta tese: é o Museu do Ar um museu militar? E, sendo, que 

mensagem procura veicular, que narrativa é apresentada na exposição de peças cujo fim 

primeiro e último consiste na violência e destruição da força inimiga? Tratam os 

Museus militares, e entre eles o Museu do Ar, de celebrar uma verdade guerreira escrita 

pelas armas, como sugere Churchill, com utilitarismo interpretativo
2
? 

Verificamos com efeito que, apesar do seu nome desmilitarizar a sua Missão, a 

tutela do Museu do Ar é a Força Aérea Portuguesa que tem por dever e missão a defesa 

militar e integrada “da República, através da realização de operações aéreas, (…) na 

defesa aérea do espaço nacional [competindo-lhe ainda] satisfazer missões no âmbito 

dos compromissos internacionais”
3
. Natural pois que um Museu tutelado de forma 

autónoma por um ramo das Forças Armadas, dirigido e composto por militares, detenha 

uma colecção de peças maioritariamente de origem bélica ou relacionadas com a Arte 

da Guerra. É o que se verifica: das cerca de 10 mil peças inventariadas pelo Museu, de 

que se destacam as mais de 100 aeronaves, apenas uma minoria é de origem e utilização 

civil. Qual pois a razão para a Força Aérea, que claramente não compreende na sua 

                                                 
2
 Fernando Bouza, Filipe I, p. 16. 

3
 Lei Orgânica da Força Aérea, n.º 1 -A/2009, de 7 de Julho. 
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missão ou vocação a criação e gestão de Museus, manter uma instituição com estas 

características que para mais se constitui como o repositório Nacional da memória da 

Aviação em Portugal, civil e militar?  

Uma das razões prende-se claramente com a origem e desenvolvimento da 

Aviação Portuguesa, que inaugurou os seus voos no hipódromo de Belém em 17 de 

Outubro de 1909 através de uma aeronave e um pilotos franceses, a convite de uma 

comissão de notáveis que iria ainda em Dezembro desse ano criar o AeroClub de 

Portugal [AECP]. Esta instituição pioneira, de índole civil, era no entanto composta 

maioritariamente por Oficiais Engenheiros Militares, Arma que já controlava desde o 

século XIX a Aerostação Militar Portuguesa. Desta relação resultaria que os dois 

primeiros projectos de Aviação Portuguesa seriam apadrinhados pelo AECP e pelo 

Ministério da Guerra. Primeiro seria o construtor-piloto pioneiro Abeillard Gomes da 

Silva a montar o seu aeroplano Gomes da Silva II na Escola Prática de Engenharia, 

testando-o numa pista improvisada do Polígono Militar de Tancos
4
, sendo logo 

seguindo pelo madeirense João da Mata Camacho Pina Gouveia, membro fundador do 

AECP, a construir o seu aeroplano João Gouveia no Arsenal da Marinha (com o apoio 

da Arma de Engenharia do Exército). 

Ambos os projectos não teriam infelizmente sucesso, mas ficava já bem marcado 

o particular caminho tomado pela Aviação Portuguesa entre os passos que os demais 

países davam na mesma época na conquista aeronáutica. A maneira Portuguesa contaria 

portanto por um lado, com os mais altos responsáveis políticos da jovem República a 

defenderem a criação e dotação de uma “instituição especial que de tudo” respeitante à 

aviação militar se ocuparia - o Instituto de Aviação Militar Português - de que fariam 

parte “os Majores Generais do Exército e da Armada, os Comandantes das Escolas de 

Guerra e Naval, Comandantes do Corpo de Engenharia e Escolas de Torpedos, 

Engenheiro Naval Chefe e os Oficiais de Terra e Mar, Artífices e Maquinistas que 

necessário for”
5
; por outro lado, a Aviação nacional contava, no seio das Forças 

Armadas, com Oficiais como o Coronel (Engenheiro) Hermano de Oliveira a presidirem 

ao AECP e simultaneamente a Comandar a primeira Unidade da Aviação Naval e 

                                                 
4
 Após o sucesso inicial da sua primeira aeronave (o aeroplano Gomes da Silva I) em Paris entre 18 e 22 

de Outubro de 1909, em que terá efectuado vários voos testemunhados e bem sucedidos. 
5
 Diário da Câmara dos Deputados, cit. 
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Aeronáutica Militar Portuguesa - em Vila Nova da Rainha, em 1916. Em situação 

idêntica incorreria na década de 1920 o Coronel Cifka Duarte, simultaneamente 

Inspector da Arma Aeronáutica, Comandante da Base Aérea nº 1 [BA1], promotor e 

organizador de Viagens Aeronáuticas realizadas com Aeronaves militares patrocinadas 

por subscrições públicas, e presidente do AECP. 

Uma estreita relação entre os mundos civil e militar que apenas seria quebrada no 

final da década de 1940, quando o salto evolutivo em termos tecnológicos e 

organizacionais obrigatoriamente distanciou estas duas realidades. Nunca deixaria 

contudo de existir uma forte ligação entre as Asas civis e as militares através de 

instituições como as escolas de aviação da Mocidade e Legião Portuguesas, as Forças 

Aéreas Voluntárias durante a Guerra de África, ou mesmo a Direcção Geral de Aviação 

– organismo civil, cujos quadros contavam com muitos militares desde a sua criação por 

Humberto Delgado. 

Um Museu da Aviação em Portugal só poderia de facto narrar uma História com 

estes actores, não sendo desligável nem completamente distinguível a actividade de 

ambos, pelo que a origem e o desenvolvimento do Museu do Ar constituem também um 

bom símbolo da tipicidade Portuguesa no tocante à sua Aviação.  

Uma outra razão para a desmilitarização semântica e discursiva do Museu, 

prende-se com o facto de a guerra ser hoje em dia associada a valores negativos, outrora 

virtuosos – nacionalismo, conquista, heroísmo, sacrifício justificado de vidas. Trata-se, 

no Mundo Norte-Atlântico, de um tema moralmente ambíguo, que criou entre a 

realidade dos Museus do Ar e Espaço paradigmas como a exposição do Boeing B-29 

“Enola Gay”, avião da Força Aérea Norte Americana que largou a bomba atómica Litlle 

Boy sobre Hiroshima, exposto no National Air and Space Museum [NASM] em 

Washington. 

A exposição, programada para 1995, 50 anos passados sobre os bombardeamentos 

de Hiroshima e Nagazaki, gerou uma enorme controvérsia, com fontes oficiais (Estado 

Federal e associações de combatentes) a reclamarem a celebração da vitória e 

reconhecimento público da justeza dos meios para os fins atingidos, e vozes 

discordantes apelando à reflexão e contra uma museografia já politicamente incorrecta. 

Chegou-se a uma solução de compromisso, que não satisfez completamente a 

museologia nem as partes em contenda, mas estava criado o paradigma Enola Gay, 
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referência para o conflito em que estão envoltas muitas narrativas presentes em Museus 

militares. O próprio NASM, aliás, poucos anos antes tinha produzido um debate deste 

género, embora com menos repercussões, com a exposição em 1990 sobre a V2 – o 

primeiro míssil balístico supersónico extra-atmosférico, desenvolvido em 1944 pela 

Alemanha. Depois de muitos anos a expor a peça como um avanço tecnológico decisivo 

para desenvolvimentos posteriores, passou a contar com uma história acerca das mortes 

causadas no seu processo de construção e pelos resultados da sua acção nos ataques 

dirigidos a alvos Aliados, surgindo pela primeira vez no NASM uma fotografia de uma 

vítima mortal. Coincidindo esta nova exposição com as homenagens ao Marechal 

Sir Arthur Travers Harris (popularmente conhecido por Bomber Harris), o mentor dos 

bombardeamentos de área (e não estratégicos) sobre alvos civis Alemães durante a IIª 

Guerra Mundial com recurso a tecnologias particularmente destrutivas (destacando-se 

pela violência e extensão dos danos os ataques a Dresden e Hamburgo), a exposição da 

V2 tornou-se também simbólica gerando um fórum de reflexão em torno de si. 

 São múltiplos os exemplos sobre este tema, existentes inclusivamente no Museu 

do Ar, onde por exemplo a narrativa em torno da exposição de armamento é 

considerada problemática para determinados públicos (nomeadamente infantis e 

juvenis), constituindo-se esta tensão como uma das principais razões para a museologia 

militar no presente se focar mais questões tecnológicas em vez de outros aspectos da 

Arte da Guerra, replicando no entanto um discurso heroico-comemorativo, no fundo 

também promotor de uma memória selectiva, de guerra santa e justificada
6
. 

Adoptando este caminho, o da tecnologia por constituir um tema politicamente 

correcto e consensual, os Museus militares afastam contudo, em regra, os seus públicos 

de reflexões acerca da utilização das peças em exposição em combate, pelo menos nos 

primeiros níveis de leitura.  

Equivale isto a dizer que se descontextualiza a tecnologia e, dando-se-lhe 

primazia museológico-discursiva, perde-se o grande valor simbólico e empático de 

associar os meios de guerra com os seus agentes, os combatentes e todos os que se vêm 

envolvidos nela, reflectindo também o receio de se banalizar a violência ou de a 

transformar em arte, de ir para além do horror, do choque, e de entrar numa 

                                                 
66

 Vd. Nuno S. Teixeira, Portugal e a Guerra. 
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insensibilidade artística que, por exemplo, trouxe enorme sucesso às peças e exposições 

itinerantes de Gunther von Hagens, com o seu método de plastinação do corpo humano. 

Trata-se em todo o caso de uma realidade que se estende tanto aos Museus heroico-

patrióticos, como aos Museus de Paz, não se explorando a dimensão humana da Guerra, 

a sua tragédia, por motivos da sensibilidade do tema ou para não transferir uma carga 

negativa ao recrutamento, uma função a que muitos Museus militares estão associados 

A consequência desta tensão é que a maioria das exposições de peças militares 

apresenta-se higienizada e imaculada, e consequentemente descontextualizadas, sem 

relação que se possa estabelecer directamente sobre o seu uso, a sua missão, a sua 

operação. Uma realidade infelizmente verificável na maioria dos castelos e fortificações 

em Portugal, e presente também no Museu do Ar onde exposição pura de fardas, 

equipamentos, armas e aeronaves imbui estas peças de uma inocência que não possuem, 

com a exposição de peças religiosas (denominação atribuído a um núcleo visitável) a 

ignorar a importância da assistência religiosa prestada ao combatente, muitas vezes em 

situações limite, de vida e morte, desaparecendo e esbatendo-se esta energia potencial 

face à mostra de peças que não falam por si. Uma questão que se põe no momento de se 

interpretar elementos patrimoniais guerreiros, que não foram criados como peças 

artísticas e que portanto não buscam a comunicação, a reacção sensorial, a fruição por 

parte do observador
7
. 

Vários meios e iniciativas buscam contrariar esse problema, destacando a título de 

exemplo o caso do Museu da Fundação Portuguesa das Comunicações com o seu 

projecto “Ai se esta peça falasse!”, que procura descodificar e contextualizar as peças 

em exposição ao público generalista. 

A realidade dita em todo o caso que na época tridimensional em que vivemos, em 

que todos os meios de informação e comunicação procuram cativar a atenção e os 

sentidos dos seus públicos, tornando mais reais e vivas as experiências e as memórias, a 

exposição estática e descontextualizada é não só desinteressante como contraditória com 

o próprio conceito moderno de exposição – nada expõe ou divulga, apenas ostenta e 

exclui a maioria do público. É assim desejável, à semelhança do Museu do Holocausto 

                                                 
7
  Vd. Maria e Henri Campagnolo, “Um exemplo de linguagem mista – a linguagem museal”.  
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de Berlim, provocar desconforto, desorientação, mal-estar, insegurança, sensações ao 

visitante, integrando-o na exposição, conquistando-o para o tema narrado.  

Se o Museu do Holocausto de Berlim constitui uma referência e um estudo de 

caso de uma estrutura criada de raiz para uma exposição permanente onde o percurso, 

os jogos de luz e sombra, a inclinação e as imperfeições do pavimento e das paredes, os 

materiais empregues, as correntes de ar induzidas, entre outros elementos, contribuem 

para um sentimento agorafóbico, a narrativa viva – a hot interpretation
8
 – é possível de 

ser aplicada na maioria dos temas desenvolvidos nos Museus militares. A maior parte 

dos programas e exposições é cronológico ou temático-light, arrumando fardamento ao 

lado de fardamento, armamento alinhado com armamento, peças e manequins 

imaculados em diaporamas assépticos. Se estes mesmos elementos forem colocados 

com rigor cenográfico-museológico para uma hot interpretation as exposições ganharão 

vida, algo da maior importância quando se verifica constituírem os Museus militares 

Portugueses os principais Museus de História Nacional. A reflexão acerca da 

abordagem dos Museus militares ao tema da Arte da Guerra ao longo da História é 

nesse sentido importante: estarão os museus militares na sua tradicional abordagem 

comemorativa dos factos a utilizar imagens e narrativas de glória e sacrifício desfasadas 

dos actuais moeurs Ocidentais, proporcionando uma visão limitada do passado e uma 

perspectiva sobre a tecnologia que também contribui para um simplificação 

descontextualizante da História? 

Numa época em que, como referimos na Introdução, existe uma cada vez maior 

consciência de que os Museus podem ser locais de contestação e de definição de 

identidades, a Guerra surge como um tema controverso, não apenas devido à morte, 

destruição e sofrimento envolvidos, mas porque a sua memória é muitas vezes um 

elemento estrutural da imagética de um país, pelo que tomar uma atitude crítica face a 

guerras passadas pode provocar acusações de nacionalismo ou anti-patriotismo. Os 

exemplos desta realidade são inúmeros – da dessacralização internacional de um Abbée 

Pierre à local crucificação de um Humberto Delgado – e demonstram até que ponto a 

Guerra é um acontecimento que condiciona e muda a História e a vida dos povos que 

nela se vêem envolvidos.  

                                                 
8
 Conceito desenvolvido nos finais da década de 1980 por David Uzzel e Roy Ballantyne, R., Heritage 

that hurts: interpretation in a postmodern world. 
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Natural portanto que na exposição de testemunhos da Arte da Guerra, a tensão 

museológica surja associada a fortes sentimentos de dor, sacrifício, vergonha, orgulho, 

medo, vitória, derrota, patriotismo e anti-patriotismo, ódio, certeza, dúvida … 

sentimentos proporcionados por este tipo de Memória. Países e Povos existem como a 

Alemanha, por exemplo, que provocou e sofreu ao longo da sua história as agruras da 

Guerra e onde se desenvolveu um termo próprio para o processo de lidar com as 

violências, as guerras passadas, não esquecendo mas seguindo em frente – a 

vergangenheitsbewältigung – necessária para as ultimas três gerações lidarem com a 

herança da IIª Guerra Mundial e o cisma da Guerra Fria
9
. 

A importância das colecções e das narrativas presentes nos Museus militares é 

assim enorme, dado estar neles representada uma história nacional que integra um 

triângulo de Poder que engloba o Estado, a Economia e o Imperium, o monopólio da 

violência definido por Max Webber. O caso do britânico Imperial War Museum [IWM] 

é a este propósito exemplar, tendo sempre afirmado o seu carácter Nacional e Imperial – 

Commonwealth e a sua ligação à Casa Real Britânica, do mesmo modo que o Museu de 

Marinha e, em certa medida, o Museu do Exército - Museu do Arsenal estão ligados às 

glórias nacionais passadas. Como grande Museu de História Britânica, desde a sua 

inauguração em 1924 pelo Rei Jorge V que o IWM se assume como a “principal 

autoridade no estudo dos conflitos, focando-se na Grã-Bretanha e no seu antigo Império 

e na Commonwealth, da Iª Grande Guerra ao presente (…) expondo e conservando 

todos os aspectos da Guerra moderna e a experiência individual por ela proporcionada, 

entre aliados e inimigos, militares e civis, numa perspectiva política e militar, social e 

cultural”
10

.  

Sendo indesligável a ars bellica dos nacionalismos que definiram por mais de 

uma vez a geografia do Mundo nos últimos dois séculos e meio, a realidade política, 

cultural, social, económica e financeira continua a ser hoje ditada por essa continuação 

da política por outros meios referida no início do século XIX pelo General Clausewitz, 

seja nas Balcãs, no Magreb ou na Mesopotâmia. Nos Museus militares, a homenagem 

por norma prestada aos que sobreviveram e aos que caíram em combate tem o propósito 

                                                 
9
 Vd. Francis Fukuyama, O fim da História e o último Homem, e Roy Ballantine e David Uzzel, “Heritage 

that hurts”. 
10

 Site IWM, Collections and Research. 
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de afirmar e propagar ideais políticos sobre a guerra e as nações que nelas estão 

envolvidas (criação de imagens sobre os aliados e os inimigos), e a necessidade de lidar 

e encerrar determinados capítulos da psichê colectiva (após a Guerra, a paz, na vitória 

ou na derrota, mas a paz e a prosperidade). 

Compreende-se assim a existência de tensão na museologia militar, existente entre 

a reverência por valores soberanos e o reconhecimento da vivência numa sociedade 

desmilitarizada, cada vez mais global embora isolada, tendo perdido valores 

comunitário e participativos e existindo a necessidade de – com vários níveis de leitura 

– explicar, destrinçar, narrar a perspectiva apresentada e consequentemente defendida. 

Ou seja, numa versão guerreira do célebre verso de Gertrude Stein, se a Guerra é a 

Guerra é a Guerra
11

, é necessário descodifica-la e contextualizá-la na busca pela 

sempre fugidia e evolutiva “verdade histórica”, procurando evitar as dicotomias que 

separam justos dos injustos, os intrinsecamente bons dos intrinsecamente maus. A 

mensagem transmitida pelos Museus Militares é contudo tradicionalmente 

comemorativa e portanto belicista, celebradora de batalhas, feitos heroicos, vitórias e 

derrotas. No caso Português, a História nacional assenta as suas fundações em Batalhas 

de Ourique e Aljubarrotas, Linhas de Torres e de Elvas, feitos de Armas e Honra, hinos 

e sacrários, momentos que definem caracteres e tornam legíveis e compreensíveis mitos 

e contradições. Constituem valores de soberania que, se não são inquestionáveis, são 

pelo menos apresentados como bons, fundadores, compreensíveis e defensáveis, sendo 

naturalmente utilizados nas narrativas museológicas. Por serem de simples utilização, 

dado se constituírem já como dados adquiridos, profundamente enraizados na dinâmica 

colectiva, inclusivos e integradores, a representação da guerra nos Museus militares não 

deve por isso ignorar os combatentes e o inimigo, as condições de vida e morte no 

campo de batalha, seja num museu de Paz ou de Guerra. 

A tensão que o objecto dos Museus militares impõe à museologia está de tal 

forma presente que, numa época em que a historiografia passou do Positivismo à 

história económico-social e à Nova História inspirada nos Annales, Socio-Cultural, inter 

e transdisciplinar, por vezes experimental, sempre na busca da maior objectividade 

possível, sempre buscando integrar todos os actores envolvidos, se continua a 

perspectivar na maioria dos museus militares uma versão comemorativa dos 

                                                 
11

 Rose is a rose is a rose is a rose, verso do poema Sacred Emily, de Gertrude Stein. 
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acontecimentos, desumanizando-se o inimigo, celebrando-se sem descodificação o 

heroísmo. E assim, entre a apresentação de heróis, monstros, vítimas e mártires, a 

exposição de fardamento, maquinaria e condecorações, existem muitas vezes nos 

Museus militares relicários consagrados à instituição militar e aos Bellatores, os Aristos 

- primeiros a morrer
12

. Uma narrativa – aquela apoiada em relíquias e troféus - que 

exige reinterpretação e reflexão, e que vá para além de um complexo Mona Lisa ou de 

um complexo Mão da Rainha Santa Isabel: sem iconoclastia, a Mão da Rainha Santa 

Isabel não é a Princesa de Aragão, Senhora de Vilas e Cidades, Rainha consorte de D. 

Dinis, assim como a Mona Lisa não representa toda a obra de Leonardo, nem a escola 

Italiana do mesmo período, presente de resto no Louvre. 

Em conclusão, uma hot interpretation será sempre benéfica aos Museus militares, 

nomeadamente para a qualidade da narrativa, credibilidade e alcance da sua mensagem. 

Os testemunhos da Guerra e da sua Arte merecem uma reinterpretação que coloque a 

Humanidade e o perigo da violência a uma escala tecno-industrial no centro da reflexão, 

e a inoculação da violência através de um discurso heroico-comemorativo promoverá 

apenas o perpetuar de memórias selectivas, parciais e ignorantes. 

Noutra perspectiva, cabe aos Museus militares e tutelados pelas Forças Armadas 

(na sociedade “pós-militar” em que vive hoje o Ocidente) reforçar uma ligação cada vez 

mais enfraquecida e distante entre a sociedade civil e as suas Forças dedicadas à Defesa 

e manutenção militar da soberania. Sendo a Memória essa entidade em permanente 

construção, dia a dia transformada por todo o tipo de imperativos, é exemplar a relação 

difícil que os Museus militares portugueses, e especificamente o Museu do Ar, possuem 

com as guerras recentes, não apenas graças à carga política negativa e ambígua que as 

envolve, mas talvez por algo de mais profundo - algo que implica que o momento alto 

do nosso calendário até há pouco tempo fosse o da celebração de um momento de 

violência extrema, com a morte após tortura de um filho de Deus a que se seguia a sua 

ressurreição, celebrando-se hoje como a mesma consensualidade o seu nascimento, sem 

pecado, redentor e pacífico. Constitui uma boa metáfora (entre outras possíveis) da 

evolução da nossa sociedade, que deixou de glorificar a Guerra enquanto campo 

salvífico, criador de heróis das pátrias e nações vitoriosas, e de mártires das que foram 

                                                 
12

 Vd Michel de Saint-Pierre, Les Aristocrates. 
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derrotadas, para passar a acreditar com a mesma força e melhorada organização num 

pacifismo evolucionista, globalizante. 

Prudentemente, neste processo, ficou a Guerra confinada a uma versão 

profissional, asséptica e distante do combate, em que um efeito CNN – anestesiante e 

vulgarizador – conduz os Povos e os públicos, com segurança proporcionada pela 

distância temporal e geográfica, para uma ultra-violência banalizada e virtual, que 

raramente extravasa as suas baias. Necessário se torna, portanto, a exposição e a 

reflexão sobre a Guerra e seus agentes, na linha da busca pela estabilidade, por linhas 

condutoras, por valores que tornem inteligível o presente. Se este é o Caminho (da 

tecno-democracia Global), se este é o Admirável Novo Mundo, qual a razão da 

existência de relações de força, da busca constante pela arma mais eficaz para evitar ou 

dominar os conflitos futuros? 

Questões que merecem ser colocadas no Museu do Ar, que adoptou para seu 

lema, apropriadamente, o Dever de Memória. 
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CAPÍTULO II – INÍCIO E CONSOLIDAÇÃO DO MUSEU DO AR 

 

Podemos situar o princípio de um sonho bem real da criação de um Museu da 

Aviação em Portugal na década de 1930, quando Pinheiro Correia, um dos Pioneiros da 

aviação Portuguesa, piloto militar, protagonista de várias Viagens, Director do 

Aeroclube e impulsionador da criação do Museu do Ar, sugeriu num artigo do Diário de 

Lisboa publicado a 16 de Novembro de 1938 que um Museu dessa natureza fosse 

instalado na Torre de Belém.  

Havia então mais de uma década que o Almirante Gago Coutinho vinha 

defendendo a necessidade da constituição de um Museu que conservasse a memória 

aeronáutica nacional, na qual se incluía o espólio da extraordinária viagem que realizara 

com o Sacadura Cabral, desaparecido em 1924 no Mar do Norte aquando de um voo 

ferry a bordo de uma aeronave destinada a cumprir uma viagem de circum-navegação 

aérea. Contudo, só efectivamente três anos após a Iª Exposição Internacional de 

Aeronáutica que marcou as Festas da Cidade de Lisboa
13

, e dois anos apenas antes da 

Grande Exposição do Mundo Português que transformaria radicalmente essa parte da 

geografia Lisboeta, Pinheiro Correia publicava “um alvitre – a Torre de Belém podia ser 

o Museu de Aviação”
14

. E, a propósito dos esforços que Gago Coutinho continuava a 

envidar para estabelecer o Museu de Marinha “junto da praia do Restelo, donde 

partiram as caravelas de antanho”, nomeava o velho almirante como “chefe dos 

aereantes [sic]”, embaixador portanto para a edificação de um “Museu da Aviação”
15

.  

Declarava o então Tenente-Coronel Pinheiro Correia, que lhe tinham prometido 

que daí a dois anos a Torre de Belém iria começar “viver horas de desafogo higiénico 

pela ausência (…) do seu enfarruscado vizinho gasómetro
16

” e que haveria um “plano 

de urbanização (como [começava então a ser] moda dizer-se)”, que ainda se ignorava. 

Contudo, reabilitando-se aquela zona, afiançava ser necessário erguer “um edifício, 

                                                 
13

 A exposição, instalada no Pavilhão das Exposições no Parque Eduardo VII, foi inaugurada a 2 de Junho 

de 1935. 
14

 Diário de Lisboa, de 16 de Novembro de 1938. 
15

 Idem, ibidem. 
16

 A controversa fábrica de gás do Bom Sucesso, instalada logo atrás da Torre de Belém, da Companhia 

de Iluminação e Gás de Lisboa. 
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modesto, de linhas aerodinâmicas
17

 onde [ficaria instalado] o Museu de Aviação
18

, que 

acolheria não só todos os testemunhos das viagens aéreas dos portugueses mas ainda da 

história da aeronáutica em Portugal”
19

. De forma realista e até visionária, imaginava 

que, caso fosse impossível erguer um museu no espaço regido pelo ainda misterioso 

plano de urbanização, e se aí construísse apenas uma “simples praça ou jardim”, que 

pelo menos se edificasse “qualquer coisa que a imaginação fértil dos (…) modernos 

artistas” homenageasse, como “ideia máxima a 1ª travessia do Atlântico Sul feita em 

1922 por aviadores portugueses
20

”. Uma ideia que vingaria apenas em 1991, quando a 

escultura da autoria do escultor Domingos Soares Branco
21

 seria inaugurada, no local 

idealizado por Pinheiro Correia. 

Alguns anos mais tarde e sobre o mesmo tema, o jornalista Mário Costa Pinto
22

 

publicaria uma carta aberta no Jornal de Sintra em Dezembro de 1953 dirigida ao 

Ministro da Defesa, que na época era Fernando dos Santos Costa
23

, entendido por muito 

como o principal responsável pela criação um ano antes (em 1 de Julho de 1952) da 

Força Aérea como ramo independente das Forças Armadas.  

Afirmava Costa Pinto que, após mais de “vinte e poucos anos (…) escrevendo 

acerca do vasto capítulo de realizações aeronáuticas do tempo áureo”, “a cultura da 

mocidade no campo histórico aeronáutico não [existia]”. A razão, na sua opinião, para 

esta indiferença perante actos da maior importância para a moderna aviação no Mundo, 

estava no facto de “não [existir] ainda, nem se [vislumbrar] sequer, um Museu 

Aeronáutico falando eloquentemente às gerações da infância irrequieta e da maioridade 

brilhante da aviação e com elas do nosso honroso título de pioneiros”
24

.  

Defendia-se assim a criação de um “relicário de glórias do ar [sic]”, que daria 

certamente a “estudantes e adultos uma mentalidade aeronáutica”, por meio da 

conservação, exposição e divulgação de um espólio que Costa Pinto longamente 

                                                 
17

 Itálico no original. 
18

 Idem. 
19

 Diário de Lisboa, de 16 de Novembro de 1938. 
20

 Idem, ibidem. 
21

 Uma escultura no tamanho natural representando o último dos aviões utilizados por Sacadura Cabral e 

Gago Coutinh para concretizarem a sua Viagem – o Santa Cruz – da autoria de Domingos Soares Branco  

e dos arquitectos Martins Bairrada e Leopoldo Soares Branco. 
22

 Autor de uma popular História Breve da Aviação Portuguesa. 
23

 Então com o posto deTenente-Coronel. 
24

 Jornal de Sintra, 5 de Dezembro de 1953. 



MUSEU DO AR 

Contributo para um Modelo de Gestão e Programação 

 

 

 

19 

 

arrolava, e que constituirá eventualmente o primeiro esboço - conhecido do público- de 

um programa para o sonhado Museu Aeronáutico.  

Confessava que “já se [tinha perdido] muita coisa (…) e até ingloriamente”, que 

mas ainda se estava então a tempo de “reunir muitas recordações dispersas”. De forma 

pragmática e - diríamos hoje – sinérgica, adiantava que se a construção do Museu não 

fosse imediatamente possível, que “ao menos [se pudesse] dar entrada no Museu 

Militar, em salas especialmente reservadas ao fim em vista, tudo [quanto dissesse 

respeito] às viagens aéreas dos Portugueses”. Tratava-se de um apelo formulado “num 

íntimo desejo de protecção” desse património, reforçando a ideia que “o Museu 

Aeronáutico em nada [podia] ser um arranjo efémero”
25

. 

Partindo, curiosamente, a iniciativa de associar um museu de aviação a uma 

instituição militar, em Março de 1960 – poucos meses após a morte de Gago Coutinho – 

surgiam apelos no Século acerca da necessidade de criar um museu da res aeronáutica 

em Portugal. Citava-se para esse efeito o herói recentemente falecido que em Fevereiro 

de 1925 tinha afirmado ao Jornal do Brasil que destinava uma colecção de peças e 

elementos que ilustravam a Viagem ao “Museu Nacional da Aviação”. As iniciativas 

deste pioneiro da aviação portuguesa e do AeroClub de Portugal (nessa altura presidido 

por Pinheiro Correia) tinham contado com o apoio dos “Srs. Marechal Craveiro Lopes, 

Brigadeiro Santos Costa, Coronel Kaulza de Arriaga
26

 e (…) mais tarde (…) Sr. 

Almirante Américo Tomás” e em 1959 – por ocasião do cinquentenário do Aeroclube, 

uma grande exposição no Palácio Galveias, “biblioiconográfica e de propaganda da 

Aeronáutica Portuguesa, realizada com o patrocínio da Câmara Municipal de Lisboa
27

”, 

relançou de forma definitiva “a ideia de criação do Museu de Aviação Portuguesa”
28

. 

Nunca se chegando verdadeiramente a sugerir que se constituísse o museu no 

espaço que conserva hoje ainda a Biblioteca Municipal Central de Lisboa, o momento 

tinha chegado para a criação do futuro Museu do Ar, numa altura em que há muitos 

anos estava instalado o “magnífico Museu Militar [e estava] decidida para breve a 

instalação no Mosteiro dos Jerónimos do Museu de Marinha”. 

                                                 
25

 Pinheiro Correia, “Um Museu Aeronáutico em Portugal”,Revista do Ar, nº 182, 1953, p. 297. 
26

 Então Secretário de Estado da Aeronáutica. 
27

 Então presidida pelo General António Vitorino França Borges. 
28

 Editorial do Século, citado na Revista do Ar, nº 257, de 1960. 



MUSEU DO AR 

Contributo para um Modelo de Gestão e Programação 

 

 

 

20 

 

Numa hora que se adivinhava já de contornos difíceis para um Portugal ainda 

Imperial, o futuro “Museu da Aviação Portuguesa [deveria] constituir uma lição de 

patriotismo e um impulso vigoroso para que a gente nova se dedique com mais 

empenho na aeronáutica”. O Século apoiava assim uma iniciativa que reconhecidamente 

era liderada “com entusiasmo [pelo] AeroClub de Portugal [esforçando-se] para tornar 

realidade do Museu Nacional de Aviação que o glorioso Almirante Gago Coutinho 

antes de ninguém [tinha desejado]”
29

.  

A campanha iniciada com a exposição no Palácio Galveias seria retomada com 

outra concorrida exposição no Palácio Pimenta em 1963 (sempre contando, portanto, 

com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa) e ainda uma exposição de cariz industrial 

nas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico [OGMA] em 1964, dando frutos no ano 

seguinte, quando surgiu oficialmente e pela primeira vez a designação de Museu do Ar. 

Em 1965, assumia-se definitivamente a responsabilidade pela Força Aérea em criar esta 

instituição e caberia ao General Francisco Chagas, Secretário de Estado da Aeronáutica 

nomear por Despacho uma comissão instaladora, a Comissão Consultiva para a criação 

do Museu do Ar, composta por três oficiais da Força Aérea no activo – um deles 

colecionador e estudioso das Viagens Aeronáuticas, o Brigadeiro Fernando Oliveira, 

Director das OGMA - e dois históricos da História da Aviação em Portugal: Pinheiro 

Correia
30

 e Edgar Cardoso
31

. 

Comentando a notícia, o jornalista Mário Costa Pinto afirmava que finalmente se 

ia erguer “o templo das glórias da Aviação Portuguesa, tantas vezes requerido pelos 

românticos”
32

, ilustrando a notícia na revista do AeroClub de Portugal com apenas duas 

fotografias – a do Secretário de Estado da Aeronáutica e uma da tripulação do 

hidroavião Argos, que de Alverca tinha partido em 1927 para a primeira travessia 

nocturna do Atlântico Sul.  

O Museu do Ar iria pois ser criado em Alverca, “terra sagrada da aviação (…) 

ninho de águias e durante anos testemunha de belos acontecimentos”
33

, numa antiga ala 

das OGMA, onde o Brigadeiro Fernando Oliveira já vinha criando uma colecção de 

                                                 
29

 Idem, ibidem.  
30

 Coronel piloto aviador na reforma. 
31

 Coronel piloto aviador na reserva, autor de uma História da Força Aérea Portuguesa em três volumes, 

de numerosos artigos e publicações. 
32

 Revista do Ar, nº 298, de 1965, p. 304. 
33

 A Capital, de 5 de Junho de 1968. 
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peças da história da aviação Portuguesa recolhendo motores, modelos, documentação e 

fotografia. A publicação do decreto n.º 48248  de 21 de Fevereiro de 1968 viria dar 

força de Lei à criação do Museu, reconhecendo a necessidade de “reunir e conservar 

(…) muitos dos objectos e documentos que [constituíam] valiosa contribuição para o 

estudo da história da aviação em Portugal [e que se encontravam] dispersos por várias 

entidades oficiais e particulares”
34

.  

É no entanto notório que até este diploma reflita a importância das campanhas 

dessas “entidades particulares” para a criação de uma “instituição oficial à qual 

[pudessem] ser legados ou doados documentos de alto valor para a história da Aviação, 

de modo a serem devidamente preservados e convenientemente mantidos [evitando-se 

assim] a sua perda ou destruição”
35

. Os esforços de pioneiros como Carlos Bleck
36

, o 

Tenente-Coronel Carlos Beja
37

, o Coronel Ribeiro de Almeida
38

 eram recompensados 

com a criação de um Museu do Ar e não da Aeronáutica Militar ou da Força Aérea, 

embora ficasse “na dependência do Estado-Maior da Força Aérea e com sede no 

Depósito Geral de Material da Força Aérea”, cabendo a direcção “até ser publicado o 

regulamento deste museu militar (…) ao comandante do Depósito Geral de Material da 

Força Aérea [ficando] os serviços de guarda e conservação (…) a cargo do pessoal do 

mesmo Depósito”, vizinho ao Museu
39

. 

Criara-se portanto um museu militar, tutelado e dirigido por militares, 

organizando-se desde logo um Grupo de Amigos do Museu do Ar cujo presidente 

honorário era também militar - o General Francisco Chagas, Secretário de Estado da 

Aeronáutica – que buscava acolher e divulgar a memória da Aviação nacional e 

internacional, civil e militar. Um tipo de relação que já funcionava em outros Museus de 

tutela militar Portugueses, e que seria posto em prática também em Alverca no Museu 

do Ar. 

A inauguração no dia 1 de Julho de 1969 seria honrada com a visita do Presidente 

da República, embora o Museu apenas abrisse ao grande público dois anos depois, em 

                                                 
34

 Diário do Governo, decreto n.º 48248  de 21 de Fevereiro de 1968. 
35

 Idem, ibidem. 
36

 Civil, empresário e representante de construtores de aeronaves, sportsman e gentleman pilot, foi um 

dos pioneiros da aviação em Portugal.  
37

 Director da OGMA e do Aeroporto de Lisboa de 1943 a 1961. 
38

 Histórico fundador do Parque de Material Aeronáutico de Alverca, futura OGMA, em 1918. 
39

Diário do Governo, decreto n.º 48248  de 21 de Fevereiro de 1968. 
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1971, com a visita do Chefe de Governo, Marcelo Caetano. Um dos motivos para este 

desfasamento entre a inauguração e a abertura é-nos em parte revelado pelo facto de, a 

poucos meses da inauguração, o Chefe de Estado Maior da Força Aérea enviar ainda 

instruções a todos seus Comandantes “[solicitando] a oferta ao Museu do Ar de peças, 

maquetes, painéis, fotos, objectos, etc., que se [encontrassem] em armazéns ou 

arrecadações, sujeitos a deterioração ou perda”
40

, e que estas peças fossem enviadas até 

ao prazo de 30 de Abril, 15 dias portanto antes da inauguração. Nesta tónica, já entre 

1964 e 1965, o Brigadeiro Fernando de Oliveira – um dos responsáveis pela criação do 

Museu – recordava por escrito e numa entrevista na RTP que, se por um lado havia “a 

maior urgência em criar o Museu”, por outro reconhecia-se que “o momento (…) não 

[era] propício a despesas” e que uma noção essencial a reter, na sua opinião, era que “o 

Museu de Marinha só [tinha sido] aberto ao público 99 anos após a sua fundação”
 41

.  

Sugeria então que se criasse “imediatamente” a instituição Museu do Ar “com o 

fim de lhe dar existência legal e permitir solicitar oficialmente a cedência” de elementos 

para a colecção museológica, e que se começasse também de súbito o trabalho de 

“reunir, classificar e armazenar (…) todo o material que [fosse] possível coligir [sic] e 

adicionar ao longo dos anos”. Respeitando boas práticas museológicas, dissociava 

cronologicamente os esforços de exposição e divulgação, da conservação e tratamento 

das peças, aproveitando para apontar que “a criação do Museu do Ar seria (…) um dos 

actos de maior projecção do cinquentenário da Aeronáutica Militar”, que seria celebrado 

precisamente em 1969
42

.  

A abertura ao público seria bem sucedida, empenhando-se o museu nas palavras 

do seu primeiro Director – Coronel Edgar Cardoso – “sobretudo em exercer uma função 

sociocultural, sempre melhorada e enriquecida de ano para ano”
43

 atingindo o valor de 

130 mil visitantes ao fim sete anos de existência.  

Imediatamente, no entanto, surgiria o problema de espaço para exposição e 

reservas, uma questão que logo na segunda direcção do Museu, com o General Cavadas, 

seria oficialmente denunciada e discutida no seio da Força Aérea: no “espaço a que [o 

Museu estava] confinado em Alverca, [era] inviável qualquer ampliação, não 

                                                 
40

 AHFA, correspondência EMFA, 2ª REP, Nota 25.2.1969. 
41

 AHFA, Memorando do Brigadeiro Fernado Oliveira, de 6.5.1964.  
42

 Idem, ibidem. 
43

 Edgar Cardoso, História da Força Aérea Portuguesa, vol. III, p. 508. 
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[permitindo] expor a maior parte do acervo (…) [e] muito material [se encontrava] ao ar 

livre”, além de que as peças em reservas não se encontravam “em locais adequados à 

sua conservação”. Havia pois que “criar um novo espaço, capaz de proporcionar uma 

visita estimulante e agradável”, para que se propunha já nos finais dos anos 1970 a 

construção na Base Aérea nº 1 de um denominado “Complexo Histórico de Sintra”, 

aglutinando o Museu do Ar, o Arquivo Histórico e “um centro de actividades de 

aeromodelismo”
44

. 

Seria uma questão nunca abandonada, desde a criação do Museu em Alverca, 

verificando-se uma tal falta de espaço para o cumprimento das funções museológicas de 

exposição, conservação, restauro e reserva, que em 1993 um Despacho Conjunto da 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças admitia que “as 

instalações do Museu do Ar em Alverca (…) já não [reuniam] as condições para a 

preservação e exposição do valioso património aeronáutico nacional”
 45

. 

Estava a esta altura afastada a hipótese que, pelo que conseguimos apurar, entre 

1979 e 1986 se chegou a colocar como viável, de expansão e requalificação do espaço 

de exposição do Museu em Alverca. Em 1987, o poder local (a Câmara de Vila Franca 

de Xira e a Junta de Freguesia de Alverca) apoiado nos media nacionais e regionais 

admitia que a “falta de espaço [tinha] sido uma realidade desde há alguns anos”, com 

governantes e oposição a trocarem argumentos acerca da responsabilidade da intenção 

de reinstalar o Museu do Ar de Alverca para Sintra. Do lado do poder eleito, o 

presidente da Assembleia Municipal
46

 de então afirmava que se se verificasse a 

necessidade de “construir um museu diferente daquele [de Alverca], e que [traduzisse] 

da forma mais vasta possível a história da Aeronáutica Portuguesa” que se deveria 

“elaborar um projecto de ampliação e enriquecimento do Museu, mas em Alverca”
47

. 

Pelo seu lado, a oposição lembrava que em Setembro de 1979 contactara a 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira “para informações respeitantes a um terreno 

que a Força Aérea estaria interessada em adquirir, com vista à ampliação do Museu”
 48

. 

Um terreno que era fronteiro ao Museu, logo a Norte da linha férrea, e que resolvia o 

                                                 
44

 AHFA, Memória acerca do Complexo Histórico de Sintra, sem data. 
45

 Ordem à Força Aérea, Iª série, p. 673.  
46

 José António Veríssimo. 
47

 Luís Lopes e Luísa Daniel, “Museu do Ar irá para Sintra?”, Notícias de Alverca, nº 22, Abril/Maio 

1987. 
48

 Idem, ibidem. 
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problema da impossibilidade de expansão para o interior da área ocupada pelas OGMA 

- um pouco à semelhança do que mais tarde se verificaria com a construção da nova 

estação de Alverca, com uma passagem superior ligando os dois lados da linha. 

Tendo a resposta oficial da Câmara demorado quase um ano, o desenrolar da 

questão foi perdendo dinâmica. E assim, apesar de tecnicamente Alverca ser “o local 

ideal” para o Museu ficar nos termos de um dos conservadores Museu (Dr. Mário 

Correia), a Câmara Municipal de Sintra mostrar-se-ia interessada em garantir mais um 

polo de atracção na rede de equipamentos culturais do seu Concelho. Em 1993 o 

Despacho Conjunto da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças 

considerava “indispensável a construção de um novo edifício” em Sintra, para a qual 

tinham] de ser encontrados “os recursos financeiros apropriados”, o que levantava uma 

série de questões jurídico-legais e administrativas, dado que, cedo também, as direcções 

e a tutela se deram conta que o modelo de organização e gestão militar não era o mais 

adequado para a administração de um Museu. A necessidade no entanto de “erigir e 

desenvolver as novas instalações do Museu do Ar em Sintra” levariam a que nesse 

início da década de 1990 se priorizasse a questão, considerando-se oportunamente a Lei 

do Mecenato como um instrumento preferencial para a construção do novo Museu, dado 

que o “orçamento da Força Aérea só por si não [podia] suportar tais encargos”
49

, e o 

Museu – entidade não lucrativa por definição - não gerava receitas próprias capazes de 

cobrir um avultado investimento na sua autorregeneração.   

Partiriam do Director, então o Coronel António Tello Pacheco, algumas soluções 

interessantes para dinamizar o Museu e torna-lo capaz de atrair investimento na forma 

de mecenato. Apontando como necessidade primeira e primária do Museu a integração 

de elementos de uma equipa museológica, lembrava que a instituição que dirigia se 

espraiava por Alverca, “uma secção [museológica] na Base Aérea nº 1, com cerca de 8 

aviões muito valiosos em armazém e 6 aviões em estado de voo”, “uma secção [na Base 

da Ota] onde estão armazenadas mais de 20 aeronaves, cerca de 60 motores, centenas de 

peças mais pequenas, instrumentos, fardamentos, etc.”, e uma “secção na Base Aérea nº 

11 [de Beja] com cerca de 8 aviões em armazém”. Dada a extensão e reconhecida 

importância patrimonial da colecção, e a urgente “resolução do problema de carência de 

efectivos” no Museu, propunha nesse início do ano de 1994 a “alteração total do 

                                                 
49

 Ordem à Força Aérea, Iª série, p. 673.  
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estatuto do Museu do Ar (…) passando a associação autónoma de que a Força Aérea 

seria o sócio maioritário”. Uma solução que permitiria, a ser ver, que o Museu “gerasse, 

pelo menos, parte dos seus fundos e contratasse pessoal onde, quando e como 

necessitasse”
50

.  

Caminhava-se já então para a ideia da criação de uma Fundação ou de uma 

associação que assumisse as funções ou, simplesmente apoiasse o Museu. A iniciativa 

seria contudo gorada com o caminho que a questão tomaria após pareceres jurídicos e 

administrativos, apontando como principal problema o facto de “associações e 

fundações” não garantirem á Força Aérea “o controlo ou sequer a influência da decisão 

de tais entidades”
51

. Depois de ponderarem a “concessão de maior autonomia 

administrativa e financeira” para o Museu, a “criação de uma associação de apoio” e 

mesmo a “integração do Museu do Ar em Associação”, apontava-se como a melhor 

solução o apoio a uma associação já existente – a AFAP. Esta Associação da Força 

Aérea Portuguesa, contudo, não estava manifestamente “vocacionada para o 

desempenho da [missão]”
52

 do Museu como reconheceu o seu Director, tendo então o 

projecto perdido fôlego, situação que perdura até ao presente.  

Reconheciam os mesmos pareceres, no entanto, que “o Museu do Ar para poder 

desenvolver a sua actividade cabalmente [precisava] de uma maior autonomia”
53

 e 

flexibilidade para avançar para o seu desígnio de se constituir como um Museu 

Nacional à escala internacional.  

Avançavam entretanto, fora do círculo directo da Força Aérea, projectos como o 

que fora anunciado em 1991, na revista editada pelo Governo Civil de Lisboa, acerca da 

reinstalação do Museu do Ar na Amadora. Aí existiam “tradições ímpares na Aviação 

Portuguesa”, com a presença de uma Unidade Operacional – o Grupo de Esquadrilhas 

de Aviação República [GEAR], inaugurada em 1919, tendo daí partido muitas Viagens 

Aeronáuticas (Angola, Moçambique, Cabo Verde, Madeira e Açores). Dado que o 

espaço do GEAR tinha sido cedido desde a década de 1930 à Academia Militar, a 

hipótese passava por ocupar os terrenos onde se encontrava (e ainda encontra) o 

Regimento de Comandos, esperando-se que no decurso da reorganização que então se 

                                                 
50

 AHFA, Memorando COR Tello Pacheco de 18.2.1994. 
51

 AHFA, Informação nº 013/94 da Auditoria e Contencioso do CLAFA, de 25.5.1995. 
52

 AHFA, Parecer COR Tello Pacheco de 21.3.1994. 
53

 AHFA, Informação nº 013/94 da Auditoria e Contencioso do CLAFA, de 25.5.1995. 
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previa para as Forças Armadas, “os Comandos [abandonassem] as suas instalações (…) 

para aí [ser colocado] o Museu”, que a Câmara da Amadora “merecia por direito 

próprio”
54

. 

Não restavam contudo dúvidas acerca do ambicionado estatuto nacional do 

Museu e do seu papel na salvaguarda de um património desta natureza, bem como da 

necessidade da sua expansão. A questão principal passava por saber se esta consistia 

numa ampliação em Alverca ou por uma reinstalação noutro local, com Sintra e a BA1 a 

surgirem neste cenário como os candidatos melhores colocados, definitivamente 

afastados que estavam outros cenários como aqueles aventado em 1990 no Jornal de 

Notícias onde se afirmava que “o Museu bem instalado (…) em Espinho ou no Algarve 

seria um sucesso e muito rentável” superando os 50 mil visitantes que então eram 

recebidos em Alverca, numa época de entradas gratuitas
55

. 

A decisão final passaria – como sabemos - por Sintra, no biénio 1993-1994, em 

que o projecto para um parque temático em torno do novo Museu do Ar, construído em 

terrenos anexados á BA1, deixavam antever a ocupação Sul da pista e toda uma nova 

vida para a antiga Granja do Marquês que em 1920 tinha acolhido a Aeronáutica Militar 

e a sua Escola Militar de Aviação.  

Um despacho do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea empossava em Junho de 

1994 uma Comissão Instaladora do Novo Museu do Ar, que seria responsável pela 

“promoção [da] construção das instalações do Museu do Ar no terreno disponível para o 

efeito nas proximidades da Base Aérea nº1”, competindo-lhe essencialmente a captação 

e gestão de apoios mecenáticos para uma obra que se previa vir a custar entre seis a sete 

milhões de contos – um valor que, por comparação, supera (mais de vinte anos 

passados) a verba prevista para a construção do novo Museu dos Coches. Havia 

portanto que sensibilizar “as entidades públicas e privadas para a importância do Museu 

do Ar no campo histórico e cultural, com vista à obtenção dos apoios necessários”
 56

. 

O Ministro da Defesa de então, Fernando Nogueira, declararia em Dezembro de 

1993 a utilidade pública de terrenos que confrontavam com a BA1 num total de 30 

hectares destinados ao Museu, o que permitiria criar uma área expositiva prevista em 30 

                                                 
54

 Revista A Cidade e as Terras, 1991, p. 28. 
55

 Jorge Cordeiro, “O que resta das gloriosas máquinas voadoras”, Jornal de Notícias, 10.06.1990 
56

 Despacho CEMFA nº 17/94/A, de 3.6.1994. 
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mil metros quadrados de área coberta e de mais de 10 mil ao ar livre. Nas palavras do 

Director Coronel Tello Pacheco, existiam nessa altura várias dúvidas e questões em 

aberto, e uma grande certeza: iria ser “uma obra grande e demorada” não devendo estar 

o Museu concluído “antes do final do século”
57

. Uma estimativa que seria um pouco 

ultrapassada, mas que não deixava de prever como essenciais, enquanto factores 

diferenciadores, a existência de simuladores, “espaços de apoio aos visitantes (…) um 

bar e uma loja (…) uma escola de aeromodelismo com pistas e oficinas”
 58

, entre outros 

equipamentos que não podiam existir em Alverca dada a exiguidade do espaço. 

O arranque desta iniciativa começaria, internamente, com a proposta de 

constituição de uma Equipa de Projecto organizada dentro da Direcção de 

Infraestruturas da Força Aérea [DI], que trabalharia “a full time no projecto do Museu 

do Ar [e teria] reuniões frequentes” com a sua Direcção e técnicos
59

. No começo do ano 

de 1994, da DI surgiria um Programa Preliminar que pretendia “identificar as áreas, 

estabelecer relações funcionais (…) obter os critérios de dotação espacial”
60

. Longe 

ainda de um programa museológico, já aí se contemplava o estudo das áreas 

administrativas, de acesso, exposição e reservas, os laboratórios e áreas de conservação 

e restauro, biblioteca, carpintaria e serralharia, os serviços educativos e áreas de apoio 

ao visitante, num conceito de “áreas parcelares (…) com capacidade evolutiva (…) com 

um grau de flexibilidade interna que permita todos os ajustes derivados das 

necessidades de crescimento” da infraestrutura
61

. Tratando-se de criar um espaço 

museológico de raiz, a este Plano Preliminar previa-se a sucessão – correcta, exemplar 

– do Programa Base (já com uma forte participação da museologia – estabelecendo-se 

“todos os critérios do projecto (…) todas as bases programáticas”
 62

. Mais tarde seguia-

se o Estudo Prévio (cabendo então à Direcção do Museu a “verificação da adequação ao 

programa”
63

), o Ante-Projecto (que permitia “todos os acertos derivados dos 

diferenciados avanços das especialidades e da necessária coordenação” a cargo da 
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 “O Museu do Ar vai para Sintra”, Público,  25.10.1994. 
58

 Idem, Ibidem. 
59

 AHFA, Acta nº 1 Projecto do Museu do Ar, 6.02.1994.  
60

 AHFA, Elaboração do Projecto do Novo Museu do Ar, 01.03.1994. 
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 Idem, ibidem. 
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 Idem. 
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 Idem. 
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Comissão Instaladora
64

) e finalmente o Projecto de Execução, que incluía o controlo e 

avaliação dos trabalhos em todas as suas fases e vertentes.   

Na sequência destas iniciativas, logo no Verão de 1994, a BA1 veria a sua área 

expandida com os 30 hectares acima referidos destinados ao Museu, e iniciar-se-iam os 

contactos definitivos com a Câmara Municipal de Sintra, com uma primeira reunião 

entre a então Presidente da Câmara Edite Estrela e o Chefe de Estado-Maior da Força 

Aérea a desenrolar-se no início de Junho, tendo por objectivo conseguir o seu apoio à 

luz da Lei do Mecenato e para prever a integração do novo Museu no Projecto Director 

Municipal de Sintra. Demonstrando o seu interesse, celebrar-se-ia um protocolo, e a 

Câmara Municipal chegaria a desenvolver nos anos seguintes uma proposta, em parceria 

com a empresa de turismo e lazer Cameron Hall, que seria apresentaria no início do 

novo século à Força Aérea. Tratava-se do Fantasia Park, um “parque temático em 

Sintra que também [incluía] o Museu do Ar”. 

 Esta iniciativa, contudo, sofreria vários revezes e atrasos, dado que não só não 

garantia a exigência museológica necessária, como a dificuldade em captar investimento 

de mecenas e patrocinadores tornar-se-ia impeditiva do arranque do novo Museu. 

Apesar de se admitir na própria documentação que acompanhava os pedidos de apoio 

que as várias fases do projecto seriam “executadas na medida das disponibilidades 

financeiras” até se atingir a verba total estimada “entre seis e sete milhões de contos”
65

, 

a grande maioria das respostas às solicitação de apoio seriam negativas. 

Não estava no entanto perdida a dinâmica e a vontade da Força Aérea em fazer 

crescer o Museu e o Património que tinha à sua responsabilidade, e ainda nesse ano de 

1994 um dos pedidos de apoio mecenático seria – ainda que indirectamente – o 

prenúncio de um caminho que em 2009 levaria à concretização do novo Museu: a visita 

oficial do Chefe de Estado Maior da Força Aérea à China e, particularmente, a Macau, 

serviria também para captar apoios desta região, o que então não teria sucesso mas dez 

anos mais tarde daria frutos com a aproximação ao Casino Estoril – concessionado a 

Stanley Ho - para a construção do novo Museu, já dentro de outro projecto. O Museu do 

Ar chegaria a ter presente no Casino Estoril, em 2007, uma exposição dedicada ao tema 
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 Idem. 
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 AHFA, Folheto promocional do Museu do Ar, 1994. 
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dos 90 anos da Instrução na Aviação Militar Portuguesa, com o objectivo de participar 

na campanha de captação de apoios mecenáticos a partir do Casino. 

Antes, contudo, no início de 2005 o Chefe de Estado Maior da Força Aérea tinha 

empossado um Grupo do Projecto do Museu do Ar que, apesar de vários revezes e 

adaptações, assim como de várias lideranças
66

, conseguiria levar a bom termo a criação 

do novo Museu na BA1 no final de 2009.  

O projecto que seria lançado em 2005 negava em grande parte a natureza do 

Fantasia Park, o parque temático aeronáutico planeado em 1994. Mantendo o Museu 

no lado Norte da pista, desenvolvia-se sobre o espaço de estruturas aeronáuticas pré-

existentes – hangares, placas de estacionamento e taxiways, laboratórios e escritórios – e 

criava uma área expositiva capaz de albergar em condições de ambiente controlado 

grande parte da colecção de mais de 100 aeronaves, incluindo algumas de grande porte. 

Este projecto, que seria premiado com o prémio SECIL Universidades em 2007, deveria 

estar “[totalmente] implementado” em 2015 e teria um financiamento de arranque 

garantido pela Força Aérea, procurando-se depois a “comparticipação da Câmara 

Municipal de Sintra”, contando-se também com as verbas dos “eventuais candidatos 

[para exploração] do complexo do Museu [caso dos ramos da] restauração, voo à vela, 

aeromodelismo, divertilândia [sic], pista de karting, etc.”, que seriam, previa-se, 

“explorados em regime de franchising”
67

.  

Vários problemas eram uma vez mais reconhecidos, com destaque para a 

inexistência de “uma equipa especializada para zelar pela conservação do (…) espólio, 

nem recursos humanos e financeiros para proceder à sua recuperação”
68

. Mas, alguns 

caminhos eram abertamente apontados para uma mudança de rumo, caso da muito 

pragmática hipótese de, como “contrapartida da cedência da área para construção, 

instalação e utilização do terminal civil e utilização da infraestrutura por aeronaves 

civis”, a Câmara Municipal de Sintra “financiar o Museu do Ar”
69

. 

                                                 
66

 A liderança do Projecto passaria primeiro pelo General Inspector da Força Aérea em acumulação com 

a Presidência da Direcção da Comissão Histórico Cultural, mais tarde para o Director de Pessoal da Força 

Aérea, cabendo finalmente ao Comandante da Academia da Força Aérea inaugurar o Museu do Ar em 

Sintra. 
67

 AHFA, Memorando – O Museu do Ar e a preservação do seu património, 1.11.2004. 
68

 Idem, ibidem. 
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 AHFA, Acta da reunião do Grupo de Projecto, 26.1.2005. 
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Era chegado também o momento de criar um importante espaço de reserva e os 

denominados pólos do Museu, previstos há muito mas que nunca tinham sido 

devidamente organizados e implementados. No Aeródromo de Manobra 1 [AM1], em 

Ovar, seria criada uma colecção visitável - uma “exposição temática (…) com a 

finalidade de constituir uma mostra da actividade da Força Aérea para os jovens (…) no 

âmbito do programa da Direcção Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério 

da Defesa”
70

. Quanto às reservas, uma questão vital para o Museu do Ar que então 

contava com as peças em reserva da sua colecção dispersas pelas várias Unidades da 

Força Aérea espalhadas pelo país, o reconhecimento do Armazém 15 do Depósito Geral 

de Material da Força Aérea em Alverca como espaço de reserva constituía um passo da 

maior importância, que contribuía para o desenvolvimento de uma atitude museológica, 

conservadora do património. 

Tratava-se assim, em 2005, do lançamento de um projecto “ambicioso e complexo 

[que só podia] ser tornado uma realidade com a dedicação e interesse de”
71

 uma equipa 

coesa e multidisciplinar, o que o então presidente do Grupo do Projecto conseguiu 

reunir, depois de ter idealizado um conjunto de especialistas que contava com 

“elementos do Museu do Ar, Comissão Histórico Cultural da Força Aérea, arquitectos e 

engenheiros da [Direcção de Infraestruturas da Força Aérea], especialista em marketing,  

jurista, (…) finanças, engenheiro informático e engenheiro do ambiente”
72

.  

Elementos constantes de um documento intitulado Programação do Projecto do 

Museu do Ar, o que augurava uma necessária prioridade museológica para a empreitada, 

conferindo ao Grupo do Projecto competências transversais pois “além de acompanhar 

o projecto [tinha] a responsabilidade de iniciar e desenvolver a prospecção de apoios 

para o financiamento da construção do Museu [preparando para esse efeito] uma 

campanha de marketing agressiva e bem fundamentada [acerca dos] benefícios reais do 

investimento e contrapartidas para os mecenas e patrocinadores”
73

.  

Este documento inaugurava de facto uma nova fase na vida para o Museu pois se 

por um lado se referia simplesmente que “a arquitectura [tinha] de ser simples e 

moderna, a construção [de] custo baixo e os materiais garantirem durabilidade, 
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 Idem, ibidem. 
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 Idem. 
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 AHFA, Programação do Projecto do Museu do Ar, 26.2.2005. 
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 Idem, ibidem. 
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robustecidade tendo em conta as características meteorológicas da região”, as 

preocupações com a programação museológica estavam presentes como nunca antes 

haviam estado. Mencionam-se, sim, a importância da existência de um anfiteatro, uma 

biblioteca “com área de leitura ao público”, a loja e a cafetaria, uma área de 

simuladores, de exposições temporárias. Contudo, a menção a valores como a estrita 

observância da Lei das Acessibilidades, uma “área de carácter educacional” entendida 

como verdadeiros serviços educativos para todos os públicos, de todas as idades, e as 

“condições de conservação”, são inéditas
74

. Previa-se pela primeira vez de forma oficial 

que as instalações do Museu do Ar, incluindo claro as reservas, deviam “permitir o 

tratamento diferenciado das condições ambientais em relação à conservação dos vários 

tipos de bens”, utilizando-se a este título terminologia como “equipamentos de 

correcção” ambiental e “climatização centralizada”, que até então nunca haviam sido 

prioridade na hora de projectar o novo Museu do Ar
75

.  

Em concordância com esta dinâmica museológica, a planificação a três dimensões 

da disposição das peças de maior volume foi imediatamente posta em prática, 

idealizando-se percursos, a exposição de conjuntos e ambientes na construção de uma 

narrativa coerente. Da mesma forma, a Programação reconhecia a importância de estar 

a “decorrer um programa de apoio técnico especializado, sob a responsabilidade da 

Rede Portuguesa de Museus [RPM]”
 76

, o que constituiria o caminho para a integração 

do Museu do Ar na Rede. Foi com efeito o primeiro Museu Português de tutela militar a 

fazê-lo, tendo sistematizado e desenvolvido para o efeito as suas Políticas de 

Incorporação, Empréstimo, Conservação e Restauro, e Normas de Inventário. 

O projecto do novo Museu ganhador do prémio SECIL seria contudo julgado 

ainda demasiado ambicioso em termos financeiros. Não conseguiria os apoios 

pretendidos e até – nalguns casos – prometidos, e a solução passou por abandonar a 

construção de uma estrutura criada de raiz para uma função museológica, e aceitar uma 

adaptação de estruturas aeronáuticas existentes e com valor patrimonial. Nos termos do 

Despacho do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea em 2008, “a decisão de transferir o 

Museu do Ar para Sintra [remontava] ao ano de 1984 e (…) vários projectos para a 
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construção de novas instalações não [tinham sido] executados por falta de 

financiamento”
77

. O Grupo do Projecto do Museu do Ar tinha assim por missão 

“planear e programar as actividades, identificar e propor a atribuição dos recursos 

necessários à transferência do Museu do Ar para a Base Aérea n.º 1, com recurso às 

instalações já existentes e promovendo a alteração e construção das infra-estruturas que 

se [afigurassem] absolutamente necessárias”
78

 – tinha chegado a hora de tomar uma 

decisão. 

E uma decisão feliz, do ponto de vista do autor destas linhas, pois permitia 

valorizar um património arquitectónico e industrial Português de origens antigas, de 

reconhecida qualidade estética e estrutural, e carregado de História. Numa solução 

próxima daquela conseguida para o Museu da Electricidade, adaptar-se-iam pois os três 

Hangares Históricos, o Hangar Norte, e a sala dos pára-quedas, que respectivamente 

datavam das décadas de 1920, 1930 e 1940, numa solução que permitia a visita não 

apenas à colecção do Museu do Ar mas também a um verdadeiro monumento, um 

conjunto edificado de interesse histórico para a História da Aviação em Portugal. 

 

 

2.1. O Projecto do Museu do Ar Inaugurado em 2009 

 

 O novo Museu do Ar, oficialmente inaugurado a 14 de Dezembro de 2009, seria 

apresentado como a reinstalação do Museu e da sua colecção. A documentação que 

oficializou este momento refere a transferência do Museu, termo compreensível dada a 

efectiva transferência integral da Direcção, serviços técnicos e administrativos, mas 

também indicador do sentimento de verdadeira reinstalação do “ valioso espólio do 

Museu do Ar, que [era] necessário proteger” sendo necessário expandir para além do 

“espaço das actuais instalações [que estava] esgotado”, atribuindo ao Museu 

“instalações condignas à preservação e divulgação do rico património histórico da 

Aviação em Portugal”
79

. 
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A realidade, no entanto, é que o projecto - o work in progress - se manteria até ao 

presente estando ainda em processo de definição uma exposição permanente, e que se 

trata de um Museu completamente novo. No máximo, de uma evolução da colecção 

visitável existente na BA1 desde meados dos anos 1990 mas, no fundo, trata-se de um 

Museu novo.  

Só o facto de o Museu visitável desde Dezembro de 2009 integrar uma grande 

exposição de um dos parceiros - ANA Aeroportos S.A. – e de ter assumido na íntegra o 

espólio museológico da TAP
80

, motivaria esta afirmação. Para além disso, a constatação 

de que em Alverca – que adquiriu com a reinstalação o estatuto de pólo museológico – 

se conservou uma colecção visitável composta essencialmente das mesmas peças que 

formavam o antigo Museu, confirmam a asserção de que se inaugurou, de facto, na BA1 

um novo Museu, com uma colecção própria que retirou à exposição de Alverca apenas 

quatro aeronaves, dois motores e peças – poucas – de alguns espólios anteriormente 

expostas na Sala dos Pioneiros - Edgar Cardoso. A colecção em Alverca manteve-se 

assim praticamente intacta, sendo até reforçada com elementos raros – caso da última 

aeronave Chipmunk a ser produzida no Mundo – que continuam a marcar a sua 

identidade. Contudo, o facto de apenas ser visitável às segundas-feiras e especialmente 

por marcação para visitas de grupos, o núcleo de Alverca passou na realidade a 

constituir uma colecção visitável, o que não desmerece a sua inegável e reconhecida 

qualidade. 

O outro denominado polo do Museu, em Ovar (AM1), poucas alterações sofreria 

em termos organizativos e expositivos com a inauguração da Casa-Mãe em Sintra, 

mantendo-se com o carácter, de facto, de uma colecção visitável. Uma mudança merece 

contudo destaque, dado este núcleo ter adquirido entretanto um estatuto de base 

privilegiada para conservação e restauro de aeronaves por voluntários (na sua maioria 

antigos Especialistas
81

 da Força Aérea), o que nunca até ao momento se tinha verificado 

no Museu dado que os restauros e a construção de réplicas realizadas ao longo dos anos 

sempre se tinham efectuado por profissionais ou membros e Amigos do Museu, nele 

integrados.   
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 E uma parte significativa das reservas de ambas instituições. 
81

 Obedecendo o pessoal Força Aérea à tradicional hierarquia de classes tripartida de Oficiais, Sargentos e 

Praças, dividem-se depois estas classes em 28 Especialidades Técnicas, que vão da pilotagem à 

manutenção de aeronaves, da meteorologia à administração, da medicina à engenharia. 
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O ano de 2009 marca portanto a criação de um novo Museu, num acontecimento 

ao nível – podíamos dizê-lo – da sua criação em 1968. A grande diferença estrutural e 

que suplanta o próprio contexto organizacional, político, social e cultural em que hoje 

nos movemos, está no facto de existir a esta data uma colecção composta de centenas 

milhares de peças arroladas, dezenas de milhares inventariadas, que podem ser 

utilizadas para um discurso digno de um verdadeiro Museu Nacional da Aviação.  

O Museu do Ar transcende, pois, a missão de um Museu militar e não é apenas 

um Museu de ciência e técnica. É de facto, e pela primeira vez, um Museu à escala 

nacional que integra todas as dimensões do voo e que representa todas as Histórias 

(civis, militares, particulares, corporativas, estatais, privadas…) associadas à aviação em 

Portugal. 

 A sua integração na RPM em 2005 faria com que alguns passos essenciais 

fossem dados para um caminho que o afastava de uma mediania museológica 

estacionada em Alverca junto a uma intensamente utilizada linha de comboio, 

catapultando-o para um papel de destaque, incontornável não só para a sua tutela mas 

também para os seus parceiros, onde estão basicamente reunidos os principais actores 

da aviação Portuguesa no presente (a TAP e ANA), e Sintra – Vila Património da 

Humanidade e um dos pontos de turismo cultural mais desenvolvidos de Portugal. 

 O ano de 2008 marcaria o arranque deste projecto, o mais recente estádio de 

desenvolvimento do Museu contando com 12.000 m
2
 de área total destinados a funções 

expositivas (cobertas e de ambiente controlado, e ao ar livre), reservas e de apoio, mas 

também e sobretudo com um programa e instrumentos de gestão museológica que até 

então nunca tinham sido tão desenvolvidos e definidos. Com os Procedimentos de 

Conservação Preventiva, a Política de Incorporações e um Regulamento interno 

solicitados pela RPM em 2005, e com a aquisição do software de inventário INARTE+, 

dava-se um passo que, para além da nomenclatura e dos formalismos, trazia novos 

argumentos ao Museu do Ar para se afirmar como instituição referencial de cultura e de 

defesa do património.  

 Oficialmente, no entanto, a missão presente no Regulamento da Força Aérea por 

que se rege o Museu manter-se-ia intocada quase desde o processo da sua criação, 
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pouco evoluindo desde 1976
82

, destinando-se esta Casa à “conservação, segurança e 

exposição de objectos de valor histórico, artístico e documental, aviões, miniaturas dos 

mesmos [sic] que se consiga e convenha reunir e preservar por constituírem valiosa 

contribuição para a História da Aviação Nacional, conservando e expondo o património 

histórico-museológico da Força Aérea”
83

.  

Manteve até, genericamente, as mesmas atribuições, competindo-lhe: 

a. “Coleccionar, estudar, expor e divulgar as peças de acervo, dinamizando as 

relações com o público; 

b. Inventariar, conservar, propor programas de conservação e restauro para as 

peças do acervo e material de apoio, bem como armazenar todo o material e 

peças das reservas nas melhores condições; 

c. Coordenar com os órgãos ou unidades nomeadas para apoio os programas 

de manutenção de modo a colocar em condições de voo as aeronaves 

atribuídas à Esquadrilha Histórica e de outras de organizações protocoladas 

com a Força Aérea, segundo as normas definidas superiormente; 

d. Realizar as acções necessárias nas tarefas de Administração do Pessoal, 

Gestão de Contas, Secretaria e Arquivo, Segurança Militar e conservação 

das Infra-estruturas e Equipamentos; 

e. Inventariar, catalogar e controlar o património bibliográfico e documental 

relacionado com o acervo, bem como os meios audiovisuais e ainda 

colaborar na realização de estudos e pesquisas”
84

. 

 

Não são, felizmente, respeitados já alguns preceitos previstos no Decreto-Lei 

emanado pelo Conselho da Revolução em 1976 que previam que o Museu devia ”conter 

o Arquivo Histórico da Aviação Militar, com todos os documentos que [conseguisse] 

obter”
85

. Um diploma que espelhava a sua época e continha pontos positivos, ao 

equacionar por exemplo a função para o Museu de “centro de estudos culturais e 

histórico-aeronáuticos, podendo nele realizar-se exposições de qualquer espécie, 

                                                 
82

 Vd Decreto-lei nº 868/76 de 28 de Dezembro de 1976 e artigo 9º do Decreto Regulamentar nº 56/94 de 

3 de Setembro de 1994. 
83

 Regulamento da Força Aérea nº 303-11, Órgãos de Natureza Cultural - Museu do Ar. 
84

 Idem, ibidem. 
85

 Decreto-lei nº 868/76 de 28 de Dezembro de 1976. 
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nacionais ou estrangeiras, de interesse para o efeito, bem como conferências e sessões 

de divulgação cultural”
86

. Um espírito a que aliás hoje preside a mais recente 

reorganização dos Órgãos de Natureza Cultural da Força Aérea [ONC], que prevê 

coordenar as actividades culturais “de modo a manter uma homogeneidade no 

tratamento e divulgação dos valores históricos da Força Aérea, procurando-se, ainda, 

com essa coordenação, maximizar recursos”
87

, permitindo que Museu do Ar, Arquivo 

Histórico e a Biblioteca de Referência da Força Aérea convirjam nos seus esforços e 

actividades, linhas de investigação e divulgação. 

Os documentos produzidos para efeito da adesão à RPM teriam de facto efeitos 

muito benéficos, sistematizando - ainda que por vezes de forma muito genérica – 

procedimentos e organizando mentalidades, obtendo-se estes resultados “sem prejuízo 

do disposto” nos regulamentos da Força Aérea que determinam a organização e normas 

de funcionamento das Órgãos de Natureza Cultural da Força Aérea. Os próprios 

objectivos e missão do Museu testemunham uma atitude mais amiga da museologia e da 

museografia. Assim a missão do Museu do Ar, junto da RPM, consiste em:  

‒  “Estudar, salvaguardar e divulgar as colecções que constituem o espólio do 

Museu do Ar;  

‒  Valorizar a memória da aviação portuguesa como testemunho e documento de 

memória histórica, tecnológica e cultural da aviação portuguesa e internacional; 

‒  Apoiar e colaborar na salvaguarda, estudo e divulgação do património e da 

memória aeronáutica nacional; 

‒   Diversificar e alargar os públicos do Museu;   

‒   Estabelecer parcerias com outras instituições nacionais ou internacionais tendo 

em vista o estudo, a divulgação e a fruição do património aeronáutico nacional e 

estrangeiro;   

‒  Apoiar a criação, organização e consolidação de núcleos museológicos ajudando 

a promover e difundir boas práticas de museologia”
88

. 
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 Idem, ibidem. 
87

 Despacho CEMFA nº 29/2013. 
88

 Regulamento do Museu do Ar, 31 de Outubro de 2006.  



MUSEU DO AR 

Contributo para um Modelo de Gestão e Programação 

 

 

 

37 

 

No respeito da Lei-Quadro dos Museus Portugueses e da Lei do Património, este 

regulamento conservava ainda integralmente o modelo de Direcção e de gestão de 

recursos humanos. Com um quadro técnico civil especializado contando apenas com um 

elemento (o conservador), o restante pessoal directamente ligado à museologia, como o 

Subdiretor e os responsáveis pela conservação, restauro, serviço de inventário e serviços 

educativos continuava a ser exclusivamente assegurado por militares. Da mesma forma 

deixava-se claro que o Museu era “dirigido por um Director, oficial superior da Força 

Aérea, nomeado pelo Chefe do Estado Maior da Força Aérea [a quem competia 

também] gizar o plano anual de actividades do Museu, tendo sempre em linha de conta 

as linhas programáticas superiormente definidas pela sua tutela”
 89

. 

Surgiam contudo alterações, que abriam o caminho para uma maior especialização 

técnica, de que se destaca a criação dos referidos Sectores: um dedicado ao “Serviço 

Educativo e Animação” e outra à “Museologia”
90

, este último coordenado por um 

“técnico superior com formação especializada”, que seria responsável pela coordenação 

e execução da “correcta salvaguarda das colecções do Museu (…) gestão, inventário e 

estudo das peças (…) preparação de exposições e edição de instrumentos de trabalho 

necessários ao Museu, gestão do Centro de Documentação, bem como promover a 

divulgação do Museu”
91

. Responsabilidades pesadas portanto, a maior parte das vezes 

incompatíveis entre si, mas que representavam um avanço e trariam o Museu para a 

RPM e o seu universo de peritos. 

Aliando este Regulamento interno a uma política de incorporações sumária (mas 

formalmente existente) e a Normas de Conservação Preventiva inspiradas nas Bases 

Orientadoras de Normas e Procedimentos de Conservação Preventiva emanadas pelos 

RPM/Instituto Português de Conservação e Restauro, rapidamente surgiriam Programas 

Museológicos. Não na correcta acepção do termo, pois foram de facto realizados e 

apresentados vários Programa-base, mas estes acabaram por nunca conduzir a 

verdadeiros projectos de execução museológicos, dado que muitos elementos estruturais 

do Programa-base não estiveram sob controlo da equipa de museologia. 
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 Idem, ibidem.  
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 Idem. 
91

 Idem. 
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Ainda assim, é assinalável que se tenha, desde 2005, inserido sempre o Museu do 

Ar “na categoria dos Museus da Ciência e da Técnica (…) [devendo] o acervo (…) ser 

apresentado com coerência histórica, sociológica e estética”
92

, pretendendo-se não só 

seguir determinados bons exemplos “de outros museus internacionais” da mesma 

tipologia, como apresentar a “colecção (…) com um fio condutor coerente baseado [em]  

épocas significativas” apoiado num conjunto de peças selecionadas pelo seu 

simbolismo.  

As épocas significativas seriam então:  

‒  A história do voo das experiências do Frei Bartolomeu de Gusmão à Iª Guerra 

Mundial; 

‒  A história das Viagens Aeronáuticas dos Portugueses; 

‒  O percurso da Época das Viagens até à criação da Força Aérea (1952); 

‒  Da criação da Força Aérea até ao presente; 

‒  Núcleo de Aviação Internacional
93

. 

 

Numa fase em que ainda não se perspectivava a integração das colecções da TAP 

e da ANA ou de uma Sala dos Pioneiros, previa-se contudo uma “Zona de Pequeno 

Experimentário” inspirado numa referência museológica – o Museu Nacional de 

Copenhaga – salientando-se a importância do “papel didáctico e formador [exigido] a 

um museu deste tipo (…) interactivo e que deixe no visitante a possibilidade de 

entender as questões básicas da aerodinâmica”. Um Experimentario que seria gerido 

pelo Serviço Educativo do novo Museu em Sintra em que, por oposição ao de Alverca, 

“[deveria] ter um papel fundamental”
94

. 

Ainda de acordo com as características comuns a um Programa-Base, idealizava-

se a aquisição de dioramas, a exposição de réplicas à “escala 1:1 ou no máximo 1:4 de 

aviões significativos da aviação em Portugal (…) por serem raros e impossíveis de 

adquirir”, zonas de visionamento de animações com “informação histórica 

complementar relacionadas com os núcleos visitados”, exposição de equipamentos 

(“assim evitando-se “núcleos isolados de electrónica, armamento, comunicações, etc. 
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 AHFA, Museu do Ar, Programa Museológico Base para o Novo Museu do Ar, 28.03.2005. 
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 Idem, ibidem. 
94

 Idem. 
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que só têm sentido enquadrados no seu contexto de apoio ao voo”), aeronaves e motores 

em corte longitudinal didático, “partes de aviões que correspondam a peças 

significativas, como por exemplo trens, asas completas etc. também poderão ser 

expostas isoladamente”, numa citação de métodos “muito usada nos núcleos de aviação 

dos Museus da Ciência de Londres e de Munique”
 95

, entre outras boas ideias. Se estas 

poderiam corresponder a uma pouco ortodoxa fase do concurso de ideias, dado 

constituir na maioria das vezes um exercício isolado desenvolvido pelo conservador, a 

sua implementação museológica nunca seria verdadeiramente esboçada, nem no 

masterplan de 2008.  

Três anos antes, no lançamento do projecto final, defendia-se a construção de um 

discurso museológico que demonstrasse “claramente que a aviação é uma súmula de 

vários saberes do homem”, procurando-se criar acima de tudo um”lugar de memórias da 

tecnologia e de ciência” buscando inspiração nos Museus de “Le Bourget [França] e o 

Museu da Royal Air Force, bem como nos núcleos de aviação dos museus da ciência de 

Munique e de Londres”
96

. Instituições de referência, diga-se, que seriam visitadas por 

parte da equipa de museologia (numa missão composta pelo Director do Museu, o 

Conservador e um Arquitecto ligado ao projecto), assim como outras de que se destaca 

o Flieger Flab Museum (nas imediações de Zurique) e o Museo del Aire (Madrid).  

Em 2008, na perspectiva mais chã e pragmática de adaptação de estruturas pré-

existentes, continuava-se a referir como prioritário para “a doutrina [do] plano 

museológico [a retirada] do exterior [das] aeronaves de grandes dimensões” e a reunião 

no “mesmo espaço [de] grande parte do acervo do Museu”
97

. Não se adiantava pois 

mais elementos formalmente, doutrinariamente, para uma das questões vitais para a 

estratégia presente e futura do Museu – qual a sua missão, qual o seu espírito? Assumia-

se que no novo Museu “a museologia [ficava] sujeita às imposições da arquitectura [em 

que] o espaço [seria] sujeito a uma intervenção da arquitectura quer [iria] incidir sobre o 

isolamento do tecto, adaptação do chão (rebaixamento e colocação de piso auto-

nivelante), iluminação e controlo ambiental”
98

, mas a revisão que no período 2008-2011 

se operou sobre Regulamento da Força Aérea para o Museu continuava a afirmar 

                                                 
95

 Idem. 
96

AHFA, Museu do Ar, Plano de Objectivos do Novo Museu, draft,  2005. 
97

Idem, idibem.. 
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 AHFA, Museu do Ar, Programa Museológico para a Instalação do Museu do Ar, 2008. 
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claramente que a missão consistia na “conservação, segurança e exposição de objectos 

de valor histórico, artístico e documental, relacionados com a História da Aviação 

Nacional, conservando e expondo o património histórico-museológico da Força 

Aérea”
99

. 

O carácter nacional do Museu ficava assim de jure comprometido, embora de 

facto se celebrassem acordos e protocolos com a TAP, a ANA Aeroportos e o AeroClub 

de Portugal, garantindo a presença da maioria dos agentes e herdeiros da aeronáutica 

Portuguesa. E é importante referir que passos semelhantes já tinham sido dados no 

passado conducentes a um Museu Nacional de Aviação, um verdadeiro Museu do Ar, 

com a inscrição na International Association of Transport and Communications 

[IATM], na correspondente Portuguesa – a Associação para o Museu dos Transportes e 

Comunicações [AMTC], sedeada no Museu da Alfândega do Porto – assim como no 

Sistema Ibero-Americano de Museus Aeronáuticos e do Espaço. O mesmo não se 

verificaria face a organizações referenciais como o European Aviation Preservation 

Council ou a European Federation for Historic Aviation, mas estabeleciam-se metas 

que, consubstanciadas com a adesão à RPM, deveriam ter ajudado a definir doutrinária 

e estrategicamente a missão do Museu do Ar.      

Contudo, em termos formais e ao nível da sua organização interna, o Museu 

continuava a ser uma Unidade da Força Aérea, apoiada pela BA1 e por alguns meios da 

Academia da Força Aérea, destacando-se aqui o apoio informático, de importância 

transversal e essencial para a manutenção do programa de inventário ou para a gestão 

das ferramentas de comunicação. Não seriam também postas em prática algumas linhas 

orientadoras dos sucessivos planos museológicos que defendiam, por exemplo a 

flexibilidade e dinâmica de uma Fundação, fazendo-se referência ainda em 2005 ao 

exemplo de Serralves para demonstrar a importância de se constituírem “[grupos] de 

patrocinadores fundadores que [poderiam] ter um papel importante na recuperação e 

restauro de alguns meios aéreos”
 100

.  
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 Regulamento da Força Aérea 304-8[A] relativo ao Museu do Ar, Missão. 
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 AHFA, Museu do Ar, Programa Museológico Base para o Novo Museu do Ar, 28.03.2005. 
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Outras propostas, estas orientadoras de narrativas museológicas – mais ou menos 

programáticas - também seriam postas de lado, como aquela, que previa a organização 

de “núcleos históricos importantes divididos pelas seguintes categorias: 

‒  Os Primórdios - Desde os mitos que levaram o homem a pensar o voo até aos 

primeiros voos no princípio do Séc. XX; 

‒  Os Pioneiros – A apresentação dos pioneiros da aviação com as grandes viagens 

aéreas e onde se inserem os contributos dos pioneiros portugueses com as 

viagens para Africa e Ásia; 

‒  A Aviação Militar - Desde a criação da aviação militar até aos nossos dias dando 

conta dos seus vários tipos de missões; 

‒  A Aviação Civil e Desportiva - Apresentação das várias vertentes da aviação 

comercial e privada bem como e da desportiva e de recreio que inclui o voo à 

vela e o paraquedismo; 

‒  A Conquista do Espaço”
101

. 

 

Ideias que se sobrepunham, tendentes à criação do referido Museu Nacional de 

Aviação, um Museu do Ar mais aberto e abrangente, contando-se já com o apoio da 

RPM para apresentar “uma narrativa museológica que deixe no visitante os 

conhecimentos mínimos para que entenda de um modo lúdico e acessível a história da 

aviação, como é que um avião voa a evolução até aos nossos dias de uma das maiores 

aventuras do conhecimento humano”
102

. Voltava a não estar, na formulação deste 

objectivo, a verdadeira missão do Museu do Ar, mas fica bem representado o que em 

termos museológicos se desejava. 
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 AHFA, Museu do Ar, Memória Descritiva do Projecto para o Novo Museu do Ar em Sintra, Fase I, 

2005. 
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 Idem, ibidem. 
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2.2. A situação presente do Museu, na Granja do Marquês 

 

O Museu do Ar conta hoje com uma estrutura multinuclear, com um Museu, duas 

colecções visitáveis (Alverca e Ovar), um núcleo museológico baseado no Museu do 

Combatente em Lisboa, várias peças em exposição dispersas por algumas Unidades da 

Força Aérea, caso do Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea (na 

povoação da Ota) e do Aeródromo de Trânsito nº 1 (Portela de Sacavém), acontecendo 

o mesmo com as suas reservas: existem reservas e projectos de restauro do Museu em 

Alfragide, Alverca, Alcochete, Beja, Montijo, Ota e Ovar, numa dispersão que 

corresponde praticamente ao dispositivo total das Unidades da Força Aérea, com 

excepção da Estações Radar, do Comando Aéreo em Monsanto e da Base Aérea nº 4, na 

ilha Terceira, Açores. De referir que as reservas com maior valor histórico e patrimonial 

se encontram em Alverca e em Alcochete, onde dois grandes armazéns acolhem 

também as reservas (integrais) da colecção da ANA.  

Não é assim de admirar que, contando com uma equipa de cerca de 10 elementos 

sem formação técnica específica – um número flutuante, que varia de acordo com as 

necessidades operacionais da Força Aérea - dedicados à museologia, a tarefa de 

administrar a estrutura do Museu do Ar se encha de complexidade. Para mais, com 

diferentes níveis de autoridade – hierárquica e técnica – sobre a sua estrutura, conforme 

as peças e equipamentos estejam directamente sob a sua alçada ou destacadas noutra 

Unidade, sob a autoridade hierárquica do seu Comandante, a gestão museológica 

encerra particularidades e enfrenta obstáculos dificilmente superáveis sem uma futura 

concentração de toda a colecção.  

Também as parcerias estabelecidas pelo Museu constituem fonte de incerteza e 

instabilidade. Se, por exemplo, o protocolo com a TAP tem prevista a sua vigência 

enquanto não for denunciado por uma das partes e aí se reconhece que a aeronáutica em 

Portugal “sempre se alicerçou em dois pilares principais com grande afinidade histórica 

– a Força Aérea e a empresa Transportes Aéreos de Portugal S. A. (…) e que ambos 

operaram e partilharam recursos ao longo da sua existência com elevada importância 

museológica que interessa recuperar, preservar e divulgar”, existem pontos que são de 

extrema dificuldade cumprir, caso do primeiro ponto da cláusula 4ª do protocolo, em 
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que a TAP se compromete a fazer o restauro “interior e exterior” de uma aeronave de 

grande porte (C-54 Skymaster) “até ao final de 2013”
103

. Um prazo impossível de 

cumprir mesmo que se conseguissem garantir os recursos necessários para a sua 

desmontagem, transporte, restauro nas instalações da TAP, posterior desmontagem, 

transporte e remontagem no Museu – o que na realidade nem se conseguiu esboçar.  

Existem, contudo, problemas mais graves envolvendo protocolos com o Museu do 

Ar, dado que a empresa ANA Aeroportos S. A. assinou um acordo com a Força Aérea 

no mesmo dia que a TAP – a 14 de Outubro de 2009 – e entretanto foi privatizada, 

sendo adquirida por uma companhia baseada em França – o grupo Vinci. Ora, indicando 

a cláusula 7ª do texto protocolar que este produz efeitos “a partir da data da sua 

assinatura [em 2009, recordemos] e vigorará pelo período de tempo em que se encontre 

em funcionamento o Museu do Ar (…) ou por um período mínimo de 5 anos”, estão 

criadas as condições para que uma urgente actualização de ambos textos deva estar 

entre as prioridades do Museu e da sua tutela. Com a privatização da TAP a constituir 

uma hipótese forte e publicamente conhecida, e o prazo de vigência do acordo com a 

ANA a poder terminar já em 2014, o cenário de o Museu do Ar poder sofrer 

condicionantes drásticas ao nível nos seus conteúdos expositivos é, assim, real. 

Independentemente destas questões, estes protocolos demonstram a que ponto era 

do “interesse de ambas as partes [no caso, da ANA e da Força Aérea] a divulgação da 

História da Aviação como meio de promover os ideais da aviação entre o público em 

geral”, contribuindo para a nova e necessária redefinição da missão do Museu
104

. 

Prosseguindo a Força Aérea, contudo e apesar de todos os revezes, a garantir a 

responsabilidade desta memória e património, o Museu do Ar seria inaugurado em 14 

de Dezembro de 2009, com os seus 12.000 m
2
 de área útil (entre espaço expositivo, 

reservas, áreas de apoio e administrativas, conservação e restauro) a constituírem um 

avanço sobre equipamentos semelhantes que ocupavam 3000 m
2
 em Alverca. 

Requalificando e ampliando um espaço com valor histórico para a BA1 - antiga 

Quinta Regional de Cintra, primeira estação experimental de agricultura zootécnica e 

científica em Portugal, pertença desde o início do século XVIII à família de Sebastião 
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 AHFA, Museu do Ar, Protocolo Força Aérea – TAP, assinado a 14.10.2009. 
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 Idem, ibidem. 
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de Carvalho e Mello
105

 e por isso popularmente conhecida como Granja do Marquês – 

o Museu recebia em Sintra um espaço construído de raiz para a entrada e loja, que dá 

acesso ao Hangar Norte, datado do início da década de 1930. Esta infraestrutura, que 

foi alvo entre 2008 e 2012 de múltiplas obras de adaptação, coloca graves problemas de 

controlo ambiental dado tratar-se de um antigo hangar de manutenção, projectado para 

ar aí circular livremente, libertando a área de trabalho de gases combustíveis e tóxicos. 

Conta, para mais, com um (raro) portão metálico que ocupa toda a fachada e que 

funciona como um grande permutador de calor, não deixando apesar disso de ser uma 

infraestrutura de assinalável valor histórico e apropriado para – após adaptações 

urgentes, de que se destaca a filtragem da radiação UV numa área de cerca de 600 m
2
 

correspondentes a dois rasgos acrílicos no portão – uma exposição de aeronaves e dos 

elementos que narram a sua história. 

O espaço que naturalmente sucede ao Hangar Norte acolhe as exposições da TAP 

e da ANA, sendo neste momento o que mais avançado está em termos museológicos. 

De dois andares ligados por um lance de escadas e datando de finais da década de 1980, 

foi construído em open space de modo a receber módulos de gabinetes, oficinas de 

sobressalentes e ferramentas, assim como pequenos laboratórios de análises de óleos, 

combustíveis e componentes de aeronaves de pequenas dimensões e reduzida 

toxicidade. O regresso ao modo open space para a função de Museu colocaria vários 

desafios, não só no que toca ao acesso à exposição da ANA, como no controlo de 

temperatura, humidade e dos índices de radiação UV presentes. Ainda neste espaço 

seriam construídas de raiz duas estruturas – os balneários/WC e a cafetaria – acedendo-

se por esta última a uma área problemática do Museu, a placa exterior. Aqui os 

visitantes encontram ao ar livre aeronaves de grande porte, que não poderão ser 

hangarizados, mas também algumas aeronaves e viaturas (de menores dimensões) em 

mostra estática, numa exposição aos elementos especialmente agressiva na região de 

Sintra, marítima e frequentemente assolada por ventos violentos. Contudo, a segurança 

e controlo dos visitantes nesta área é que constitui o maior problema, pois o fácil acesso 

a zonas operacionais da BA1 – caso da placa da linha da frente e da pista, ambas em 
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actividade permanente durante os dias de semana – constituem um perigo potencial e 

sempre presente. 

A continuação lógica na passagem para os espaços expositivos seguintes, na 

ausência de um percurso que transporte a narrativa ou a cronologia, leva o visitante para 

o primeiro de três Hangares Históricos, estruturas que datam da criação da Base Aérea 

nº1, em 1920, reutilizando parcialmente os telhados e portões dos hangares da primeira 

Unidade da Aeronáutica Militar, ainda em Vila Nova da Rainha, criada em 1916. 

Profundamente requalificados no período que mediou o Inverno de 2010 e o Verão de 

2011, os hangares históricos comunicam entre si e acolhem uma espécie de gabinete de 

curiosidades aeronáutico constituído por uma mostra de aeronaves de diferentes épocas, 

tipos de construção e utilização, um núcleo dedicado à Guerra em África entre 1961 e 

1974/5, uma exposição de “peças religiosas”, e também um auditório multimédia a que 

está associada uma área destinada a Serviços Educativos, que ainda não foram activados 

A passagem por estes hangares dá acesso ao último espaço expositivo, a Sala dos 

Pioneiros, dedicada ao início da aeronáutica em Portugal, permitindo futuramente 

romper ou religar uma linha evolutiva cronológica ou temática que se desenvolva no(s) 

percurso(s) do Museu. Espaço contemporâneo da criação da Base Aérea nº 1 em 1920 e 

que já teve diversas utilizações (de sala de instrução de mecânicos a armazém de 

equipamentos de voo/pára-quedas, de ginásio a sala de tempos-livres infantis, a Sala 

dos Pioneiros sofreu várias adaptações para a sua nova função, constituindo, a par com 

as exposições das colecções da ANA e da TAP, um bom momento museológico dado 

que a sua criação obedeceu a um programa e a várias etapas de controlo e avaliação. 

 Este espaço seria inaugurado no Verão de 2012, aquando da reabertura do Museu 

após um interregno de mais de oito meses de encerramento, para obras de requalificação 

no hangar Norte – aplicação de uma estrutura de suporte de pavimento – um período 

que permitiu reequacionar em parte a narrativa, mas que continua a não fazer jus a uma 

das vinte melhores colecções aeronáuticas do Mundo, segundo a crítica internacional
106

. 

O Museu conta ainda, na Granja do Marquês, com o edifício da Direcção, ele 

próprio com valor histórico e patrimonial, embora construído nos anos 1940. Tendo tido 

várias utilizações (de centro de instrução de mecânicos a enfermaria, passando 
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 Uma afirmação da autoria do escritor, jornalista, arquivista e acima de tudo especialista em Aviação 

Bob Ogden, em 1983 – Bob Ogden, Aviation Museums and Collections of the World.  
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ultimamente por Instituto de Altos Estudos da Força Aérea), acolhe hoje a Direcção, os 

serviços técnicos e administrativos e uma biblioteca de referência – de acesso público - 

com 5000 volumes (entre monografias e periódicos) versando essencialmente sobre 

história da aviação. À referência a esta importante colecção bibliográfica é necessário 

acrescentar o arquivo de Technical Order’s, publicações técnicas para a manutenção de 

aeronaves, que se encontra ainda no núcleo de Alverca: trata-se uma colecção rica, 

dotada de alguns exemplares raros e com um valor enorme para muitos outros Museus e 

particulares que necessitam dos valores, indicações e procedimentos presentes nestas 

publicações para conservarem correctamente e dentro de parâmetros de segurança as 

máquinas à sua guarda. 

 Dependendo em termos hierárquicos, administrativos e financeiros da sua tutela 

– a Força Aérea – o Museu do Ar gere uma colecção bastante heterodoxa, 

compreendendo peças de diferentes dimensões, classes e grupos de materiais, o que 

dificulta claramente a tarefa de controlar e monitorizar adequadamente o ambiente de 

exposição e reservas, dado coabitarem no mesmo ambiente expositivo metais e ligas 

(estruturas de aeronaves, seu material de apoio e componentes; viaturas; armamento; 

equipamento eléctrico e electrónico; elementos de peças de vestuário; condecorações), 

documentação (papéis e fotografia
107

), vidros, cristais e porcelanas, materiais 

compósitos (borrachas e plásticos provenientes de equipamentos e estruturas de 

aeronaves; fibra de vidro, carbono, resinas [acrílicos], compósitos de madeira, grafite), 

madeiras (estruturas de aeronaves, seu material de apoio e componentes), tecidos 

(algodão, seda, linho, lã, aplicados em estruturas de aeronaves; vestuário; bandeiras e 

estandartes; pintura), couros e outros materiais orgânicos (componentes de aeronaves e 

de equipamentos, vestuário, marfim). Se existem valores que são desejáveis e comuns a 

todas as peças, caso do excesso de radiação UV, de variações térmicas e de humidade, 

os diferentes custos (venais e envolvendo pessoal) inerentes ao controlo em diferentes 

graus de sensibilidade dos vários materiais tornaram-se, neste momento, incomportáveis 

para os diminutos meios atribuídos ao Museu. 
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 Trata-se de uma colecção de documentos, a maior parte rara e original pertencente a espólios, que – a 

não ser transferida para o Arquivo Histórico da Força Aérea - mereceria pela sua importância e volume a 

dedicação de parte da equipa técnica a uma para já inexistente Colecção de Documentação Histórica. 
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Com uma colecção composta de 120 aeronaves – peças de grande porte e com 

problemas de conservação com custos a essa escala – e de 10 000 peças inventariadas, 

há que contar ainda com algumas dezenas de milhares apenas arroladas, sobretudo na 

reserva de Alverca, e as cerca de 8 mil peças em reserva pertencentes às colecções da 

TAP e da ANA, que são alvo de inventários separados. Uma colecção riquíssima, 

portanto que confere ao Museu uma dimensão verdadeiramente Nacional, sendo para 

mais o único Museu de aviação em Portugal. 

O futuro do Museu passa pela sua integração total e dependência técnica nos 

Órgãos de Natureza Cultural e da presidência da Comissão Histórico Cultural da Força 

Aérea, um órgão de Conselho do Chefe de Estado-Maior. Sabemos hoje que esta 

Comissão possui uma visão fundamentada e reflectida, que busca desenvolver uma 

programação integrada para os seus Órgãos de Natureza Cultural. Ainda numa fase 

embrionária, desenha-se um projecto que prevê a expansão do Museu para W, com a 

construção de hangares para conservação e restauro – uma valência quase extinta na 

estrutura do Museu com a inauguração em 2009 - com acesso à pista, existindo a 

possibilidade de se criar uma passagem superior que proporcione aos visitantes um 

ponto de vista sobre os trabalhos em curso. 

Prevê-se também, um pouco à semelhança do que já se verifica na Fundação 

Museu Nacional Ferroviário, a concentração na BA1 de todas instituições responsáveis 

pela salvaguarda do património da Força Aérea e do património aeronáutico Português, 

aglutinando o Museu e o Arquivo Histórico da Força Aérea, encontrando-se também na 

mesma Unidade a Biblioteca de referência da Força Aérea – na Academia. Um projecto 

que tem condições formais para o sucesso. 
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CAPÍTULO III – CONTRIBUTOS PARA A DINAMIZAÇÃO DO 

MUSEU DO AR 

 

Julgamos que, garantida assim que está uma estrutura, uma base, o passo seguinte 

passa por uma reorganização administrativa e por uma dinamização programática do 

Museu do Ar, para o que apontamos alguns caminhos possíveis de serem trilhados. 

Depois de um início cauteloso e informado nas décadas de 1960 e 1970, 

seguiram-se anos de grande dinamismo na década de 1990 e no início do século XXI. A 

exaustão e pura ausência de meios para assegurar uma evolução à escala pretendida do 

Museu conduziriam à adopção de um modelo do give, get ou get off, baseado no 

mecenato, que não surtiu os melhores efeitos. Hoje, com o novo Museu instalado na 

Granja do Marquês e com uma responsabilidade que se espraia essencialmente por duas 

importantes colecções visitáveis, é chegado o momento para o Museu definir 

prioridades, para o que propomos seis, de forma hierarquizada face à sua importância 

para o desenvolvimento do Museu. 

 

 

3.1. A EQUIPA TÉCNICA 

 

Uma das primeiras prioridades tem que ser a do pessoal - o maior activo de uma 

instituição como o Museu do Ar - o que dentro da lógica das boas práticas de gestão e 

no respeito da Lei-Quadro nacional que regula a actividade Museológica leva a que o 

Museu tenha de contar com “um director, que representa [o Museu] tecnicamente, sem 

prejuízo dos poderes da” tutela, e que assegura “o cumprimento das funções 

museológicas”, bem como uma equipa composta de “pessoal devidamente habilitado 

[para] assegurar o cumprimento das funções museológicas, propor e coordenar a 

execução” do programa adoptado
108

.  
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 Lei Quadro dos Museus Portugueses, Cap. III, secção I. 
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O panorama de gestão de recursos humanos no Museu até ao presente tem-se 

baseado essencialmente em pessoal militar do Quadro Permanente [QP], oriundo das 

várias especialidades da Força Aérea, e em pessoal militar contratado [RC]. Assim, a 

Direcção e os quadros técnicos têm sido garantidos por elementos QP, Pilotos-

Aviadores e Pilotos, Técnicos de Controlo de Tráfego Aéreo, Técnicos de Manutenção 

de Material Aeronáutico, Meteorologistas, entre outras especialidades, e as tarefas de 

técnicos de museologia têm sido desempenhadas por elementos RC da classe de Praças 

- soldados e cabos – também de várias especialidades (mecânicos de material aéreo, de 

estruturas, electricistas, de armamento, serviço administrativo, entre outras). Nas 

últimas duas décadas tem-se registado o recrutamento de Oficiais RC, contratados por 

um máximo de seis anos com formação em História (exigindo-se o grau de licenciatura 

em História), com vista a assegurar uma acessoria técnica, garantida apenas por um 

elemento em permanência – o Conservador, civil, da carreira de Técnico Superior. Este 

tem à sua responsabilidade todas as áreas da museologia, acumulando também algumas 

tarefas administrativas, embora com diferentes graus de autoridade e capacidade de 

controlo e avaliação. 

A situação é, assim, problemática desde há longos anos, adquirindo contornos 

particularmente graves no momento presente, que é de reforma iminente do 

Conservador (com mais de 20 anos de experiência no Museu do Ar) sem substituição à 

vista, e com as actuais restrições de recrutamento impostas às Forças Armadas a 

limitarem ao extremo a captação de novos Oficiais contratados com formação e 

experiência em Museologia e Museografia. A solução poderia passar por uma 

integração no QP de militares em regime de contrato, num cenário semelhante ao que 

desenvolveu a Marinha com a criação de um quadro de Técnicos Superiores Navais que, 

para todos os efeitos, integra especialistas de várias áreas com uma progressão de 

carreira própria, não estando sujeitos aos prazos da tradicional mobilidade militar que 

dita que todos os 3-4 anos o militar seja destacado para outra Unidade no desempenho 

de outras funções. A Força Aérea, no entanto, não prevê este cenário, equiparando os 

militares integrados no QP oriundos do regime de contrato às regras gerais de 

progressão e mobilidade, condições incompatíveis com as boas práticas de uma gestão 

correcta do património, seu estudo, conservação e divulgação. 
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A resposta ideal ao problema passaria por uma definição de uma grelha de 

colecções, dela dependendo a composição da equipa técnica. Julgamos no entanto que a 

contratação de uma equipa composta de pelo menos seis elementos com competências 

especializadas, permanentemente alocada à estrutura do Museu, traria uma nova luz ao 

Museu. Propomos pois o equacionamento da contratação de uma equipa composta dos 

seguintes elementos: 

- Dois conservadores, ambos ocupando-se da gestão das colecções (aeronaves e 

equipamentos de voo; tecidos e papéis; porcelanas, cerâmicas, vidros), embora um 

estando particularmente alocado à investigação e produção de conteúdos, e outro 

especialmente dedicado à conservação e restauro (Conservador-Restaurador), formando 

e coordenando equipas de mão-de-obra não especializada;   

‒  Um responsável pelo inventário – o Registrar
109

; 

‒  Um responsável pela loja; 

‒  Um responsável pela comunicação e divulgação de iniciativas; 

‒  Um responsável pelos serviços educativos. 

 

Estas soluções asseveram-se contudo impossíveis de concretizar face à 

conjuntura que marca a presente moldura institucional do Museu – totalmente 

dependente da tutela e obrigado consequentemente a seguir a actual política de 

contratação pública. Um dos caminhos para limitar os danos que a manutenção desta 

situação implica será o recurso à concessão (propondo-se, por exemplo, uma parceria 

com a empresa Parques de Sintra-Monte da Lua) de determinadas áreas, serviços e 

sectores do Museu, tal como a loja e bilheteira, a cafetaria, a comunicação. 

Outro caminho poderá ser a organização – de forma contratual, protocolar – de 

um corpo de voluntários que permita assegurar o cumprimento de determinados 

projectos e processos do Museu, na observância de um modelo tão útil e desenvolvido 
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 Tratando-se de um problema comum a muitos Museus e à maioria dos Museus Portugueses de tutela 

militar, Mariana Teixeira (p. 297) na sua recente tese evoca, mais uma vez, esta figura do Registrar como 

um elemento essencial à gestão das colecções e dos Museus, referindo a importância de “um especialista 

na área de gestão de dados e no caso de documentação (…) responsável pela gestão e documentação das 

colecções museológicas que deverá estar encarregue das seguintes acções: controlar e registar as entradas 

e saídas dos objectos do Museu; inventariar e marcar os objectos; gerir as reservas; por último, tratar do 

acondicionamento, embalagem/desembalagem e transporte dos objectos”. Visão que, naturalmente, 

subscrevemos. 
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em Museus e em organizações museais semelhantes e neste trabalho tidas como 

referências:  

‒  Fundacion Infante de Orleans (Espanha)  

‒  Amicale Jean Baptiste Salis (França) 

‒  Musée de l'Air et de l'Espace (França) 

‒  Royal Air Force Museum (Inglaterra) 

‒  Stiffung Deutsches Technikmuseum (Alemanha) 

‒  Flugwerft Schleissheim Deutsches Museum (Alemanha) 

‒  Smithsonian's National Air and Space Museum (Estados-Unidos da América) 

 

 Nestes como noutros casos, o apoio de uma associação como a do Grupo de 

Amigos do Museu do Ar [GAMA] na captação e integração de voluntários deve 

constituir uma das suas missões primárias, sendo também essencial que o trabalho 

voluntário (a todos os níveis, mas também nos projectos conservação e restauro) possa 

ser desenvolvido num horário pós-laboral, o que até ao momento foi de todo uma 

impossibilidade. O Estatuto da Condição Militar, contudo, prevendo a permanente 

disponibilidade para o serviço e a tradição de serviços de 24 horas para graduados nas 

Unidades Militares permitiria resolver esta questão, estendendo o horário para o 

trabalho voluntário para além da normal jornada. 

Noutra perspectiva, o acolhimento de estagiários provenientes de entidades e 

instituições cooperantes com o Museu é algo não apenas desejável mas exequível, dado 

o seu estatuto de “entidade de superior interesse cultural”
110

 e a relação privilegiada que 

o Museu e a sua tutela já possuem com, por exemplo, o Instituto Superior Técnico e a 

Universidade da Beira Interior. Existe, claro, o potencial de desenvolver estágios e 

parcerias com Universidades e Institutos que desenvolvam Cursos de Especialização 

Tecnológica, I, II e III
os

 ciclos de Museologia e Museografia, Conservação e Restauro, à 

semelhança do que já se verifica com outros Museus Portugueses de tutela militar (de 

que destaca o Museu de Marinha) e do âmbito da maquinaria industrial e de menor 
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 Artigo 3º do Decreto-Lei nº 74/99 de 16 de Março, nos termos do Despacho Conjunto da Presidência 

do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças, de 22 de Novembro de 1993 e publicado em Diário 

da República, II Série, de 07 de Dezembro de 1993. 



MUSEU DO AR 

Contributo para um Modelo de Gestão e Programação 

 

 

 

52 

 

escala – caso, por exemplo, das Fundações Museu Nacional Ferroviário e Museu do 

Caramulo. 

A questão da existência de uma equipa de trabalho deve ser assim apontada como 

a primeira prioridade, como aliás recentemente Picas do Vale defendeu na sua tese 

sobre o Museu de Marinha, que apesar de geralmente ser apontado como um caso de 

sucesso, padece também de vários problemas entre os quais o da falta de pessoal 

especializado: é de facto essencial a questão da “constituição de um grupo de trabalho 

que possa abranger as múltiplas vertentes da gestão institucional e da abordagem ao 

património”, que no caso do Museu de Marinha “deve englobar gestores, arqueólogos, 

biólogos, antropólogos, historiadores, arquitectos, construtores navais, representantes 

das profissões ligadas ao mar, que do ponto de vista científico, que numa perspectiva de 

exploração comercial”
111

. 

No caso do Museu do Ar, semelhante grupo apenas foi organizado aquando do 

projecto de instalação do Museu entre 2005 e 2009, tendo sido recentemente 

desactivado, pois a instalação teria sido concluída. Verificando-se contudo que o 

projecto ainda está em aberto e que necessita de um apoio interdisciplinar constante, 

faria sentido a criação de uma comissão técnica permanente (que exceda as 

competências reunidas presentemente na Comissão Técnica-Consultiva do Museu) ou 

de um grupo de acompanhamento composto de especialistas que assegurasse a 

exploração do máximo do potencial da estrutura do Museu. A importância estratégica e 

estrutural em termos de imagem e comunicação que o Museu adquiriu para a sua tutela 

justificam, no nosso entender, a manutenção de um Grupo do Museu, não já para a sua 

instalação mas para a sua gestão e desenvolvimento. 

 

 

3.2. MODELO ORGANIZACIONAL 

 

Outra prioridade é a do modelo de organização, relacionando-se com a anterior e 

respeitando também a uma outra – a dos recursos financeiros, da necessidade de o 

Museu dispor de autonomia para gerir e gerar apoios de diferentes fontes de modo a 
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custear a sua actividade e os seus projectos. Em 2004 já a Lei-Quadro dos Museus 

associava naturalmente a parte financeira à viabilidade das funções museológicas, 

devendo os Museus dispor de recursos “adequados à sua vocação, tipo e dimensão, 

suficientes para assegurar a respectiva sustentabilidade e o cumprimento das funções 

museológicas”
112

 que são, recordemos, sete: estudo e investigação, educação, 

incorporação, inventário e documentação, conservação, segurança, interpretação e 

exposição. Se há funções e sectores em que a questão financeira pode ser relativizada - 

como os primeiros quatro - valendo sobretudo pelo empenho, dedicação e imaginação 

da equipa, outras funções existem, caso da conservação, restauro e exposição, que são 

incompatíveis com a ausência de meios venais. Dura lex, sed lex.  

Não podendo, na moldura administrativa-legal em que o Museu hoje se encontra, 

contar com outras fontes de rendimento para além das verbas cabimentadas pela sua 

tutela, nem gerir com autonomia processos de aquisição de bens ou serviços, julgamos 

que a solução que melhor se adequa à resolução deste impasse que verdadeiramente 

entrava o desenvolvimento do Museu, é a criação de uma instituição que apoie 

tecnicamente o Museu, tal como ainda na década de 1980 o seu Director já preconizava, 

como acima referimos.  

Vários exemplos podem a este título ser referidos, sendo de destacar a da 

Fundación de Aeronáutica y Astronáutica Española, criada em 2008 no seio do Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), um organismo radicado no Ministério da 

Defesa Espanhol presidido pelo Secretário de Estado da Defesa e secundado pelo Chefe 

de Estado-Maior da Força Aérea Espanhola, enquanto responsável máximo pelo 

SHYCEA – o Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. 

Esta Fundação, que busca a promoção da investigação científica aeronáutica e 

espacial, e a divulgação da “cultura aeronáutica e aeroespacial”
113

, constitui um dos 

principais apoios do Museo del Aire, o homónimo Museu do Ar Espanhol, baseado em 

Madrid, no antigo aeroporto de Quatro Vientos (lar, também, da Fundação Infante de 

Orleans). Contando desde inícios de 2009 com os apoios de grandes grupos industriais 

de Aeronáuticos (a EADS/CASA e a INDRA), a Fundação tem autonomia para gerar 

patrocínios, adquirir serviços, e tem vindo a desenvolver projectos em apoio do Museo 

                                                 
112

 Lei-Quadro dos Museus, nº 47/2004, artº 48. 
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 Fundación de Aeronáutica y Astronáutica Española, Fines, 4º ponto.  
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del Aire que, continuando a depender exclusivamente da sua tutela – a Força Aérea 

Espanhola – pode hoje contar com uma estrutura de apoio oficial e transdisciplinar para 

desenvolver a sua programação. 

Sendo conhecido e estando bem difundido em Portugal o modelo administrativo-

associativo da Fundação, o facto de (em parceria) o ICP-ANACOM, os CTT e a PT 

terem criado a Fundação Portuguesa das Comunicações e o seu respectivo Museu 

constitui uma referência portuguesa de um caso de sucesso na missão de “promover o 

estudo, a conservação e a divulgação do património histórico, científico e tecnológico 

das comunicações”
114

, uma área bem representada no Museu do Ar. Outros bons 

exemplos existem, caso da Fundação EDP que apoia o Museu da Electricidade como 

um “centro de cultura que apresenta nos seus espaços, o passado, o presente e o futuro 

das Energias, num conceito de Museu de Ciência de base industrial, onde convivem 

lado a lado exposições temáticas e experimentais, com grande diversidade de eventos 

culturais”
115

. Um conceito dinâmico que se tem revelado de enorme qualidade, sendo 

das instituições de cultura mais notórias e concorridas pelo público em Portugal, 

garantindo retorno ao investimento feito pela tutela e seus parceiros de programação. 

Trata-se de um pólo multidisciplinar para onde têm convergido várias áreas da cultura 

nacional e internacional, com grande autonomia e flexibilidade apesar do controlo 

tutelar e escrupuloso seguimento dos standarts definidos pelo ICOM e regras nacionais 

de gestão do património, possuindo ainda um “Centro de Estudos, um Centro de 

Documentação (que inclui o Arquivo), um Serviço ao Visitante (que inclui os serviços 

educativos), (…) Reservas e Museografia” – serviços que completam a sua missão. 

Caminhando o Museu do Ar para uma integração de serviços semelhante no seio 

dos Órgão de Natureza Cultural da Força Aérea, dever-se-á prestar também atenção a 

uma bem sucedida Fundação – a Fundação Museu Nacional Ferroviário – como modelo 

a seguir para a eventual criação de instituição de apoio para o Museu do Ar. Assim, a 

Fundação Museu Nacional Ferroviário, dedicada a Armando Ginestal Machado, foi 

criada em 2005 (reconhecendo-se-lhe então utilidade pública tornando-a elegível para 

acolher actos mecenáticos) por um grupo de fundadores públicos e privados com, de um 

lado, a CP e a REFER, a Câmara Municipal do Entroncamento, o Ministério das Obras 
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Públicas Transportes e Comunicações, e do outro empresas como a Somague, Siemens, 

Edifer e a Efacec. Com uma missão orientada para o “estudo, a conservação, 

valorização e promoção do património histórico, cultural e tecnológico ferroviário 

português” através da “gestão do Museu Nacional Ferroviário, bem como a 

conceptualização, dinamização e gestão dos vários Núcleos Museológicos”, o facto é 

que o Museu Nacional Ferroviário não apenas se projectou como Nacional como 

conseguiu reunir uma equipa capaz de o transformar numa referência internacional, 

líder no desenvolvimento e divulgação de projectos de restauro e educativos
116

.  

A nossa proposta é, pois, da criação de uma estrutura de apoio ao Museu do Ar, 

que pode nascer sob a forma de uma Fundação à semelhança dos exemplos acima 

apontados, ou sob outra qualquer forma associativa, desde que lhe permita gerar e gerir 

apoios directamente canalizáveis para o cumprimento dos objectivos museológicos da 

gestão da colecção do Museu do Ar. Se esta Fundação se constituir como associação de 

direito privado e, à semelhança dos dois exemplos citados beneficiar (tal como, 

presentemente, o Museu) do estatuto de utilidade pública, gozará das isenções e 

benefícios fiscais previstos na Lei do Mecenato, permitindo-lhe gerar recursos vitais à 

gestão do Museu, independentemente da administração da sua actual tutela. Originando 

uma Fundação e definindo os seus estatutos de forma a continuar a poder 

responsabilizar-se pelo património que tem protegido ao longo dos anos – cabendo-lhe, 

por exemplo, a nomeação do presidente da Fundação - a Força Aérea teria a 

oportunidade de definir um regime patrimonial e financeiro em que sua participação 

seria maioritária, sendo o património da fundação constituído pelos bens e recursos 

presentemente alocados e ao serviço do Museu do Ar.  

A essa base se somariam verbas de entidades fundadoras, subsídios, apoios, 

donativos, heranças, legados ou doações, o produto da alienação (venda ou troca) de 

bens de que fosse titular, os ganhos de subscrições e campanhas públicas de angariação 

de fundos, o produto da prestação de serviços (especialmente os de conservação, 

restauro e certificação), contrapartidas financeiras no âmbito de protocolos ou qualquer 

outro tipo de contratos, bem como os proventos da bilheteira e da loja do Museu. Estes 

recursos concorreriam para uma tão necessária gestão autónoma, sem a qual 
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constituição de uma equipa museológica sólida não é viável, assim como a aplicação de 

um programa que dignifique a colecção.  

Entre as várias vantagens que este ganho de autonomia traria, encontra-se o da 

possibilidade da criação de um Aeroclube do Museu, à semelhança de uma estrutura 

existente em Portugal e na sua Marinha desde 1888 - o Clube Náutico dos Oficiais e 

Cadetes da Armada [CNOCA] – uma “associação de direito privado, sem fins 

lucrativos, alheia a fins políticos e religiosos, constituída por tempo indeterminado”, 

gerada no seio da Marinha, alojada ainda hoje na Base Naval de Lisboa, com o fim de 

proporcionar aos seus sócios “a prática dos desportos náuticos, com vista à sua 

valorização pessoal e, deste modo, servir a Armada”
117

. Neste sentido, e verificando o 

sucesso e a dinâmica que o CNOCA demonstra, julgamos que uma das iniciativas que 

mais desenvolveriam o Museu do Ar e a sua missão seria a constituição desse 

Aeroclube. Associado à Fundação, e no mais estrito respeito das normas de segurança 

em terra e em voo determinadas pela Força Aérea, as aeronaves da Esquadrilha 

Histórica pertencentes ao património da Força Aérea e aeronaves históricas e clássicas 

pertencentes a sócios desse Aeroclube, poderiam regularmente participar em 

demonstrações de voo – verdadeiras acções de conservação para máquinas projectadas 

para voar – permitindo delinear uma programação para o Museu que, conforme o 

provam eventos como as sucessivas edições do Portugal Airshow, Aeronostalgia e 

mesmo o Red-Bull Airshow, granjearia enorme sucesso entre o público. 

Entre os benefícios da criação deste Aeroclube à semelhança do CNOCA e, 

sobretudo, da Fundação Infante de Orleans [FIO], está o facto de se poder ultrapassar a 

limitação presente de o Museu do Ar apenas poder exibir em voo aeronaves que tenham 

pertencido à Aviação Naval, Aeronáutica Militar e Força Aérea, sendo estas operadas 

exclusivamente por pilotos da Força Aérea no activo ou reserva. Um Aeroclube 

associado ao Museu com uma missão próxima da FIO permitiria, à sua semelhança, 

“adquirir, restaurar conservar em condições de voo todo aquele material que, por seu 

carácter histórico mereça prolongar a sua vida operativa”
118

, e acolher todos os pilotos 

devidamente qualificados na operação das aeronaves disponíveis, independentemente 
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do seu vínculo com a Força Aérea – ou seja pilotos militares reformados mas 

certificados para voar poderiam
119

.  

Se o CNOCA se impõe como precedente exemplar em Portugal, a FIO, tendo 

garantido aquando da sua fundação em 1989 o estatuto de interesse público (“Fundação 

Cultural privada de promoção com carácter benéfico”
120

) constitui-se de facto como 

uma referência para o objectivo de constituir um Aeroclube no seio do Museu do Ar. 

Verificando-se que a palavra paixão associada à sua colecção, pura e simplesmente 

“não entra (…) no léxico e filosofia da gestão da fundação, assim como outros termos 

como entusiasmo, empolgamento, performance”
121

, defende-se na FIO um trabalho 

minucioso, continuado e a mais das vezes demorado, controlado, qualificado e 

certificado, rigoroso, que garante a sobrevivência do património da fundação. Este 

estrito respeito pelas normas de conservação e manutenção preventiva das aeronaves da 

colecção corresponde aos ditames da Direcção Geral de Aviação Civil Espanhola para 

manter os certificados de aeronavegabilidade em vigor, desenvolvidos em colaboração 

com a FIO para aeronaves históricas e clássicas. Procedimentos que, cremos, não 

chocariam com as normas e procedimentos seguidos presentemente pela Força Aérea, 

que para mais poderiam e deveriam ser desenvolvidos em colaboração entre o Instituto 

Nacional de Aviação Civil [INAC] e a tutela do Museu - a Força Aérea (que viu 

reforçarem-se recentemente as suas atribuições, assumindo a total responsabilidade pela 

Autoridade Aeronáutica Nacional
122

) – para uma clarificação do enquadramento das 

normas e procedimentos relativos a aeronaves históricas e clássicas em Portugal. 

Julgamos assim que o potencial de uma Fundação e de um Aeroclube que se lhe 

associe é grande e real, como se verifica na FIO que conta com cerca de 40 aeronaves 

históricas e clássicas em estado de voo e uma equipa de 20 a 25 pilotos voluntários que 

representam no total mais de meio milhão de horas de voo. Assente numa gestão 

experiente, rigorosa e voluntária, com critérios profissionais mas não-remunerada e não-

lucrativa, extensível a todos os sócios da FIO que se responsabilizam pela mecânica e 
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 Trata-se de um cenário previsto no Regulamento oficial da Força Aérea que dita a Esquadrilha 

Histórica  

Tem por “missão voar as aeronaves atribuídas para voo ao MUSAR e outras, de organizações 

protocoladas com a FAP, segundo as normas definidas superiormente”, o que não se verifica. RFA 304-8, 
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pilotagem, conservação do espólio estático, divulgação da colecção, e organização da 

demonstração de voo que mensalmente se realiza, o modelo de Fundação permite captar 

apoios de toda a monta e ordem, vitais para o seu funcionamento e prossecução de 

objectivos. Na FIO, particularmente, os apoios têm duas procedências principais - os 

patrocínios e as doações – provindo 70% da “base de sustentação” da fundação do 

“apoio financeiro de entidades com quem [têm] convénios de mecenato”, de que se 

destaca o Ajuntamento de Getafe (equivalente uma rede de municípios vizinhos de 

Madrid), onde irá ser criado um novo Museu da FIO a partir de um projecto oferecido 

pelo arquitecto Norman Foster. Os sócios também contribuem com quotas mensais de 

30€ que os isenta de entrada no acesso aos festivais que a FIO organiza todos os 

primeiros domingos de cada mês, existindo também alguns apoios materiais directos 

não-financeiros, como o combustível (garantido pela companhia petrolífera Repsol) e 

determinados meios de diagnóstico e acções de manutenção oferecidos pelo consórcio 

de construção aeronáutica CASA/EADS. 

Argumentos que nos levam a propor uma autonomização do Museu do Ar sem 

perda de controlo e responsabilidade da sua tutela, seguindo modelos organizativos 

exemplares e comprovados, apostando na criação de uma Fundação que viabilize a 

existência de um Aeroclube que acolha e conserve o património aeronáutico nacional.  

 

 

3.3. NORMAS E PROCEDIMENTOS 

 

Outra mudança que apontamos para o Museu do Ar, de modo a que se cumpra na 

totalidade a sua vocação, relaciona-se com a clarificação de vários aspectos 

regulamentares, dos quais se destacam a sua Missão, normas de inventário, 

incorporação e desincorporação, procedimentos de manutenção, conservação e restauro. 

O Museu tem hoje por missão “a conservação, segurança e exposição de objectos 

de valor histórico, artístico e documental, aviões e miniaturas dos mesmos que se 

consiga e convenha reunir e preservar por constituírem valiosa contribuição para a 

História da Aviação Nacional e como documentário dos processos de navegação aérea 

criados por portugueses, bem como conservar e expor o património histórico-
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museológico da Força Aérea”
123

. Trata-se de uma Missão, demasiado longa e nalguns 

pontos sobre-pormenorizada, que desenvolve uma perspectiva de âmbito nacional que 

corresponde em toda a linha à natureza das suas colecções. As competências apontadas 

no Regulamento da Força Aérea por que se rege o Museu contradizem, contudo, esta 

vocação nacional, fixando-lhe competências que quase estritamente dizem respeito ao 

meio militar, à sua tutela a Força Aérea. Afirma-se assim, e bem, que ao Museu 

compete “coleccionar, estudar, expor e divulgar as peças de acervo, dinamizando as 

relações com o público; inventariar, conservar, propor programas de reparação e 

restauro as peças do acervo e material de apoio, bem como armazenar todo o material e 

peças das reservas nas melhores condições”
124

. Contudo de seguida refere-se que cabe 

ao Museu “coordenar com os órgãos ou unidades nomeados para apoio, os programas 

de manutenção de modo a colocar em condições de voo as aeronaves atribuídas à 

Esquadrilha Histórica e de outras de organizações protocoladas com a FA, segundo as 

normas definidas superiormente”, e “inventariar, catalogar e controlar o património 

bibliográfico e documental relacionado com o acervo, bem como os meios audiovisuais 

e ainda colaborar na realização de estudos e pesquisas”
125

. Para além das sobreposições 

de missões – museológica, arquivística e documentalista - não são nunca referidas 

nestas competências, em nenhum momento, as de referência museológica sobre o 

património aeronáutico nacional que o Museu de facto desempenha. 

Como único Museu de aviação em Portugal, possuindo uma colecção que se 

estende da origem da conquista do ar à era espacial, ao Museu afluem de forma natural 

todos os que participam e intervêm na Causa do Ar. O Museu constitui assim uma 

referência nacional e internacional como já referimos, e deve refletir formalmente essa 

realidade, assumindo na sua missão e competências a responsabilidade da salvaguarda 

do património aeronáutico nacional, material e imaterial. Trata-se de uma alteração que 

se coloca com urgência inclusivamente a nível interno, existindo a necessidade de o 

Museu supervisionar uma rede de colecções potencialmente visitáveis, existentes em 

todas as Unidades da Força Aérea. Estes núcleos, de que se destacam alguns como o 

existente na Base Aérea nº 6 no Montijo organizado pela Esquadrilha de 

Reconhecimento e Inactivação de Engenhos Explosivos, devem ser coordenados em 
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termos técnicos pelo Museu, que deve também incorporar estas colecções por 

transferência, com vista a conseguir-se determinar a importância e o valor patrimonial 

das várias peças isoladas e colecções existentes no universo da Força Aérea.  

 Extravasando esta revisão da missão e competências o foro interno, questões 

existem relativas a património aeronáutico de grande valor em risco que caberá ao 

Museu lutar por soluções que o salvaguardem. De entre muitos exemplos salientamos o 

caso do denominado Hangar do Balão, localizado dentro do complexo da OGMA, 

acessível apenas por convite ou solicitação expressa e justificada. Este hangar de 

construção mista de alvenaria e madeira utilizado pelo Batalhão de Aerosteiros data da 

década de 1920, contando com duas mezaninnes interiores de madeira, uma cobertura 

composta por milhares de telhas de fibrocimento, uma altura máxima de mais de 13 

metros, largura de 14,65 metros e 40 metros de comprimento, sendo - de acordo com 

dados oficiais (IGESPAR) – exemplar único no Mundo. O complexo da OGMA, apesar 

de estar referenciado enquanto Património Industrial e Arquitectura Industrial Moderna 

relevante, não está classificado (incluindo nesta situação o Hangar do Balão) nem está 

protegido como imóvel de interesse Municipal. Uma situação insustentável que 

motivaria ao longo dos anos várias tentativas de o restaurar e mesmo de o reinstalar, 

caso verificado em 2008, tendo então a empresa Monumenta
126

 apresentado um projecto 

para desmontar, restaurar e remontar o hangar como espaço museológico na BA1, 

apoiando o Museu. Tendo saído gorada mais esta tentativa, a avaliação necessária para a 

elaboração do projecto de reinstalação deixaria todavia claro que a estrutura do hangar 

necessitava de várias acções de conservação urgentes, o que também não se veio 

entretanto a verificar.  

A revisão da missão e competências do Museu numa perspectiva de defesa de 

todo o património aeronáutico nacional permitiria reforçar os argumentos na luta pela 

classificação deste imóvel que é, sem dúvida, de interesse público. Do mesmo modo, 

mais simplificado com uma revisão deste género ficaria o processo de proposta de 

classificação que é necessário fazer para a infraestrutura que hoje acolhe o Museu. A 

classificação do Museu do Ar onde marcam presença os Hangar Norte e os Hangares 

Históricos constituiria um passo importante na percurso simbólico do Museu, 
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valorizando-o e reconhecendo naquelas estruturas como parte de uma tradição 

aeronáutica antiga de mais de 90 anos. Tendo a BA1 sido agraciada em 2009 com o 

título de Membro-Honorário da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e 

Mérito, possui vários elementos passíveis de serem classificados, estando apenas 

protegido o aqueduto que abastece o antigo tanque da Granja (hoje adaptado a piscina), 

longo de 1900 metros e composto por dezenas de arcos assentes sobre pilares de secção 

rectangular, datando de 1770. É assim recomendável que se formule e entregue uma 

proposta de classificação (a nível nacional mas também municipal) do conjunto 

edificado do Museu do Ar, assim como a própria Igreja hoje dedicada a Nossa Senhora 

do Ar, cujos elementos hoje visíveis datam do século XVIII. 

Dotando pois o Museu dessa missão e competências, reforçando o papel de 

autoridade museológica para a história da aeronáutica em Portugal, a possibilidade de – 

por exemplo – criar roteiros temáticos em torno do património aeronáutico nacional 

constitui uma realidade, incluindo neles as dezenas de aeronaves entregues a 

Autarquias, associações e instituições locais, bem como as colecções visitáveis 

desenvolvidas pelo Corpo de Tropas Pára-Quedistas – o Museu das Tropas Pára-

Quedistas em Tancos e o Espaço Memória presente na antiga Base Aérea nº 7 em S. 

Jacinto (Aveiro), este um Museu por direito próprio, destacando-se pelos critérios 

rigorosos de museologia e museografia empregues.  

Julgamos no entanto que o principal e primeiro esclarecimento que o Museu deve 

efectuar acerca da sua missão – insistimos – deve ser o de definir se se trata de um 

Museu de Ciência e Técnica, um Museu de transportes aéreos, um Museu militar, um 

Museu de Empresa, ou um verdadeiro Museu do Ar e do Espaço. Será sempre o 

primeiro passo a tomar, formalmente e para de forma pragmática definir a sua 

programação e prioridades. 

Buscando as melhores referências nesta área museológica, verificamos por 

exemplo que um Museu do Ar e do Espaço como o Francês, sendo um Museu Nacional, 

dependendo do Ministério da Defesa e tutelado directamente pela sua Direcção de 

Memória, Património e Arquivos [DMPA] é uma instituição jurídica e financeiramente 

autónoma que foi, “desde a origem, concebido como um Museu generalista tendo por 

missão [o estudo e conservação] do universo aeronáutico, civil e militar, Francês e 
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estrangeiro”
127

. Assume este Museu possui duas missões, sendo a primeira a de 

“conservação e enriquecimento das colecções do Estado, assim como a exposição 

pública do património histórico e cultural no domínio da Aeronáutica e do Espaço”, 

visando a salvaguarda de “documentos, peças de arte e materiais aeronáuticos e 

aeroespaciais, de todas as nacionalidades, face ao seu valor histórico, científico ou 

técnico”
128

. A segunda missão consiste, naturalmente, na conservação da memória do 

centenário Aeroporto de Le Bourget (criado em 1915), o único aeroporto a servir Paris 

até à construção de Orly, preservando os espíritos de pilotos pioneiros como Charles 

Nungesser e François Coli (desaparecidos na tentativa de ligação Paris-Nova Iorque em 

8 de Maio de 1927) e Charles Lindbergh, que dias após a tragédia dos dois aviadores 

franceses (a 20 de Maio de 1927) aterrava em Le Bourget após 33 horas de voo 

transatlântico a solo, tendo descolado de Nova Iorque. Também a conservação da 

aerogare, datada de 1937, merece a atenção da equipa de cerca de 100 elementos 

permanentes (entre profissionais e voluntários) deste Museu. 

Outras referências podem ser tidas em conta no momento de reequacionar a 

missão, objectivos e competências do Museu do Ar. O caso do Smithsonian's National 

Air and Space Museum [NASM] enquadra-se sem dúvida nestas condições, apesar de se 

tratar do maior Museu deste género do Mundo, com oito milhões de visitantes anuais e 

acolhendo uma prestigiosa e completa colecção. Possuindo contudo o Museu do Ar, 

como referimos, umas melhores vinte colecções mundiais, é sim importante destacar 

que o NASM assume a missão de salvaguardar e expor uma “colecção de artefactos 

aeronáuticos e aeroespaciais, documentando todos os aspectos do voo humano”, com as 

peças mais antigas a datar de 1876 quando o governo dos Estados-Unidos recebeu uma 

colecção de 42 papagaios por parte da Comissão Imperial Chinesa de visita ao seu país 

para participar numa exposição Universal em Filadélfia, procurando celebrar “a herança 

aeronáutica e espacial dos Estados-Unidos, para educar o público e inspirar novas 

gerações”
129

.  

Com base nestes exemplos, julgamos oportuna uma revisão da missão do Museu 

que vise a preservação de uma memória Aeronáutica nacional e internacional, que se 

                                                 
127

 Missão Musée de L’Air et Espace. 
128

 Idem, ibidem. 
129

 Site National Air&Space Museum 



MUSEU DO AR 

Contributo para um Modelo de Gestão e Programação 

 

 

 

63 

 

estenda ao domínio aeroespacial (onde Portugal tem desenvolvido uma actividade de 

relevo, nomeadamente ao nível de modelos matemáticos e de vários tipos de 

programação aplicada à exploração cosmonáutica), mas que consagre também a 

conservação da memória do espaço em que o Museu se encontra. Com efeito, do mesmo 

modo que o Museo del Aire se encontra no centenário aeroporto de Quatro Vientos, e 

que o Musée de L’Air et Espace está baseado em Le Bourget, o Museu do Ar acolheu-se 

na Granja do Marquês, na Escola Militar de Aviação – Base Aérea nº1, que desde 1920 

recebeu a aeronáutica militar mas também civil em Portugal. Este aeródromo e as 

estruturas – placa e hangares - que são hoje visitáveis pelo público do Museu, estão 

carregadas de História, muita dela profusamente documentada. A missão do Museu 

deve pois carregar também a preservação dos espaços em que essa memória aeronáutica 

está presente, sendo a Granja do Marquês um espaço central, mas localizações como as 

antigas Bases Aéreas de Espinho, Tancos e S. Jacinto, assim como o espaço da colecção 

de Alverca – onde desde 1918 existe uma Unidade da Aeronáutica Militar – merecem 

inegavelmente ser salvaguardadas. Em Alverca, alguns elementos hoje entregues ao 

Depósito Geral de Material da Força Aérea e à vizinha OGMA são especialmente 

dignos de preservação, recordando a Unidade Militar de aeronaves e balões 

aeroestáticos e do arranque da indústria aeronáutica Portuguesa em 1918, mas também a 

Unidade de onde descolaram grandes raids e Viagens Aeronáuticas (com destaque para 

a travessia nocturna do Atlântico Sul em 1927) e bombardeamentos sobre Almada em 

1931 - esse ano de todas as revoltas em Portugal.  

Assim, e ainda a título de exemplo, da mesma forma que na zona de Cabo Ruivo 

se devia reforçar a memória da gare para hidroaviões que aí funcionou até meados da 

década de 1950 (tendo particular importância no período da IIª Grande Guerra), o cais 

que ainda hoje existe em Alverca e que servia a Unidade da Aeronáutica Militar de 

Alverca (denominada Parque de Material Aeronáutico), de onde partiu o hidroavião 

Argos rumo ao Rio de Janeiro em 1927 para revelar ao Mundo de que uma travessia 

transatlântica nocturna era possível (na noite de 16 para 17 de Março), deve ser 

valorizado.  

Cabe pois ao Museu integrar na sua missão a salvaguarda do património 

aeronáutico e espacial, móvel e imóvel, material e imaterial, Português e internacional, 

competindo-lhe incorporar, conservar, restaurar, estudar e divulgá-lo. Acções cujas 
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normas e procedimentos, de resto, podem ser revistas, estando a sua regular revisão 

entre os bons preceitos de gestão museológica. A este propósito, o estabelecimento 

deste tipo de metas de revisão de documentos de gestão é tão importante quanto a 

definição de cronogramas e metas exequíveis na implementação de projectos. 

Se os procedimentos de Conservação e Restauro merecem ser revistos – deixando 

a esse propósito algumas propostas no Anexo I - nunca o Museu investiu na criação de 

normas de inventário (tendo adoptado as recomendadas pela empresa Sistemas do 

Futuro) sendo este serviço como sabemos essencial para a própria existência de um 

Museu. Uma realidade que como tal foi entendida e enquadrada pelo Museu Militar e 

pela sua tutela
130

, o Exército, referindo-se ao “inventário do património cultural material 

móvel [como] uma actividade em execução por todos os museus militares, de forma 

descentralizada, informatizada e em rede, [numa] única e comum base de dados”
131

, 

tendo definido logo à partida elementos mínimos de descrição sumária - identificação, 

descrição, fotografia, dimensões e número de inventário – e o ritmo e a modalidade de 

inserção de dados. 

Sob o cumprimento de normas aprovadas para esse efeito - as Normais Gerais dos 

Museus e das Colecções Visitáveis do Exército [NGMCVE] tornadas oficiais em 2008 

através do Despacho nº 96 do Chefe de Estado-Maior
132

 - e com a coordenação e 

supervisão a cargo da Direcção de História e Cultura Militar do Exército, traçou-se um 

objectivo de tratamento descritivo em inventário de oito objectos por dia, por museu, 

tendo-se também desenhado cronogramas para a conclusão de inventários sumários para 

a sua rede de Museus e Colecções Visitáveis. 
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 Trata-se também do programa InArte, da Sistemas do Futuro. 
131

 Normas Gerais dos Museus e Colecções Visitáveis do Exército. 
132

 Constitui de facto um decisivo na vida dos Museus Militares do Exército a aprovação e entrada em 

vigor das Normas Gerais dos Museus e Colecções Visitáveis do Exército, que contam com 9 capítulos 

principais:  

1. Objecto, dependências e conceitos (conceito de Museu Militar e de colecção visitável militar) 

2. Funções museológicas nos museus militares (trata-se das 7 funções museológicas estabelecidas 

na Lei-Quadro dos Museus) 

3. Recursos Humanos, financeiros e instalações 

4. Horário e acesso ao público 

5. Execução, reprodução e aquisição de imagens de peças museológicas 

6. Cedência temporária de bens museológicos 

7. Depósito de bens museológicos 

8. doação e legado de bens culturais 

9. Desafectação de bens culturais 
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A criação de Normas semelhantes pelo Museu do Ar e a Comissão Histórico-

Cultural da Força Aérea, aprovadas formal e oficalmente pelo Chefe de Estado-Maior, 

constituiria um dos mais acertados investimentos. Os benefícios verificar-se-iam 

rapidamente ao nível do conhecimento e gestão das colecções (segurança, acesso, 

controlo do estado de conservação, documentação), constituindo inclusivamente o 

processo que actualmente
133

está em curso para a migração do programa de inventário 

InArte Plus para o InArte Premium, uma boa ocasião para rectificar a tipologia dos 

números de inventário, que são hoje numéricos sequenciais, para códigos 

alfanuméricos. Tratar-se-ia também de uma oportunidade para se actualizar e reavaliar o 

estado das colecções, promover a responsabilidade dos Registrar’s distribuídos entre 

Sintra, Alverca e Ovar, distinguir as diferentes e complementares colecções de modo a 

não se registarem sobreposições, e tornar mais seguro o seu empréstimo quando 

solicitado. Nunca se deixando, idealmente, de se manter o registo manual – não apenas 

o Tombo Geral de Inventário que já é actualizado, mas também o Livro do Dia, sempre 

de acordo com elementos básicos da ficha informatizada de inventário – seria também 

este o momento para se equacionar a adesão ao standart SPECTRUM  – o Standart 

Procedures for Collections Recording Used in Museums, sistema criado pela Museum 

Documentation Association em colaboração com a Standarts Advisory Comittee – que 

Museus de referência como o Imperial War Museum já adoptaram. 

Refira-se que a adopção e utilização de normas semelhantes às NGMCVE ou ao 

SPECTRUM, conjugadas com outras também já entretanto desenvolvidas e 

implementadas pelo Exército – as normas para Inspecções Técnicas aos Arquivos, 

Museus Militares, Colecções Visitáveis e Bibliotecas – permitiriam agilizar e tornar 

mais eficientes as inspecções internas do Museu pela sua tutela, que regularmente visita 

a estrutura do Museu através da Inspecção Geral da Força Aérea. Devendo seguir 

critérios organizativos, de higiene e segurança standarts, uma estrutura como o Museu 

não pode ser senão avaliada de acordo com critérios museológicos, não se podendo 

apreciar o seu desempenho no cumprimento da missão que lhe está atribuída de outra 

forma. 

Merece portanto o Museu a reformulação de várias normas e regulamentos, 

nomeadamente as suas normas de inventário, mas também as que estão ligadas à 
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manutenção da estrutura, conservação e restauro de peças, para o que deixamos em 

anexo uma proposta que visa hierarquizar prioridades, planificar passos a seguir (numa 

gestão Lean, posta há já algum em prática nas áreas de manutenção da Força Aérea) e 

identificar métodos e materiais para estas operações. Idealmente sempre coordenadas 

pela museologia, estas acções têm que obedecer a critérios de qualidade técnica e 

exigência histórica que estejam de acordo com a responsabilidade do único Museu de 

Aviação em Portugal, detentor de uma das melhores vinte colecções do Mundo.  

Para tal, no entanto, é essencial que se determine objectivamente o estado e tipo 

de propriedade das peças que actualmente compõem as colecções do Museu. Não 

definindo a Política de Incorporações do Museu as várias modalidades possíveis para 

esse exercício, o documento que tem oficializado desde 2006 os processos que levam a 

incorporações de peças no acervo do Museu diz apenas respeito à figura da Doação. 

Ora, sabendo-se que não é obrigatória uma transferência de propriedade das peças para 

que se verifique uma incorporação, o Museu devia considerar uma reformulação dos 

seus procedimentos no que toca à sua política de incorporação que permita “imprimir 

coerência e dar continuidade ao enriquecimento do (…) acervo de bens culturais”, 

devendo estes procedimentos serem “[revistos e actualizados] pelo menos de cinco em 

cinco anos”
134

. Convém pois ter em conta que, em primeiro lugar, o processo de 

incorporação “representa a integração formal de um bem cultural no acervo do museu”, 

constituindo um contrato que compreende várias modalidades, que acarretam diferentes 

tipos de responsabilidade e disponibilidade
135

. 

Assim, podem ser incorporadas peças no acervo do Museu por compra, doação, 

legado, herança, recolha, achado, transferência, permuta, afectação permanente, 

preferência, dação em pagamento, devendo estas modalidades de incorporação estar 

bem claras e presentes nas mentes da entidade incorporante, que produz e emite este 

tipo de contrato. Se a situação é simples no que toca a peças que histórica e 

tradicionalmente pertencem ao Museu
136

, até graças à boa fé e à figura jurídica de 

usucapião de bens móveis, ela torna-se potencialmente complexa quando se trata de 

peças pertencentes a entidades parceiras que compõem exposições estruturantes da 
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 Lei-Quadro dos Museus, artigo 12º, pontos 1 e 2. 
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 Idem, ibidem. 
136

 E para as quais pouca ou nenhuma documentação provando a sua proveniência existe. 
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narrativa do Museu. O caso das colecções da TAP ou da ANA, como referimos, 

mereceria uma revisão protocolar a este nível, afectando-se permanentemente as suas 

colecções ao Museu, que também é o seu.  

Devendo-se, em todo o caso, promover imediatamente a publicação em Ordem de 

Serviço (própria, do Museu, ou na Ordem de Serviço da Unidade apoiante, a BA1) de 

listagens de peças incorporadas, oficializando para todos os efeitos o exercício de 

incorporação por parte do Museu, multiplicar o tipo de modalidades de incorporação 

pode também constituir um meio de avançar para um projecto maior e mais complexo 

da criação do referido Aeroclube do Museu do Ar. Neste cenário, aeronaves particulares 

poderiam ser, por exemplo, confiadas pelos seus proprietários ao Museu, prevendo-se a 

opção protocolar de compra, legado ou herança dessa aeronave ao um verdadeiro 

Museu do Ar com vocação Nacional. Uma realidade que, a ser revista, deveria também 

incluir claramente o acto de desincorporação - de alienação, venda, troca, repatriação e 

destruição – figuras previstas pelo código deontológico do ICOM. Questão polémica, 

tema de estudos académicos, debate e jornadas de reflexão, verifica-se muitas vezes nos 

Museus a “acumulação de objectos que, muitas vezes não são desejados nas colecções, 

e que ocupam espaço, recursos humanos e dinheiro”
137

. Prevendo as NGMCVE a 

“desafectação de bens culturais” da rede de Museus e Colecções Visitáveis do Exército 

após “proposta fundamentada a submeter à avaliação e apreciação superior, mediante 

parecer da Direcção de História e Cultura Militar”
138

, julgamos constituir este ponto 

mais um argumento para uma necessária redefinição da política de incorporação do 

Museu que permitiria uma maior simplicidade e transparência nos processos de trocas 

de peças e serviços que, de facto, têm permitido ao Museu construir e manter ao longo 

da sua vida uma colecção referencial.  
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 Mariana Teixeira, op. cit., p. 249.  
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 NGMCVE, cap. X, art. 52º. 
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3.4. GESTÃO MUSEOLÓGICA E MUSEOGRÁFICA 

 

A alteração dos procedimentos de gestão museográfica e museológica da 

colecção, aquela que se encontra exposta e a que está nas reservas, obedecendo 

idealmente – como sabemos - aos mesmos critérios e valores de conservação, deve a 

curto prazo constituir uma das prioridades do Museu.  

Concentrando o nosso olhar no novo Museu do Ar presente na Granja do Marquês 

desde 2009, verificamos que a exposição permanente e o seu layout sofreram várias 

alterações substanciais no decurso dos últimos quatro anos, nunca se tendo conseguido 

verdadeiramente desenhar percursos e narrativas atrativas e coerentes para os públicos. 

Tendo estado profundamente envolvido nesta problemática durante mais de cinco anos 

e assistido a vários episódios que condicionaram a museologia e a museografia, 

procuramos agora contribuir para a redefinição de um espaço, composto de várias 

colecções que podem e devem completar-se e interligar-se para criarem uma narrativa 

coesa acerca da evolução da conquista do Ar e do Espaço em Portugal e no Mundo, 

destacando-se o nosso País por alguns momentos de génio e geral reconhecimento. 

Assim, presidindo às várias alterações nos percursos possíveis de serem realizados 

no Museu, é em primeiro lugar importante que haja consciência que a principal riqueza 

do Museu é o seu Património Imaterial, ilustrado - claro - pelas peças em exposição. 

Contudo, se existem áreas e temas museológicos em que a História está 

indesligavelmente associada aos Homens que a fizeram, à sua visão e experiências, no 

tema da História da Aviação, do risco, do perigo, da aventura, da Guerra aérea, é 

particularmente forte esta associação. Não faz assim sentido expor uma grande máquina 

como um avião sem revelar quem a pilota e quem a mantém, que experiências, emoções 

e sensações ela transmite. A simples mostra de uma aeronave estacionada num hangar, 

com uma legenda para sumariamente a identificar nos seus elementos mais básicos, 

provocará uma experiência na maioria dos públicos - naturalmente desconhecedores dos 

pormenores da história da Aeronáutica – que redundará não apenas num cansaço 

museológico mas também numa opressão museológica, dada a intransponibilidade da 

barreira cognitiva e (muitas vezes) semântica que o opõe a uma peça indecifrável e de 

dimensões opressivas. Um fenómeno conhecido, que conta também com a extensão do 
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percurso único – sem marcação e que leva cerca de duas horas a completar – referido 

logo em 1920 por Paul Valéry quando se referia ao violento devorismo artístico em 

exposições como as que, ainda hoje, podem ser visitadas no Louvre ou noutros grandes 

Museus onde o visitante perde um combate entre si, a sua erudição e capacidade de 

atenção, e as peças, o património e memória em exposição. “Sentimo-nos superficiais” 

perante essa “colecção de tesouros que espanta e [muita vezes] entristece”
139

 se o 

Museu não nos acolher, integrar, explicar, se não sentirmos que fazemos parte daquele 

património. A própria infraestrutura, não tendo sido criada de raiz, é de difícil leitura 

para o público, que acede a grandes hangares de manutenção, espaços despidos das suas 

referências, irreconhecíveis se não existirem elementos acerca da sua anterior função. 

Não faz, pois, sentido expor fardamento, falerística, estandartes, equipamentos de 

voo, armamento, peças religiosas, sem traduzir a sua utilidade e a ligação (muitas vezes 

de vida ou de morte) aos seus utilizadores. O património imaterial deve ser assim o 

principal eixo sobre o qual o Museu deve desenvolver a sua narrativa, contando cada 

peça a sua história particular, integrada numa grande narrativa de 100 anos de conquista 

do Ar.  

Desenvolvendo este argumento e a título de exemplo, entre os vários espaços 

expositivos visitáveis no Museu, o que se encontra no primeiro dos hangares históricos 

está em parte dedicado à Guerra em África entre 1961 e 1974. Encontra-se este não só 

sem peças em exposição cuja escala e humanidade possam conduzir o visitante para a 

narrativa que se pretende disponibilizar, mas também estão daí ausentes os testemunhos 

dos combatentes. Noutro exemplo, o núcleo de Peças Religiosas presente num nicho 

recentemente construído no terceiro dos hangares históricos, pouco acrescenta à 

narrativa, retirando-as de um riquíssimo contexto em que as cadeiras que acolheram o 

Papa João Paulo II e as baixelas utilizadas a bordo de aeronaves pelos Papas Paulo VI e 

Bento XVI em visita a Portugal poderiam integrar um núcleo sobre as passagens Papais 

por Portugal. Integrando presentemente o mesmo núcleo, a existência de um altar móvel 

transportado por Padres Pára-quedistas ao serviço da Assistência Religiosa das Forças 

Armadas, poderia incluir um núcleo dedicado aos combatentes, permitindo um 

momento reflectivo acerca da intensidade da Guerra, da vida e morte vivida por estes 

elementos. Neste âmbito, filosofias de visita como a que existe no In Flanders Fiels 
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 Paul Valéry, “Le problème des Musées”, ed. Original 1923, in Oeuvres, Piéces sur ‘Art, p. 17. 
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Museum em Ypres (Museu dedicado à memória da Iº Grande Guerra), entregando a 

cada visitante um testemunho de um combatente para o guiar na visita são aplicáveis ao 

Museu do Ar. Poder-se-ia implementar na visita ao espaço da Guerra em África, da 

Busca e Salvamento, do Transporte, das Companhias Aéreas, e dos restantes núcleos 

que adiante desenvolveremos, testemunhos, relatos e narrações em audioguia ou 

códigos QR
140

 de Pioneiros da Aviação em Portugal, de Aerobatas, de combatentes, de 

Chefes de Estado-maior, de Comandantes, de quem se desejar celebrar a memória, com 

a vantagem de este tipo de iniciativas serem praticamente sem custos para a organização 

pois assentam em plataformas digitais com nenhuns – caso dos códigos QR – ou 

pequenos custos. Uma alternativa interessante em parceria passa por mais uma parceria 

com a empresa Parques de Sintra-Monte da Lua e uma associação seu projecto 

FALACOMIGO (cofinanciado pelo QREN) que permite precisamente a realização de 

uma visita guiada por uma personagem definida pelo Museu. Um projecto que se 

poderia tornar central entre as prioridades do Museu, dado que envolve circuitos de 

visita, informação disponibilizada e a valorização (recolha, estudo e tratamento) de 

elementos históricos que está por fazer e que se assevera essencial para o património da 

Aviação em Portugal.  

A contextualização e o uso da história oral no Museu é assim do máximo 

interesse, permitindo associar pensamentos e experiências às peças em exposição, à 

narrativa, com a vantagem (associada à relativa juventude da moderna Aviação – apenas 

100 anos) de muitos dos narradores estarem vivos e regularmente se reunirem, 

permitindo a organização de colóquios, debates e o desenvolvimento de trabalhos de 

cariz historiográfico. Se associarmos este potencial às funcionalidades associadas ao 

site, poderá o Museu dispor on-line, facilmente, de excertos destes testemunhos em pod-

cast, o que nos leva também a sugerir a aquisição de uma rede WI-FI para o Museu, 

sugerindo-se a extensão da licença (hotspot) da vizinha Academia da Força Aérea, que 

já disponibiliza este serviço aos seus alunos e corpo docente. Uma organização presente 

já em alguns Museus nacionais e que pudemos observar em instituições como o Museu 

da Ciência e da Técnica de Berlim – o Stiftung Deutsches Museum – que possui na 
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 Os códigos QR – de Quick Response – códigos de barras bidimensionais, hoje largamente difundidos 

entre os Museus, constituem um acesso rápido a informação, legível através de um dispositivo de leitura 

óptica digital (máquina fotográfica, telemóvel, computador) equipado com o programa de leitura QR. 

Essa informação pode ser de todo o tipo, desde textos, a contactos a links para internet onde o visitante 

(com ligação à internet) poderia aceder a ficheiros de voz.  
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colecção 40 aeronaves, enquadradas por várias estações media interactivas com 

possibilidade de aceder a vários conteúdos, pontos de visionamento de curtos filmes, e 

pontos de escuta de história oral. 

Esta questão leva-nos a uma necessidade absoluta - a de uniformização gráfica e 

de conteúdos ao nível do site e da exposição no Museu – dois universos desejavelmente 

sempre associados. Assim, os conteúdos do site e da legendagem deverão ser sempre 

pelo menos bilingues (português e inglês), e a sinalética de segurança e de orientação 

para os diferentes percursos no Museu deve obedecer a critérios gráficos que 

privilegiem a legibilidade e uniformidade de acordo com a restante informação 

disponível no e sobre o Museu. Sendo também neste sentido desejável reduzir em pelo 

menos metade o tamanho das baias recentemente adquiridas para o Hangar Norte – 

obstroem a visão e prejudicam o acesso a peças que não são frágeis na maior parte dos 

casos, desejando-se pelo contrário um contacto próximo e desmistificatório com as 

aeronaves – existem necessidades urgentes no que à segurança orientação e segurança 

diz respeito. Assim, é fundamental que num curto prazo se instalem uma cerca e avisos 

na placa do Museu, para interditar o acesso dos visitantes à BA1 (área de segurança 

militar) à placa operacional e à pista, sendo também importante embora noutra 

perspectiva proceder à reformulação da sinalética de orientação de percursos, 

nomeadamente aquele que deveria conduzir os visitantes para a colecção da ANA 

Aeroportos, sendo muitas vezes pura e simplesmente ignorado por estar 

insuficientemente sinalizado. 

Uma realidade que talvez não se verificasse se o Museu do Ar disponibilizasse um 

catálogo para venda ou consulta dos seus visitantes em formato papel ou digital. Não 

existindo um catálogo, ou mesmo informação clara no site ou à entrada do Museu que 

indique sem dúvidas a existência de três exposições permanentes, distintas e 

complementares (contando com as colecções da TAP e a da ANA Aeroportos), os 

visitantes muitas vezes desconhecem a existência desta valência do Museu. Da mesma 

forma, é muito difícil aos públicos descortinarem quem – para além da Força Aérea que 

integrou o Museu na BA1 e que gere com militares esta sua casa – apoia e patrocina o 

Museu. É assim fundamental colocar de forma particularmente visível a indicação dos 

parceiros, mecenas e patrocinadores na entrada do Museu, bem como junto a peças que 

tenham sido restauradas com o seu apoio, nas fichas técnicas de exposições temporárias 
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ou de longa duração financiadas ou oferecidas, entre outras situações que envolvam 

patrocínios, parcerias e protocolos. 

E é bom não esquecer que o Museu tem recebido diversos apoios mecenáticos que 

lhe têm permitido efectuar restauros e melhoramentos, possui vários protocolos 

celebrados e cumpridos com instituições de referência aeronáutica e cultural, e que a 

realidade dita que instituições de referência como a Fundação Gulbenkian não só tenha 

apoiado a criação do Museu Militar do Porto em 1970 como recentemente (entre 2003 e 

2009) se constitui como o principal parceiro de um programa em parceria com o 

Ministério da Defesa na conservação e restauro de fortalezas militares portuguesas no 

Mundo. O universo de apoios verificados e potenciais é por isso muito grande, deve ser 

reconhecido e explorado. 

Contudo, para além desta questão da publicitação dos créditos de apoios e 

patrocínios do Museu, a própria orientação dos visitantes é – como já referimos – 

deficitária, escondendo alguns espaços como aquele onde está a exposição da colecção 

da ANA e outros, essenciais à vida do Museu como a área destinada aos Serviços 

Educativos. É assim aconselhável neste último caso, identificar claramente esta área, 

projectada para o primeiro dos hangares históricos, em torno do auditório, pintando por 

exemplo o pavimento com uma cor diferente ou revesti-lo de uma camada de material 

próprio para ser utilizado por crianças. 

A questão principal, no entanto, prende-se com a ausência de indicações sobre 

percursos pré-definidos disponibilizados aos visitantes, quer à entrada do Museu, que no 

seu site. Com efeito, verifica-se que desde a sua criação em 2009, o Museu nunca 

estabilizou o seu layout nem definiu uma colecção permanente ou mesmo de longa 

duração. Uma situação que deve a sua origem a vários motivos que vão desde os 

problemas estruturais aos financeiros, à incompatibilidade com a gestão de eventos da 

tutela e a gestão museológica da colecção. O resultado desta conjuntura é que até ao 

momento não foram desenhados percursos no Museu, com diferentes objectivos, 

atrativos e durações de visita, nem foram criados ambientes em torno de núcleos 

existentes, facilmente identificados por uma minoria de conhecedores, indecifráveis 

para a maioria dos visitantes. A criação de ambientes, contextualizando as aeronaves em 

exposição, seria um passo decisivo na qualidade da narrativa, no interesse patrimonial 

do Museu.  
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A esse título, operações como a exposição coerente em suspensão de peças na 

estrutura metálica da cobertura, devidamente adaptada e testada para esse efeito, 

proporcionaria uma exploração de uma área expositiva que não foi bem explorada até 

ao momento. Aeronaves preparadas (retirando-se elementos como motores, trens de 

aterragem, equipamentos de comando e comunicação), planadores, aeronaves 

ultraligeiras, papagaios, balões, pára-quedas e parapentes, modelos estáticos e 

aeromodelos, são alguns tipos de peças de que o Museu dispõe
141

 e que poderia expor 

em suspensão, criando mais um discurso numa dimensão inexplorada. Na mesma 

tónica, a elevação em suportes ao nível da exposição no solo de todas as aeronaves seria 

uma opção prioritária. Trata-se de uma operação que melhora a exploração do espaço 

expositivo, aumenta a segurança dos visitantes (uma questão grave neste momento dada 

as múltiplas superfícies perigosas expostas ao nível da circulação dos visitantes), evita a 

fadiga de componentes como pneus e trens de aterragem, como também desenvolve – 

através da encenação de atitudes de voo – o potencial narrativo destas peças. É de facto 

necessário criar em torno de cada aeronave uma história, com elementos fixos e 

multimédia, juntando se possível elementos de contexto que recriem os ambiente em 

que foram operadas como um pedaço de pista (betão/asfalto, terra ou relva) pessoal e 

material de apoio para manutenção, combustíveis, armamento, segurança – as hipóteses 

para a construção de diaporamas são quase inesgotáveis. 

É também essencial criar percursos, circuitos, que permitam a todo os visitantes 

(independentemente das limitações
142

) uma selecção dos seus pontos de interesse, não o 

obrigando a percorrer todo o espaço do Museu. Não estando ainda disponível o 

audioguia (devido à constante mudança do layout), não foram também desenvolvidos 

desde a criação do Museu materiais de apoio como folhas de sala ou mapas do Museu e 

dos seus sectores, nem no site existem para impressão ou download para plataformas 

móveis visitas virtuais e guias do Museu. O potencial para a criação de circuitos é no 

entanto muito grande e desejável. Sugerimos, de forma muito sumária, prevendo o 

recurso aos elementos citados e a tecnologia existente como os acima referidos códigos 

QR, o Google Art Project ou aplicações Iphone/Android já disponibilizados em 

                                                 
141

 A maioria destas peças encontra-se em reserva ou em exposição nas Colecções Visitáveis. 
142

 Com respeito pela Lei das Acessibilidades, sugerindo-se a este propósito a aquisição de pelo menos 

duas cadeiras de rodas para visitantes com dificuldades de mobilidade, e do desenvolvimento de materiais 

expositivos e didáticos para invisuais. 
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Portugal por alguns Museus
143

, alguns circuitos, com um máximo de 15 (quinze) pontos 

de interesse: 

‒  Pioneiros da Aviação em Portugal 

‒  A evolução da BA1  

‒  100 Anos de transporte de passageiros  

‒  100 Anos de aeroportos, aeródromos, pistas e hidroportos 

‒  100 Anos de aviação militar 

‒  A guerra em África (1916-18 e 1961-74) 

‒  A NATO, a Guerra Fria e as Guerras do Presente 

‒  História da Busca e Salvamento 

‒  Viagens Aeronáuticas dos Portugueses 

 

Alterações museográficas e de carácter museológico, que se estendem claro à 

preparação dos elementos expostos em vitrinas (e das próprias vitrinas, nomeadamente 

as antigas que contêm modelos devem ser modernizadas aplicando-se uma saia em 

torno das pernas metálicas, as que contêm fardamento devem ser elevadas), e à sua 

localização com vista a uma melhor fruição e garantia de conservação das peças. Estão 

neste caso a retirada de elementos orgânicos de áreas como os hangares Norte e 

Históricos onde o controlo ambiental é quase nulo, mas também no espaço que alberga 

a colecção da TAP (apesar de ser dotado de maior isolamento) onde a vitrina das 

baixelas deve ser transferida para a parede oposta de modo a que as peças saiam da 

acção directa do sol, pois a situação presente dita que, mesmo com os filtros aplicados, 

o sol tenha danificado visivelmente muitos dos elementos em exposição. 

A questão da iluminação, do excesso de radiação ultravioleta e de lux’s é, aliás, 

central no Museu. Se por um lado existe a necessidade de reduzir a luminosidade em 

determinados espaços para efeitos cénicos como na Sala dos Pioneiros (desejavelmente 

permitindo apenas que a luz seja proporcionada pelos projectores e pela iluminação das 

vitrinas), é indispensável para a conservação de várias peças no Hangar Norte e no 

espaço da colecção da ANA que se limitem os níveis de exposição à radiação solar que 

hoje se registam normalmente, e chegam aos 9000 lux’s. A solução passará pela 
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Caso do Museu da Marioneta ou do novo (embora ainda não inaugurado) Museu dos Coches. 
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aplicação de filtros ou, numa opção mais económica, pela aplicação de películas opacas 

black-out em cortina. Apenas esta iniciativa poderá salvar algumas peças que têm 

sofrido notoriamente com a exposição a tais níveis de radiação, trinta a quarenta vezes 

superior ao desejável e recomendável. 

Solucionadas estas questões – de causa e resposta há muito determinadas – o 

Museu poderá concentrar-se em criar os referidos núcleos e percursos, ambientes e 

contextos, em integrar os seus públicos, dando voz – através de elementos multimédia, 

económicos e de simples manutenção/actualização – aos intérpretes da História da 

Aviação em Portugal e no Mundo. Poderá, a partir desse momento, criar as suas 

exposições temporárias, integrando-as na sua programação e planos de comunicação, 

anuais e plurianuais. Uma programação que, para todos os três meses (ou pelo menos 

para nove meses por ano) deve contemplar iniciativas que atraiam público ao Museu, de 

que deixamos algumas sugestões: 

‒  Festivais de Aviação Histórica e Clássica; 

‒  Encontros de colecionadores de memorabilia aeronáutica; 

‒  Encontros de filatelia e numismática; 

‒  Encontros de modelismo estático; 

‒  Encontros de aeromodelismo out door e indoor; 

‒  Encontro de papagaios clássicos e modernos; 

‒  Encontros de automóveis antigos; 

‒  Encontros de motas antigas;  

‒  Encontros de veículos militares terrestres e anfíbios antigos;  

‒  Encontros de Pára-quedistas e de praticantes de Parapente (com e sem motor);  

‒  Festivais Aéreos (um ou mais por ano, com demonstração da Esquadrilha 

Histórica e colaboração com a organização de outros Festivais de referência); 

‒  Revitalização do Circuito da Granja, de corridas de automóveis e motociclos, 

recriado em 2007 sem continuação, após um interregno longo de mais de 30 

anos; 

‒  Participação na volta a Portugal em Balão de Ar Quente (em homenagem a 

Bartolomeu de Gusmão e à Aeroestação Militar Portuguesa); 

‒  Concursos de fotografia; 

‒  Actividades de Férias de Natal, Páscoa e Férias escolares de Verão; 
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‒  Realização de Concertos (contando com a Banda da Força Aérea e, claro, outros 

conjuntos e artistas);  

‒  Realização de peças de Teatro;  

‒  Realização de Ciclos de Cinema; 

‒  Concurso de curtas metragens e documentários sobre temas aeronáuticos 

(participando por exemplo em eventos como o Heritage in Motion fundado pela 

EuropaNostra e a European Museum Academy); 

‒  Workshops de restauro;  

‒  Workshops de simulador de voo.  

 

Para além de iniciativas e produções próprias, o Museu deve começar a celebrar e 

planear a longo prazo as celebrações de efemérides da aviação nacional e internacional 

(assentes num calendário como aquele que é proposto no anexo II), de preferência em 

estreita colaboração com os seus parceiros, as direcções de museus nacionais e 

internacionais, assim como com as organizações de festivais e encontros de aeronaves 

clássicas e históricas. Deve também, claro, integrar circuitos de exposições temporárias, 

produzindo e recebendo-as de acordo com projectos e programas desenvolvidos em 

parceria. A título de exemplo, a recente exposição A Arte da Guerra que esteve em 

2011 patente no Museu do Caramulo e mais tarde no Museu da Eletricidade podia e 

deveria ter passado pelo Museu, assim como parte da exposição relativa aos 100 anos da 

GNR. Da mesma forma, o Museu não se envolveu nas comemorações dos 90 anos da 

Viagem TransAtlântica de 1922, embora tenham sido desenvolvidas pelo Museu de 

Marinha ao longo de todo ano de 2012 várias actividades, com a edição de monografias, 

catálogos e a produção de uma exposição. Não se cingindo o Museu do Ar ao tema 

militar, aeronáutico ou da ciência e técnica, como já referimos, o Museu tem contudo 

potencial para integrar diversos circuitos de exposições que transcendam aquelas áreas 

do conhecimento, podendo receber todo o tipo de manifestações artísticas.  

Julgamos que, por último, merecem menção as exposições de divulgação que 

anualmente são desenvolvidas pelo Museu para estarem presentes em espaços que 

possuem muitas vezes características incompatíveis entre si, implicando sucessivas 

alterações e adaptações a um conceito original normalmente desenvolvido para o 

certame que a Força Aérea gera todos os anos pelo seu aniversário – a EXPOFAP. Este 
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tipo de exposição, de divulgação apenas e denominada de itinerante, é habitualmente 

projectada para ocupar uma área coberta-tipo de 40 m
2
 disponíveis num stand de 

exposição, sendo normalmente composta de elementos gráficos e de algumas peças, na 

sua maioria originais de menor valor histórico que ilustram a narrativa que se pretende 

oferecer.  

Tratando-se de uma realidade que facilmente pode prejudicar a imagem do Museu 

ao invés de a melhorar e promover, é essencial que, a prosseguir a exigência da tutela 

por este tipo de exposição ou mostra, que estas estejam integradas na programação 

plurianual museológica, antecipando-se o Museu aos pedidos e desenvolvendo de raiz 

mostras ou exposições itinerantes para esse efeito.  

 

 

3.5. SERVIÇOS EDUCATIVOS 

 

A questão dos serviços educativos, sector essencial à dinâmica de um Museu 

actual, é de particular importância e detém um potencial enorme numa instituição com 

as características do Museu do Ar, que apesar disso não possui uma estrutura ou 

recursos disponíveis para os serviços educativos.  

 Os Museus de referência nacional e internacional em dia oferecem hoje em dia, 

um sem número de experiências e contactos com as suas colecções, gratificantes pela 

fruição da cultura para os seus públicos. 

Com efeito, na exposição das colecções, é essencial adequar o melhor suporte 

comunicativo a cada peça, já que a sua exposição é, por norma, o elemento simbólico e 

narrativo mais forte. Esteja a peça iluminada ou obscurecida, numa determinada 

sequência, com limitações e baias, ou delas livre, ao nível do público ou elevada, numa 

posição expectável ou num ângulo que provoque o olhar e a reflexão – todas estas (entre 

outras) condicionantes devem estar presentes na exposição, e ter presente que aquilo a 

que o público presta por vezes menos atenção é às legendas e textos que acompanham 

as peças. É assim necessário prestar atenção à fonte, cor, linguagem, extensão e 

informação das legendas e dos textos dado serem já bem conhecidos os valores médios 

de permanência que os visitantes reservam para cada peça – cerca de dois minutos. A 
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necessidade, portanto, não só de criar percursos fortes e atrativos, lógicos e 

compreensíveis, que prendam a atenção, com zonas de descanso e descompressão, é 

grande, mas a presença de serviços educativos para todas as idades é também muito 

importante numa época hipermoderna, dependente de entretenimento e tecnologia. É 

necessário por isso procurar conjugar alguns dos meios de comunicação e informação 

do século, incorporando alguns dos seus símbolos, sem os quais a mensagem não irá 

atingir o público-alvo (que entretanto tem que ser estudado e tipificado). Não se 

tratando de uma cedência ou de nivelar por baixo, trata-se pelo contrário de criar um 

museu de facto inclusivo, que proporcione um serviço em prol da cidadania. 

Maria Sancho Querol, na sua investigação em torno do Museu de Marinha, 

identificou alguns problemas nos conteúdos e serviços educativos disponibilizados por 

esta instituição, que genericamente poderíamos estender ao Museu do Ar: 

1. Contar de forma alongada e divagatória histórias que contém demasiados 

conceitos e ideias para a função a que se destinam; 

2.  Criar aparato nos suportes da informação e desenvolver os conteúdos de forma 

insuficiente; 

3.  Procurar esclarecer dúvidas do público e formular perguntas por ele, sem o 

conhecer; 

4. Utilizar referências técnicas e especializadas indecifráveis para a maioria dos 

públicos; 

5. Não anexar instruções para a operação de determinados experiências e 

mecanismos, acessos a determinadas áreas, observação de certos pormenores 

relevantes e que acrescentam à compreensão de uma determinada peça em 

exposição ou experiência proporcionado ao visitante; 

6. Fixar informação a pormenores demasiado concretos da exposição, resultando 

em que qualquer mudança de layout terá como consequência a desactualização a 

informação, tornando-a de má qualidade ou mesmo ininteligível
144

.  

 

Acedendo hoje os públicos aos Museus com informação pré-adquirida e 

expectativas quanto ao serviço prestado, a necessidade de apostar num bom plano de 
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 Maria Sancho Querol, “A função social do Património Marítimo Português”, p. 214. 
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conhecimento e identificação de públicos é essencial para delinear os contornos dos 

programas educativos.  

Assim, se os Museus de Ciência e Técnica - existindo casos referenciais em 

Portugal, como o Pavilhão do Conhecimento, o Museu da Electricidade, o Museu da 

Ciência da Universidade de Coimbra - procuram essencialmente comunicar com o seu 

público através da experimentação, da exploração sensorial, a transmissão de 

conhecimentos sobre fenómenos específicos, o Museu do Ar está especialmente 

vocacionado para esta paleta de sensações ao dispor, ou ao poder dispor, dos seguintes 

elementos: 

‒   Simuladores de voo  

‒  Simuladores de controlo de tráfego aéreo 

‒  Simuladores de policiamento do espaço aéreo nacional 

‒  Simulador de salto de para-quedas (torre de paraquedismo) 

‒  Sintonia e recepção de ondas rádio VHF e UHF 

‒  Desorientadores espaciais 

‒  Oficinas de modelismo estático 

‒  Oficinas de aeromodelismo 

‒  Experiências em túnel de vento 

‒  Oficina de meteorologia 

‒  Passeios de carro de combate em circuito fechado (dentro do complexo da BA1) 

‒  Secção de equipamento de voo 

‒  Colocação em marcha de motor de avião em corte 

‒  Operação de motor e comandos de helicóptero em corte 

 

O Museu deve deste modo apostar fortemente na sua componente educativa, 

chamando a si os seus Especialistas (pilotos, mecânicos, controladores, meteorologistas 

[…] num total de 28 especialidades) no activo, reserva e na reforma, bem como os 

Amigos do Museu, voluntários, artistas (fotógrafos, actores
145

) e animadores que 

queiram aí desenvolver os seus workshops contando com a estrutura do Museu. 

Dispondo de equipamentos e elementos para desenvolver as actividades educativas 
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 Estes artistas podem ser convidados a, por exemplo, organizarem workshops de fotografia e pintura, 

instalando-se no Museu sem custos, com a contrapartida de trabalho de  promoção e divulgação. 
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acima propostas para públicos de diferentes tipos - juvenil, adulto e familiar – o Museu 

não dispõe no presente de responsáveis para os Serviços Educativos, nem de uma 

programação que permita a exploração das narrativas presentes na exposição. O 

potencial é no entanto muito grande. 

Dispondo, além disso, de aeronaves e fuselagens de aeronaves abatidas de grande 

porte que, inibidas, podem ser transformadas em espaços educativos (e loja itinerante 

para estar presente em festivais aéreos, se se investir numa adaptação mais complexa de 

uma fuselagem a um chassis de viatura ou atrelado pesado), e de veículos militares 

ainda em estado de marcha, o Museu do Ar poderia disponibilizar serviços e espaços 

educativos inéditos em Portugal e raros na cena internacional. Com uma 

operacionalidade e capacidade de acção que tem demonstrado ser capaz de organizar 

festivais aeronáuticos como a Aeronostalgia em 2008, 2010 e 2012, e o Centenário da 

Aviação em Portugal em 2009 que garantiu a presença de perto de uma centena de 

milhares de visitantes e a transmissão radiofónica e televisiva (RTP) em directo desta 

iniciativa, o Museu precisa agora de sistematizar procedimentos e oferecer serviços 

educativos e visitas guiadas verdadeiramente pedagógicas e organizadas onde se podem 

abordar temas como: 

‒  Como voa um avião? 

‒  Como voa um helicóptero? 

‒  Tipos de construção de aeronaves 

‒  Pioneiros da aviação no Mundo 

‒  Pioneiros da Aviação em Portugal 

‒  A aventura das Viagens Aeronáuticas 

‒  A vida de um piloto 

‒  A vida de um controlador de tráfego aéreo 

‒  A vida de um mecânico da linha da frente 

‒  Diferenças de funcionamento dos motores a pistões e os motores a jacto (com 

três níveis de complexidade) 

‒  As companhias aéreas Portuguesas, na Europa, África e Açores. 

‒  Os Aeroportos em Portugal, continental, insular e imperial 

‒  A Busca e salvamento 
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 Não chegando nunca em branco o público ao Museu, é de facto necessário criar 

percursos e pontos atrativos, pedagógicos, educativos, que satisfaçam expectativas dos 

visitantes, enriqueçam a sua visão e motivem o seu regresso. Equipamentos como a 

própria cafetaria, concessionados ou não, podem colaborar nesse sentido, explorando-se 

para mais um espaço que pode ser considerado como uma das melhores esplanadas 

sobre a Serra de Sintra na região. Assim, faria sentido que tal como no master plan do 

Museu Nacional Ferroviário está previsto que seja proporcionada aos visitantes a 

“oportunidade de tomar refeições numa bela carruagem-restaurante, decorada com sabor 

belle-époque e instalada no próprio museu”
146

, também no Museu do Ar se poderia 

recriar um ambiente aeronáutico para as refeições a bordo ao longo dos tempos, 

utilizando-se por exemplo louças e serviços que a colecção da TAP dispõe, e adaptando-

se o espaço da cafetaria ou mesmo criando um espaço próprio em que se poderia utilizar 

parte da fuselagem de aeronaves de grande porte como o DC4 ou DC6 estacionados em 

Alverca. 

No entanto, pelo número de escolas que todos anos visitam o Museu – o único 

estudo de públicos realizado tem sido efectuado com base na bilheteira - o público 

escolar de todos os ciclos deve constituir um alvo prioritário na hora de desenvolver os 

Serviços Educativos. Os temas acima referidos podem assim estar presentes em “caixas 

didáticas”
147

 para serem abertas e estudadas em ambiente de sala de aula, apoiando o 

ensino de temas de História (especialmente Contemporânea mas também Clássica, 

Medieval, Moderna), e no próprio Museu , com conteúdos para jovens que visitam 

individualmente (com Pais ou outros encarregados de Educação) o Museu e os 

descobrem numa lógica ultimamente popularizada com o geocaching.  

Outros temas são, claro, desenvolvíveis, sendo o passo seguinte o de criar de jure 

e de facto um Serviço Educativo no Museu que possa aplicar uma grande parte dos 

materiais que foram desenvolvidos ao longo de mais de 40 anos de vida do Museu para 

este efeito, cuja colecção deixamos organizada no Anexo III. 
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 Luís Gomes, Museu Nacional Ferroviário (…), p. 34. 
147

 Também apontadas por Maria Sanches Querol, op. cit. 
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3.6. PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

Sugerimos por último a definição e implementação de um plano de comunicação e 

divulgação, de verdadeiro marketing numa época em que os museus estão, malgré-soi, 

no centro de um aguerrido mercado cultural. Trata-se de uma questão vital numa época 

(de transição epocal?) em que “a sociedade de informação e do conhecimento tem vindo 

a colocar enormes desafios e transformações às instituições dedicadas à troca de 

informação e à formação de conhecimentos”
148

, e o acesso à Cultura e aos seus agentes 

– com destaque para os Museus – transformou-se num direito inalienável e um elemento 

chave para a estabilidade social.  

Esta evolução conduziu a uma redefinição do conceito de Museu, mais de acordo 

com o zeitgeist, com o século – tratando-se agora de instituições dinâmicas, 

antecipadoras de tendências e capazes de receber investimentos, não deixando de ter o 

seu horizonte fixo no longo prazo e preservando o seu carácter de utilidade pública. 

Mais do que nunca, como já referimos, os Museus estão vocacionados para a educação, 

como instituições formadoras e integradoras. 

Estando portanto a Cultura e os Museus interessados em proporcionar “a 

formação e fidelização de uma audiência de Museus activa”
149

, num momento em que 

as  (na sua maioria e por definição) não-lucrativas instituições de cultura têm que ser 

economicamente viáveis e sustentáveis, as estratégias de comunicação e captação de 

públicos tornaram-se prioritárias. E constitui hoje essência da comunicação nos Museus 

- com a agressividade de uns Tempos Modernos que Chaplin nos deixara entrever, 

Huxley previra e Sartre sancionara durante os mais terríveis cem anos de que há 

memória humana - impactar o público, conquistá-lo, trilhando-se um caminho que é 

uma estratégia, que obedece a um cronograma que é uma ordem de batalha, que 

naturalmente conta com detratores e defensores.  
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 Susana Gomes da Silva, “Museus e Públicos: estabelecer relações, construir saberes”, revista Turismo 

e Desenvolvimento, 2006, p. 161. 
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 Idem, p. 162. 
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Se as vozes contra clamam que “les musées ne sont pas à vendre”
150

 e que o 

mercado cultural em que os museus também se movem é tóxico, inflacionista e nada 

acrescenta à cultura e à cidadania, os defensores da dinâmica comunicativa museológica 

indicam-nos que uma gestão assente no fund raising e acções de captação de mecenas é 

essencial à cultura, tendo importância estrutural a eficácia, qualidade, alcance e tipo de 

comunicação desenvolvida para a captação de públicos. Vêm, na defesa desta segunda 

posição, exemplos de sucesso como o do Museu de História Natural londrino (NHM), 

um museu blockbuster com 5 milhões de visitantes anuais que conta com uma gestão de 

captação recursos que é capaz de assegurar aos seus mecenas-investidores que por cada 

libra investida nesta instituição há um retorno garantido de 4.5 libras
151

. Outros 

exemplos seguem na sua peugada, como o Louvre e o Gugenheim (entre outros) e os 

seus respectivos franchisings, que também contam com departamentos de comunicação 

apetrechados com técnicos, recursos e orçamentos capazes de manterem um nível de 

notoriedade que constitui já uma prerrogativa museológica. 

Trata-se pois de um sistema, em que todos os agentes da cena e do mercado 

cultural estão envolvidos - daí dependendo a sua própria existência - cujas regras são 

ditadas superiormente. Os Museus de tutela militar não se eximem nem se podem furtar 

a esta realidade que também os afecta, tendo que caçar no mesmo terreno museológico 

Português, onde pontificam instituições como a Fundação das Comunicação, o Pavilhão 

do Conhecimento, o Museu da Electricidade, o Museu dos Transportes e 

Comunicações, entre outras notórias entidades de cultura que lhes fazem directamente 

concorrência no que às temáticas diz respeito. 

Ora, voltando ao (mais recente e completo) diploma-base da Cultura em Portugal, 

verificamos que a Lei-Quadro dos Museus nos indica através do seu artigo 86º - 

dedicado ao “Programa Museológico” como elemento essencial para a “criação ou 

fusão de Museus” - que a “identificação de públicos”
152

 constitui uma prioridade, 

antecedendo mesmo pontos como as “condições de conservação e segurança” ou 

mesmo os “recursos financeiros”
153

. Sendo essencial para a comunicação o 
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 Françoise Cachin, Jean Clair, Roland Recht, “Les Musées ne sont pas à vendre », Le Monde, 6 Mars 

2007. 
151

 Dados avançados pelo Director desta instituição, Michael Dixon, na EMAC, Lisboa, 2012. 
152

 Lei 47/2004, Lei-Quadro dos Museus Portugueses. 
153

 Respectivamente os pontos g) e h) do art. 86 da referida Lei. 
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conhecimento dos públicos e não-públicos de um Museu, torna-se claro que “facultar 

acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, a promoção da pessoa 

e o desenvolvimento da sociedade”
154

, conforme a referida Lei-Quadro, passará pela 

aposta na difusão de informação e no domínio das suas técnicas, utilizando “sempre que 

possível, novas tecnologias de comunicação e informação, designadamente a internet, 

na divulgação dos bens culturais e das suas iniciativas”
155

. 

No que toca à captação e fidelização de públicos, tem o Museu do Ar a felicidade 

e o problema de estar tan cerca e tan lejos (nos termos de Unamuno) de Sintra, estando 

referenciado como um Museu disponível no concelho, mas fora dos roteiros por onde 

passa a maioria esmagadora dos públicos de Museus. E é facto consumado e aceite este 

argumento museológico em Portugal, que se encontra de resto já representado e 

plasmado em trabalhos (sintomaticamente apresentados no novo Esperanto) como a 

recente tese de mestrado de marketing aprovada no ISEG intitulada Why going to a 

museum? Motivations and lifestyle of museum visitors and non-visitors, onde se repete 

como mote aplicável aos museus o seguinte: 

“To improve customers’ experience, we have to know what the consumer 

expectations are”. 

Há pois que ouvir o século e desenvolver um plano de comunicação que não 

considere os visitantes como meros clientes ou consumidores, mas que busque 

“aumentar os (…) públicos [dos Museus], fidelizá-los, satisfazendo as suas 

necessidades e aspirações”
156

. Uma realidade que dita, por exemplo, que o Museu 

Nacional de Arte Antiga tenha recentemente criado no centro comercial Colombo uma 

exposição de divulgação, depois de ter reconhecido que muitos “visitantes [iam] aos 

museus para ir à cafetaria, ao restaurante, à loja, a um concerto ou congresso, aos 

jardins, mas não [visitavam] as colecções”
157

. Havia pois que mostrar ao não-público o 

que se encontra de facto no Museu, o que é – no fundo – um Museu. Trata-se de uma 

questão muito cara ao Museu do Ar dado que tem investido repetidamente ao longo dos 

anos em exposições de divulgação que circulam por centros comerciais e certames 
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 Idem, alinea 1 b). 
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 Idem, Art. 39, alinea 2. 
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 Maria Matos, Why going to a museum? Motivations and lifestyle of museum visitors and non-visitors, 

p. 15. 
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 Idem, p. 16. 
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comemorativos das Forças Armadas (como o Dia da Força Aérea ou as celebrações do 

10 de Junho) nunca transmitindo aos visitantes de tais mostras a natureza da colecção e 

a missão do Museu. 

 Consequentemente, verifica-se que “apenas uma fracção do público dos museus 

é capaz de compreender”
158

 o discurso, os códigos, presentes na exposição, e que uma 

visita não-guiada (como são a maioria das visitas) tem grandes probabilidade de se 

revelar não só cansativa como frustrante, perdendo-se não apenas um visitante isolado 

ou um grupo, mas também uma percentagem importante de um universo de público 

potencial, que acolhe uma imagem negativa e desmotivadora.  Perante a necessidade de 

conhecer o seu público e de criar meios e condições de com ele comunicar, na era em 

que os Museus já nada têm da positivista ordem e regra conservacionista, dos “frios 

mausoléus albergando quilómetros de relíquias”
159

, existe a necessidade de reflectir o 

ciclo tecnológico e mental presente, dominado pelo buzz e viral marketing em que hoje 

os públicos e públicos-potenciais são diariamente abordados através de instrumentos 

como o email e as redes sociais, transportando com o mínimo de custos uma 

determinada mensagem por toda uma cadeia de contactos. 

O facto de o ICOM desenvolver iniciativas com o Dia Internacional dos Museus 

[DIM], disponibilizando um uniformizante press-kit para as 30.000 instituições que, em 

rede, participam nesta iniciativa, revela a importância da “oportunidade fantástica [que 

constitui] para os profissionais dos museus conhecerem os seus públicos, dedicando 

actividades em torno do tema” anualmente escolhido
160

, associando-se à Noite Europeia 

dos Museus, que também “busca tornar os museus mais acessíveis ao público em geral e 

em particular ao público jovem”
161

. Atento ao Zeitgeist, uma nova “aplicação social” foi 

desenvolvida pelo ICOM por ocasião do DIM – uma plataforma social de informação 

denominada Museum Together Project, que visa criar perfis e buscar outros “com vista 

a organizar visitas ou integrar outras já lançadas por outros membros dessa 

comunidade”
162

, procurando “ajudar os museus a atingirem novos públicos, novas redes 

e comunidades, promovendo a sua participação e afluência propondo por exemplo, 
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 Idem, p. 14. 
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 Philip Kotler e Sidney Levy, “Broadening the concept of marketing”, p. 12. 
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 Site ICOM, Dia Internacional dos Museus press kit, site ICOM, p. 3. 
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 Maria Matos , op. cit., p. 58. 
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acesso privilegiado durante determinados períodos do dia, a ofertas especiais nas lojas 

dos museus (…)”, entre outras iniciativas
163

. 

Estratégias conducentes a um conhecimento mais aprofundado e objectivo do 

perfil dos públicos, e dos mais eficazes mecanismos para a sua captação e fidelização, 

que interessa a todos os níveis integrar. Se o caso do Museu é particular, dada a 

ausência (não está sequer previsto no organigrama ou no Regulamento) de um gabinete 

ou um responsável pela comunicação e divulgação na sua estrutura, e a grande 

dependência da tutela que obriga a que a maioria das suas iniciativas tenham que passar 

pelo Gabinete do Chefe de Estado Maior da Força Aérea e pelo seu Gabinete de 

Relações Públicas, o Museu deve todavia delinear uma estratégia de comunicação e 

divulgação a curto, médio e longo prazo assente na Programação que lhe garanta 

alguma autonomia. Transformar-se-ia deste modo a limitação de um presente modus 

operandi informativo demasiadamente institucional e ligado á tutela, para uma 

cooperação agilizada com a eficiente estrutura de relações públicas da Força Aérea 

através de uma estratégia própria de comunicação do Museu.  

Esta estratégia, este plano de comunicação, deve ser composta de alguns 

elementos essenciais: 

1. É necessário realizar uma análise do contexto e ambiente em que a informação 

veiculada pelo Museu irá circular, constituindo para o efeito uma opção utilizar-

se um sistema de análise PEST (Political, Economic, Social and Technological) 

com os seguintes pontos: 

a) Qual tem sido o desenvolvimento da oferta cultural no Concelho de Sintra? 

b) O que oferecem essas alternativas culturais do Concelho? 

c) Como se têm comportado os media em relação a estas ofertas culturais?  

d) Quais são as tendências dos comentários nas redes sociais? 

e) Há grandes eventos no concelho, no Distrito, que possam ser incorporados 

na programação do Museu? 
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2. O esclarecimento atempado de quais são as expectativas face ao plano de 

comunicação por parte da tutela, da equipa do Museu, da Comissão Consultiva, 

parceiros e mecenas, e do GAMA, é essencial para a coordenação de esforços; 

3. A fase seguinte passa por determinar quais são, concretamente, os objectivos e 

como será realizado o processo de controlo e avaliação – questão essencial. Um 

passo em que se pode recorrer, mais uma vez, a comprovados modelos de 

gestão, nomeadamente à análise SMART (Specific; Measurable; Achievable; 

Realistic; Time-bound [limited]) através da qual se devem formular as seguintes 

questões: 

a) Deseja-se o anúncio de um motivo novo para visitar o Museu ou trata-se do 

reforço de uma mensagem? 

b) Procura-se veicular uma mudança de missão do Museu, de modelo de 

Museu, de narrativa? 

c) Tem-se por objectivo potenciar e aumentar o número actual de visitantes, 

mantendo o mesmo tipo de públicos, ou diversificar e procurar não-

públicos? 

d) A que ponto se deseja melhorar a quota de popularidade do Museu, torná-lo 

mais conhecido, mais jovem, mais dinâmico? A participação em 

determinados programas, eventos e exposições (caso do Red Bull Air Show 

ou de programas televisivos main stream como aqueles apresentados por 

Fátima Lopes, Manuel Luís Goucha ou o falecido José Hermano Saraiva) 

melhora ou prejudica a sua imagem?  

 

4. O próximo passo terá obrigatoriamente que ser o da análise o mais profunda e 

discriminada possível dos públicos e não-públicos do Museu, originando-se este 

estudo sempre a partir da tutela, o que no caso do Museu implica, como 

referimos, fortalecer a ligação existente com o Gabinete das Relações Públicas 

da Força Aérea. Existem depois determinados segmentos que são à partida 

preferenciais para receberem os conteúdos veiculados no plano de comunicação 

e que respeitam estritamente o programa museológico.  

Os alvos da comunicação são, portanto:  
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‒  Líderes de opinião (principais órgãos nacionais e internacionais difusores de 

cultura [ICOM, RPM, IATM, entre outros]; principais meios de 

comunicação e informação [televisivos, radiofónicos, imprensa e digital]; 

responsáveis proeminentes das Forças Armadas; Instituições de cultura e 

investigadores dedicados à História Contemporânea e aos demais temas 

desenvolvidos no Museu; Parceiros institucionais; principais grupos 

nacionais e internacionais de onde possam provir apoios mecenáticos; 

principais museus de aviação do Mundo e organizações dos principais 

festivais de aeronaves históricas e clássicas; Museus de uma futura rede de 

Museus de Segurança e Defesa – Exército, Marinha, PSP e PJ); 

‒  Grupos profissionais (Forças Armadas, Companhias Aéreas, Ordens 

Profissionais); 

‒  Outros grupos e associações (AeroClub de Portugal, Automóvel Clube de 

Portugal, Museu do Caramulo, Federação Portuguesa de Aeromodelismo, 

Associação de Spotters de Portugal, grupos de voluntários do museu, Liga 

dos Combatentes, Associação de Museus de Transportes e Comunicações); 

‒  Escolas de todos os ciclos educativos, e instituições de ensino Técnico e 

Superior Universitário que desenvolvam cursos na área das Engenharias 

(aeronáutica, mecânica, de materiais, electrotécnica e informática, entre 

outras) e nas áreas de conservação, restauro e museologia/museografia. 

‒  Comunidade local e público que visita a Vila de Sintra. 

‒  Comunidade internauta 

 

Julgamos que uma sectorização desta natureza dos públicos do Museu e a 

adequação da comunicação a um universo com características bem definidas trará 

benefícios para a imagem e posição do Museu do Ar.  

O motivo para colocarmos a comunidade local e os internautas como last but not 

least, prende-se com o facto de o meio da internet e das redes sociais ser extremamente 

volátil e “embora a obtenção de críticas positivas na blogosfera seja um bom objectivo, 

os bloggers irão mudar a sua opinião e passar a criticar mais rápida e facilmente que os 
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jornalistas”
 164

. Por outro lado, é um dado conhecido “que o público vizinho dos Museus 

não consome necessariamente [sic] as suas exposições”
165

, o que de resto se tem 

verificado não só no que diz respeito à população local como àquela, visitante nacional 

e internacional da Vila de Sintra e dos seus múltiplos polos de atracção. 

Outras abordagens estão disponíveis para a análise e segmentação dos públicos-

alvo da comunicação e informação do Museu. Numa abordagem mais próxima do 

marketing cultural e do seu mercado é possível dividir o universo de públicos e não 

públicos em cinco alvos dos museus
166

: 

a) Os jovens urbanos – indivíduos e grupos dos 18 aos 40 anos vivendo em grandes 

centros urbanos; 

b) Jovens profissionais - indivíduos e grupos dos 21 aos 40 anos com profissões 

altamente exigentes em termos de carga horária e de trabalho; 

c) Idosos; 

d) Crianças; 

e) Portadores de deficiência (desenvolvendo, por exemplo, para este público, a 

narrativa em torno da história de vida do Comandante Faria e Mello, paraplégico 

que efectuou em solitária duas voltas ao Mundo a bordo de um avião 

monomotor, entretanto doado ao Museu) 

 

Independentemente do método de análise de públicos, utilizado, existem 

recomendações importantes para a fase da comunicação das iniciativas propriamente 

dita que passamos a sugerir:  

a) É essencial possuir uma ideia prévia de qual será a taxa de esforço necessária 

para atingir determinado objectivo; 

b) É necessário criar um ponto alto, anúncio ou ponto de partida, que de acordo 

com a estratégia, marca o arranque, os pontos ou momentos fortes da mensagem 

inserida no plano que se deseja implementar.  
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c) É bom manter um discurso simples e acessível, remetendo os públicos-alvo para 

desenvolvimento da informação e esclarecimentos para plataformas que já 

estejam prontas para o fazer; 

d) É necessário, pois, manter a comunicação coesa, ligando os conteúdos de forma 

lógica e de acordo com uma imagem global do Museu, relacionado com a sua 

Missão, Competências e objectivos – a marca Museu do Ar; 

e) Não se deve, claro, exagerar nem se deixar influenciar pelo entusiasmo de quem 

está demasiado próximo do objecto da sua promoção.  

f) Por fim, é altamente recomendável – a não ser que o objectivo passe 

precisamente pelo contrário, pela criação de uma dúvida, de um mistério a 

desvendar – que a mensagem seja objectiva, precisa e concisa. A importância de 

definir uma mensagem-chave do plano de comunicação é total, devendo esta ser 

breve e indicar claramente a natureza da iniciativa ou a razão pela qual esta se 

vai realizar e está a ser divulgada. Cabe assim à entidade produtora da 

mensagem a controlar, em primeira mão, a natureza e a qualidade dos conteúdos.  

 

Muitos poderiam ser os exemplos, negativos mas também positivos, que se 

poderiam referir sobre esta tema para o Museu. Julgamos no entanto útil elencar quais 

poderiam ter sido os elementos de informação a serem transmitidos aquando da 

reabertura do Museu em Junho de 2012 para, de uma forma clara, anunciar um 

momento tão importante na vida do Museu: 

a) Conclusão dos trabalhos de requalificação; 

b) Exposição estática de 40 aeronaves e potencial de 5 aeronaves para exibições de 

voo; 

c) Ampliação definitiva do espaço de área expositiva coberta de 3000 para 

12000m
2 

assumindo-se assim e definitivamente como um Museu à escala 

mundial; 

d) Criação de raiz um novo espaço – A Sala dos Pioneiros – dedicado à origem da 

aeronáutica em Portugal e contando com peças de espólios de Craveiro Lopes, 

Humberto Delgado, Gago Coutinho, Plácido Abreu, entre outros; 
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e) Criação de uma nova Sala multimédia de inspiração aeronáutica, adquirida com 

o mecenato da Câmara Municipal de Sintra destinada a todo o tipo de eventos, 

nomeadamente congressos e seminários, mas também ciclos de cinema; 

f) Cumprimento de um protocolo com a TAP com a entrega de um Dakota desta 

companhia – grande aeronave que revolucionou o transporte de passageiros; 

g) Entrega formal de duas aeronaves em restauro – o North-American T-6 

(restaurado pelo museu AeroFenix, parceiro do Museu do Ar) e o Dornier DO 

H27, restaurado em colaboração com a IAC (empresa sedeada em Coimbra) e a 

Força Aérea; 

h) Criação de um site novo, com novas funcionalidades e conteúdos. 

i) Apresentação de uma programação para 2012, 2013 e vários eventos 

relacionados com a Memória da Iª Guerra Mundial entre 2014 e 2018. 

 

Existem claro regras que devem idealmente ser observadas para a transmissão dos 

conteúdos num plano de comunicação. É assim preferível que na fase da implementação 

da mensagem o anúncio das iniciativas seja realizado de forma gradual, em três 

momentos - pré-anúncio, anúncio e pós-anúncio - em que se vão progressivamente 

libertando mais dados concretos, que reforçam e completam o conteúdo e o objectivo 

inicial. Para além disso, várias opções estão disponíveis para a divulgação e difusão 

propriamente dita dos conteúdos que desejamos veicular, variando a sua natureza 

conforme o alvo que procuramos atingir:  

a) Convites e cartas pessoais (assinadas pelo Director ou outro alto responsável da 

tutela) para parceiros e contactos institucionais; 

b) Produção de conteúdos para notícias e artigos, com informação de abertura e 

follow-up anouncements para televisões, rádios, imprensa e meios digitais;  

c) Associação a outros eventos que possam promover e dignificar a imagem e 

programação do Museu;  

d) Criação de anúncios, folhetos, posters e outros materiais do género que deverão 

ser colocados em pontos fixos (mobiliário urbano [MUPIS e outdoors]) e móveis 

(aluguer de espaço de publicidade nos transportes públicos de potencial acesso 

ao Museu) de referência  



MUSEU DO AR 

Contributo para um Modelo de Gestão e Programação 

 

 

 

92 

 

e) Desenvolvimento e disponibilidade para colaborar em conteúdos dinâmicos 

(documentários, apontamentos televisivos, campanhas publicitárias)  

f) Produção e gestão (mediação) de informação destinada às redes sociais 

 

A colocação em prática e exploração de todas estas iniciativas e passos obedece, 

recordamos, a critérios profissionalizantes e de exclusividade. Só estas condições 

permitirão que a um planeamento desenvolvido suceda uma implementação séria e que 

garanta resultados positivos. É assim essencial, como em qualquer outra área 

operacional em que o Museu esteja envolvido, identificar e antecipar de problemas 

(prever as controvérsias, as dúvidas da tutela, parceiros e mecenas, e dos públicos) 

buscando encontrar para cada problema pelo menos duas soluções ou respostas. 

Convém também ter em mente que o orçamento e dotação de recursos previstos 

para o plano de comunicação, condicionará à partida as suas linhas orientadoras, a 

estratégia e a criação de iniciativas. Uma regra de gestão também aplicável ao 

marketing cultural dita que “o orçamento para uma sondagem ou avaliação da eficácia 

de um plano de comunicação deve corresponder a pelo menos cinco a sete por cento do 

orçamento total do plano de comunicação”
167

, o que pressupõe não só a existência de 

um departamento ou sector de comunicação e imagem, como agentes e meios capazes 

de investir e garantir retorno.  

Finalmente, a última fase de um plano de comunicação é absolutamente 

necessária para a manutenção ou revisão de métodos, investimentos, recursos e de 

elementos da equipa envolvida na comunicação. Trata-se do momento de avaliação e 

controlo, que permite analisar a relação entre o investimento feito pela instituição, 

mecenas e patrocinadores (se for este o caso) e o retorno que a curto, médio e longo 

prazo se obteve. É essencial a este ponto regular parâmetros, verificar se a mensagem 

que passou foi a pretendida, se a segmentação do público foi a correcta, se o tipo e a 

intensidade da comunicação foram os recomendáveis, procurando determinar 

concretamente se a reacção da tutela e dos parceiros foi boa, se os interlocutores da 

iniciativa foram reconhecidos como tal, qual foi de facto o interesse dos media (índices 

de notoriedade e share, contadores de número de visitantes físicos e virtuais nas 
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plataformas da internet), qual é o tom maioritário das opiniões, qual foi – no fundo – a 

resposta formal e informal à iniciativa. 

Definidas claramente estas prioridades, selecionados os responsáveis pela 

comunicação e escolhidos os caminhos e veículos para implementar o plano de 

comunicação, chega o momento de investir de acordo com o orçamento e parcerias 

disponíveis. No caso do Museu do Ar, como na maioria dos Museus da cena nacional, 

as verbas e recursos canalizáveis para este efeito são, no mínimo, diminutas e muitas 

vezes inexistentes. 

O contacto directo, contudo, com o mundo da museologia através de instituições 

como a RPM, o ICOM, o ICOMAM, o IATM e o AMTC é basilar, assim como com o 

público escolar, e a criação de uma lista permanentemente actualizada de contactos 

(telefónicos, email, moradas, páginas internet) para divulgar eficaz e atempadamente as 

actividades programáticas. É assim essencial é que se explorem ao máximo os meios 

que envolvam custos mínimos, destacando-se dentre estes na relação custo-benefício, as 

tecnologias de informação e comunicação presentemente disponíveis. 

Ou seja, é necessário criar um canal Youtube Museu do Ar alimentado por 

conteúdos oriundos do Centro de Audiovisuais da Força Aérea e de parceiros, e 

pequenas produções próprias (como filmagens a bordo de aeronaves da Esquadrilha 

Histórica). É também necessário criar um ou mais blogs onde se possa discutir a 

actividade diária do Museu (nomeadamente restauros, agendamento de visitas), e 

marcar presença nos universos Facebook e Twitter. Neste contexto, a renovação do site 

do Museu, dotando-o de um design atractivo e conteúdos úteis e informativos é vital, 

visto que constitui um dado geralmente aceite que mais de metade dos visitantes, físicos 

e presenciais, dos Museus visitam o seu site antes ainda de aí se deslocarem. Igualmente 

essencial a esta questão é a alocação de pelo menos um elemento especialista da equipa 

do Museu à gestão deste instrumento dado que, da mesma forma que o Museu só está 

aberto ao público após a reunião de determinadas condições, é também ponto 

geralmente assente que é preferível não ter um site a disponibilizar um que revele 

incúria e amadorismo.  
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Sugerimos assim que uma renovação do site abandone alguns elementos – de que 

se destacam a listagem e fotografias de todos os motores e aeronaves do Museu – e que 

contenha os seguintes items: 

‒  Contactos e informações úteis (como chegar ao Museu, horários, preçário); 

‒  Newsletter (resgatando as que foram sendo produzidas desde a renovação do site 

de 2007-2008); 

‒  Glossário Aeronáutico; 

‒  Funcionalidade “prepare a sua visita” (com informações e regras para a fruição 

da visita, conselhos para o visitante, mapas do Museu e do espaço das colecções 

visitáveis, e sugestão de percursos de visita ao Museu - infantil, adulto, famílias, 

mobilidade reduzida); 

‒  Visita virtual, ao Museu e às colecções visitáveis (utilizando a mesma tecnologia 

e meios da renovação do site de 2010); 

‒  Área de Investigação e publicações (disponibilizando integralmente para leitura 

em PDF artigos e trabalhos de reconhecido interesse); 

‒  Postais e imagens de fundo de ecrãs gratuitos, e vídeos disponíveis em canal 

Youtube do Museu; 

‒  Página de Facebook; 

‒  Ligação para blogs selecionados, nomeadamente de projectos do Museu (criados 

para o efeito), conservação, restauro e museologia em geral; 

‒  Ligações internet (institucionais, de parceiros e de áreas de interesse afins); 

‒  Informação sobre o Museu (história; Linhas gerais do programa museológico; 

organograma; relatórios de gestão; protocolos e parcerias; galeria de antigos 

directores e colaboradores notáveis; Grupo de Amigos do Museu do Ar – 

GAMA); 

‒  Informação acerca do aluguer de espaços, condições e serviços de apoio do 

Museu (seminários e congressos, lançamento de produtos, sessões de fotografia 

e filmagem, corporate events, catering próprio com o apoio da estrutura da BA1, 

que já se encontra organizada para este efeito); 

‒  Informação acerca de exposições (realizadas, em curso e agendadas) e 

exposições virtuais – catálogos on line; 

‒  Notícias e destaques; 
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‒  Sub-ligações para sites (a desenvolver em paralelo) das colecções museológicas 

de Alverca e Ovar (esta última colecção já possui um site disponível apenas na 

intranet da Força Aérea); 

‒  Eventos (realizados, em curso e agendados); 

‒  Loja (contactos dos responsáveis, encomendas, stock, destaques, e catálogo on-

line); 

‒  Normas, regulamentos e procedimentos (disponibilização para consulta dos 

regulamentos interno, de conservação, de incorporação, empréstimo e direitos de 

autoria); 

‒  Funcionalidade “enviar este site a um amigo”; 

‒  Área destinada a profissionais (agências de turismo, merchandising, organização 

e animação de eventos) e clientes (aluguer e cedência de espaços); 

‒  Área destinada a crianças e jovens (jogos interativos [à semelhança do site do 

MNF] e pdf para download de planos de aviões de papel, desenhos para colorir e 

unir pontos, etc);  

‒  Área destinada a escolas (preparação de visitas e conteúdos desenvolvidos de 

acordo com os programas escolares de história, geografia, física e química);  

‒  Área destinada aos Spotters – animado por uma comunidade spotter inscrita no 

site, sendo os conteúdos escrutinados pela Direcção do Museu; 

‒  Área para campanhas de mecenato e doações (campanhas de salvaguarda de 

determinadas peças, histórico de outras campanhas, objectivos – política de 

incorporação - e informações); 

‒  Área com destaque para 20 (apenas vinte) objectos da colecção, com informação 

e fotografia particularmente detalhadas, obrigatoriamente substituídos no site 

todos os meses; 

‒  Área de “História” com excertos do livro Viagens Aeronáuticas dos Portugueses 

disponível em PDF, sínteses históricas publicadas na revista Mais Alto, história 

oral – testemunhos – em pod cast para audição livre de acordo com temas 

definidos, e uma linha cronológica interrelacionada com o calendário de 

efemérides; 

‒  Calendário de efemérides (Anexo II);  

‒  Área de Imprensa (notícias veiculadas sobre o Museu e as suas actividades); 
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‒  Catálogo on-line da biblioteca do Museu (no limite, e se não houver alternativa 

mais atrativa, disponibilizar uma tabela em pdf; preçário para digitalizações 

parciais de obras – proibição de fotocópias); 

‒  FAQ’s (num total de 10 questões e respectivas respostas, remetendo para 

conteúdos presentes noutras áreas do site); 

‒  Acesso à Radio Lajes (existente desde 1947, disponível em live streaming e com 

provada capacidade de promover e difundir informação e conteúdos com o 

Museu) ou apenas à sua playlist como Rádio Museu do Ar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Enquadrado o Museu do Ar entre o universo dos seus pares, destrinçada a sua 

História e apontadas algumas propostas para o seu futuro, julgamos ser este o momento 

para um passo decisivo na sua vida, alinhando este esforço necessário com a dinâmica 

que dita que face ao actual enfraquecimento, dispersão e descredibilização dos agentes 

tradicionais (dos últimos 50 anos) e simbólicos de poder e estabilidade, os Museus e 

demais agentes de cultura e memória surjam como âncoras para um público 

constantemente estimulado e entretido pelo ambiente que o rodeia, buscando novas 

referências que substituam as que faliram face à Lei da total-concorrência. 

Constituindo, os Museus contemporâneos, um símbolo da própria 

contemporaneidade, neles convivem valores absolutos e contradições, memória e 

olvido, produzindo sentidos e problemáticas, assumindo-se como veículos e formadores 

de cidadania. Não encontramos pois nos Museus apenas uma história oficial e 

institucional, embora continuem a não ser dissociáveis a Informação, o Conhecimento e 

a Memória, do Poder e das suas instituições. 

Seja a História escrita pelos vencedores (numa acepção Bonapartista) ou pelos 

seus vários contrapoderes, trata-se sempre da busca por uma legitimação cultural, social, 

simbólica para a narrativa em exposição, assim como de uma permanente estruturação. 

Algo que em tempos pós-modernos ou mesmo hipermodernos, caracterizados “pelo 

individualismo, ansiedade, vulnerabilidade, busca de identidade e obsessão pelo tempo 

numa sociedade globalizada” e tecnológico-dependente, faz com que o adágio lembro 

logo existo ganhe mais peso que o cogito ergo sum Aristotélico-Cartesiano, 

transportando as instituições de memória para uma arena central de busca de identidade, 

significados e significandos
168

.  

Assim, e tendo em conta a selectividade produtiva da Memória que nos leva a 

ordeiramente ganhar o pão com o suor do nosso rosto e conservar ordens e hierarquias, 

é normal também – como afirmámos - que revisionismos e branqueamentos estejam 

presentes nos discursos museais. É deste modo possível revisitar os Descobrimentos 

                                                 
168

 Renata Andreoni, “Museu, Memória e Poder”, p. 174. 



MUSEU DO AR 

Contributo para um Modelo de Gestão e Programação 

 

 

 

98 

 

como a origem da globalização e dos modernos Estados Europeus ou mesmo como 

símbolo da Diáspora, da Viagem, da mesma forma com que celebramos candidamente 

personagens extremamente complexas e elevamos outras ao estatuto de monstros, 

celebrando a vitória do Bem sobre o Mal, dos Aliados sobre o Inimigo, provocando 

neste processo, claro, reflexos de autocensura e recalcamentos naqueles visados como o 

outro lado. Os museus correspondem assim à nossa memória social, grupal, sendo 

consequentemente conservadores de determinadas Ordens e Obras.  

Em consonância com esta realidade, o facto de a Força Aérea Portuguesa ter 

criado e apoiado até hoje o Museu e os seus Órgãos de Natureza Cultural confere-lhe 

uma perspetiva histórica e reforça a sua identidade e credibilidade, obtendo um efeito de 

linhagem que é algo de essencial para uma instituição que se constitui como um 

símbolo de soberania. O Museu é hoje uma vital ferramenta estratégica não só para a 

consolidação da imagem da sua tutela, como também da Aviação em Portugal, faltando-

lhe apenas a estrutura humana capaz de construir uma narrativa que contextualize as 

peças no seu tempo e de acordo com os seus usos. 

Nesse sentido defendemos reiteradamente neste trabalho uma revisão e 

reorganização do Museu que permita reconhecer que é, não apenas desinteressante 

como constitui uma grave perda de uma oportunidade de simples acesso, possuir e 

expor uma completíssima colecção sobre, por exemplo, o Almirante Carlos Viegas 

Gago Coutinho, sem revelar o seu génio, o Republicano maçon, o Dandy celibatário, o 

estudioso transdisciplinar, o cientista místico, o cidadão-do-Mundo relacionado com um 

admirável círculo de amigos – os exemplos são inúmeros. Fica em todo o caso a 

convicção que, nos nossos tempos modernos, uma tal abordagem proporciona 

desejáveis vários níveis de leitura e continua a ser solidamente aceite, não só devido à 

qualidade dos conteúdos desenvolvidos mas porque o zeitgeist a isso obriga, dado 

respeitar os vários valores da cultura que se encontram associados a essa sociedade-

espectáculo em que vivemos. Assim, uma correcta conservação e exposição da 

idoneidade, da verosimilhança das colecções e testemunhos de Memória presente 

também no Museu do Ar, permitirá aos públicos reconhecer na coleção os valores social 

(“sentido de comunidade e pertença dentro da diversidade”), educativo (num modelo 

integrador de sociedade e cidadania), económico (para o mercado de bens culturais, do 

ócio e actividades associadas à fruição da cultura), institucional (numa lógica de 
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serviço, transmitindo confiança e conhecimento) e territorial (identificação do Museu e 

seus públicos)
169

 da cultura aeronáutica em Portugal. 

Uma realidade em que o Museu do Ar está imerso mas que exige uma 

profissionalização e especialização – características há muito dominadas pela tutela, 

sendo centrais ao cumprimento da sua missão – incompatíveis face à ausência de uma 

sólida programação a curto, médio e longo prazo. Julgamos assim ser necessário 

clarificar a missão e competências, destrinçar funções e criar mecanismos que permitam 

uma avaliação e controlo dos processos. A natureza não-lucrativa da maioria dos 

Museus, a que não se furta o Museu do Ar, não deve impedir uma gestão especializada, 

que activamente capte mecenas e patrocínios para financiar projectos previamente 

priorizados, hierarquizados e orçamentados, demonstrando claramente a relação entre 

investimento e retorno que só uma noção clara do custo-benefício dos projectos pode 

garantir. 

Defendemos pois neste trabalho essa reorganização que, de acordo com a nossa 

visão (partilhada de resto com alguns Amigos do Museu) pode incluir instrumentos 

como a criação de uma Fundação (solução adoptada por grandes instituições públicas e 

privadas) ou uma associação de apoio à superior gestão do Museu. Pode também passar 

– uma solução que extravasa notoriamente a missão e as responsabilidades do Museu – 

pela canalização para o orçamento do Museu de parte dos fundos correspondentes à 

exploração de um futuro terminal civil instalado no lado Sul do aeródromo da BA1, 

concretizando uma proposta que vem sendo alimentada há muitos anos por diversos 

responsáveis. Tendo evitado desenvolver hipóteses que se encontram à margem da 

missão e do real potencial do Museu, voltando por exemplo a propor como há cerca de 

10 anos se verificou junto do Ministro da Defesa e Historiador Nuno Severiano 

Teixeira, a criação de um Instituto do Património Militar tutelado pelo Ministério da 

Defesa em estreita colaboração como então Ministério da Cultura
170

, o nosso objectivo 

passou sempre por apontar como prioritária a afirmação do Museu do Ar enquanto 

referência e autoridade nacional para o património aeronáutico em Portugal, 

demonstrando a necessidade de uma programação do Museu que assente no primado da 
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museologia e museografia, permitindo planear com continuidade objectivos, 

controláveis e mensuráveis, repetimos. A localização do Museu e a actual estrutura de 

pólos visitáveis deve também ser revista, mas não ficam dúvidas acerca do total sentido 

que o novo Museu do Ar – tal como o Museu Nacional Ferroviário foi criado no 

Entroncamento, centro do País “e na confluência das principais vias férreas”
171

 – se 

localize na Granja do Marquês em Sintra, desde logo por ser servido por uma pista onde 

podem evoluir, como acção de conservação e para efeitos de exposição dinâmica, 

aeronaves históricas e clássicas, da Esquadrilha do Museu e dos seus parceiros de um 

futuro e desejável Aeroclube do Museu do Ar. 

Não sendo expectável ou mesmo desejável que o Museu do Ar, num impulso, 

num curtíssimo prazo, reforme a sua estrutura e modus operandi, passando a contar com 

conservadores e especialistas a título permanente ou, como se verifica no Museu 

Nacional de Arte Antiga, com pelo menos três elementos ocupados em exclusividade na 

gestão da comunicação e divulgação do Museu
172

, estamos certos que caminha para um 

futuro sólido e inspirado nas melhores práticas.  

Julgamos que, sendo garantido o contributo de alguns elementos de uma equipa 

técnica motivada, um ano bastaria para a criação de alguns roteiros do Museu e da 

organização dos serviços educativos e que, num triénio, o inventário estaria 

suficientemente desenvolvido
173

 para se conhecer de forma satisfatória a colecção, 

permitindo a publicação de um catálogo. Sendo vários os caminhos que deixamos 

apontados para uma significativa melhoria da organização interna do Museu do Ar, e 

diferentes os cronogramas ou ordens de batalha necessários para os implementar, 

confiamos que numa perspectiva global bastaria um período de cinco anos para fazer 

cumprir grande parte do seu potencial. 

Nesta nota, encerramos com Jorge Barreto Xavier quando afirma que “a soberania 

– elemento substantivo da afirmação de dada sociedade em relação a si própria e aos 

outros – passa hoje mais pelo poder de delimitarmos o nosso Eu e os territórios de 

pertença pela Cultura e pela Ciência do que pela delimitação geográfica de uma 
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fronteira guardada por um exército, independentemente do poder de dissuasão a que 

corresponde o poder bélico”
174

. O Museu do Ar, combinando a Arte da Guerra com a 

História, a Ciência, a Cultura, está neste raciocínio apto para se constituir como um dos 

melhores Museus de Portugal e um dos melhores Museus de Aeronáutica e do Espaço 

do Mundo. 
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“A ideia de que o conservador de Museu é o primeiro, senão o único, guardião das 

colecções não pode persistir, devendo essa responsabilidade ser partilhada. Trata-se de 

uma área interdisciplinar que envolve, não só as colecções e o meio ambiente, mas 

também as pessoas e a forma como elas interagem entre si, pressupondo a adopção de 

soluções comuns, baseado em diferentes saberes científicos, com o objectivo de atingir 

melhores resultados, mais amplos e duradouros (…) [no fundo] antes de ser um 

problema técnico-científico, a preservação é uma questão de mentalidade”
175

.  

 

 

1. Primeira Condição 

A condição primeira para a conservação das peças de um Museu é garantir o seu 

acondicionamento tanto em exposição como em reserva em condições de temperatura e 

humidade estáveis e adequadas (os valores ideais situam-se entre 20 e 23
c
 de 

temperatura e entre 55 e 60% de humidade relativa), protegidas da incidência de luz e 

das radiações UV e IV (os valores ideais são de 150 Lux para pinturas a óleo [telas de 

avião incluído], couros e lacas, 50 Lux para tecidos e papeis), bem como seguro contra 

agentes destruidores – parasitas (roedores e outros animais [pássaros, cães, gatos] 

térmitas e traças, xilófagos, fungos) 

 

Medidas básicas para garantir as melhores condições de temperatura e humidade: 

‒  Monitorização permanente da exposição e reservas (termohigrómetro, de 

preferência com transmissão e armazenamento de dados em software de 

gestão de colecções) 

‒  Acondicionamento das peças mais sensíveis em zonas de ambiente 

controlado. 

‒  Não fazer limpeza com água e panos húmidos. 

‒  Prevenir e reparar todas as infiltrações. 

‒  Não isolar as peças em locais fechados, herméticos. 

                                                 
175

 Catarina Alarcão, “Prevenir para preservar o património museológico”, Revista 

Municipal de Faro, nº10, 2002, pp 11 e 12. 
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‒  Proibir a alimentação dentro dos espaços do Museu – exposição e reserva – a 

visitantes e equipa. 

‒  Condicionamento eficaz do ambiente no maior número possível de áreas do 

Museu  

‒  Afastamento de cursos de água (ribeira) e depósitos (ETAR). 

 

Medidas básicas para garantir as melhores condições de luz: 

‒  Monitorização periódica da exposição e reservas (luxímetro) 

‒  Instalar cortinas blackout e mantê-las fechadas. 

‒  Reduzir ao mínimo e adaptar iluminação ambiente (luz fria e instalação de 

reguladores de intensidade). 

‒  Substituição periódica de filtros UV. 

‒  Proibir a fotografia com flash 

 

Medidas atóxicas e tóxicas para garantir a ausência de agentes orgânicos de 

destruição (parasitas), que devem ser tomadas duas vezes por ano (o ciclo larval dura 

em média 150 dias) no caso das peças em madeira, papel, couro, tecido e demais 

matérias orgânicas através de um dos seguintes métodos: 

‒  (Atóxica) exposição a baixa temperatura (-10
 C

, -15
C
) – pode-se solicitar 

apoio à Rede Portuguesa de Museus  

‒  (Atóxica) anóxia (substituição em câmara hermética do oxigénio por azoto) – 

pode-se solicitar apoio à Rede Portuguesa de Museus 

‒  (Tóxica) desinfestação ou desinsectização por fumigação – o método mais 

comum e mais económico. 
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2. Segunda Condição 

 A condição seguinte para a conservação das peças de um Museu é a 

implementação de inspecções periódicas às peças da colecção do Museu, dispensando 

os mesmos cuidados e condições tanto às que estão em exposição como as que se 

encontram nas reservas. 

 É necessário, depois, manter todas as peças em exposição directa – fora de 

vitrinas – em perfeito estado de limpeza. Esta deve ser realizada de forma simples e 

sistemática de no mínimo duas vezes por semana. O dia de encerramento semanal do 

Museu deve especialmente dedicado a esta missão. Deve existir um cuidado particular 

na monitorização do estado das peças que se encontram ao ar livre. 

As peças em vitrina devem ser inspeccionadas e limpas (no caso das peças em 

prata e cobre os intervalos entre acções de conservação são mais curtos, sobretudo se 

existir uma forte concentração de sulfuretos, que aceleram a oxidação destes metais – o 

que se verifica numa Base Aérea) no mínimo de dois em dois meses. 

 

 

3. Terceira Condição 

No que à segurança e vandalismo diz respeito, é necessário que as peças estejam 

na exposição e nas reservas de forma segura para os elementos da equipa do Museu e 

visitantes, tanto no caso da sua fruição, como manuseamento e transporte.  

O caso verificado da maioria das peças não possuir seguro e de muitas não 

pertencerem (colecções da TAP, ANA, Município de Sintra) à colecção do Museu é 

uma questão que implica sólidas medidas de segurança (identificação de pontos fracos, 

vitrinas, mecanismos de segurança e anti-roubo). 

 O caso das peças de maior volume tanto em exposição como em reserva serem 

volumosas e apresentarem muitas superfícies potencialmente contundentes e perigosas 

para a equipa e os visitantes implica a adopção de medidas preventivas, nomeadamente 

com a identificação e protecção de pontos perigosos, e definição percursos seguros. 
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Medidas básicas para garantir protecção contra vandalismo, roubo e quebras de 

segurança: 

‒  Verificação (checklist) das peças em exposição e de todos os sistemas de 

segurança do Museu às horas de abertura e de fecho. 

‒  Formação de vigilantes e voluntários 

‒  Vigilância reforçada de pontos sensíveis (caso da placa do Museu do Ar e do 

seu acesso a BA1 e zona de aeródromo) 

‒  Proibição de entrada de bolsas, mochilas e malas (criação de cacifos). 

‒  Identificação dupla (aparente e dissimulada) das peças em exposição e para 

empréstimo. 

 

 

4. Quarta Condição 

Essenciais a estas recomendações são a necessidade da existência de 

laboratórios/áreas de conservação e restauro devidamente equipadas, salas de 

expurgo/quarentena, e pessoal qualificado para o manuseamento, embalamento, 

transporte e montagem, conservação e restauro das peças.  

 

 

5. Quinta Condição 

PRODUCTOS DE CONSERVAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

 

TELAS: 

‒  Para limpeza e conservação de telas sintéticas em bom estado utilizar TYPOL, 

com uma concentração de 10 cl para um litro de água, aplicado com um pano de 

algodão; 

‒  Pode-se também usar em spray o AMBERCLENS; 
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‒  Para limpeza de telas em mau estado, e de algodão, utilizar apenas água morna 

com sabão neutro, aplicado com um pano de algodão. Secar de imediato após a 

limpeza. 

 

 

MADEIRAS: 

‒   Para limpeza utilizar água morna com sabão neutro servindo-se de um pano de 

algodão, secando de imediato após a limpeza com um pano de algodão limpo e 

seco; 

‒  Para conservação, se necessário, utilizar cera de abelha aplicada com pano de 

algodão. Evitar o uso de produtos sintéticos e com solventes, penetrantes; 

‒  Contra caruncho, térmitas e fungos é necessário de 6 em 6 meses verificar a sua 

existência e aplicar agente imunizador todos os anos caso se verifique a 

necessidade; 

‒  Notas: Condições de temperatura acima dos 30ºC e humidade acima dos 75% 

são ideais para o desenvolvimento deste tipo de ameaças; 

‒  As aeronaves de madeira, nomeadamente as réplicas realizadas com madeiras de 

pior qualidade e as que estão suspensas, cujos danos e degradação são menos 

visíveis, devem ser alvo de maior cuidado na hora da inspecção.  

 

BORRACHAS E PLÁSTICOS: 

‒  Deve-se usar Tolueno pouco concentrado para lavar e hidratar borrachas, bem 

como para limpar gorduras de superfícies metálicas e compósitas (incluindo 

fibra de vidro); 

‒  Para necessidades de selar ou reforçar plásticos, resinas (e até metais) utilizar 

Loctite Gasket Maker. 
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METAIS E FIBRAS: 

‒  Devem ser aplicados massas e óleos de lubrificação – os catálogos da SHELL e 

da RANDOPLH PRODUCTS são já utilizados pela Força aérea e possuem uma 

série de hipótese, desde massas para muito baixas e altas temperaturas, para fins 

gerais, óleos para descravar parafusos, óleos para motores de pistão e turbinas, 

etc.; 

‒  Para lavar superfícies metálicas em bom estado deve-se usar AEROKLEEN 

CD1; é biodegradável, não inflamável e está apto a ser usado em superfícies 

metálicas pintadas e em bruto; 

‒  No caso de se pretender uma inspecção básica por problemas estruturais 

(incluído para suportes de aeronaves e cablagens), utilizar o spray de inspecção 

rápida ARDROX CRACK INSPECTION KIT, que penetra que onde se infiltra 

e ganha uma coloração vermelha; 

‒  Para desincrustar parafusos, tornar acessíveis determinados mecanismos, utilizar 

o spray penetrante anticorrosivo e preenche falhas AMBERSIL 40+; 

‒  Para inibir motores, caixas de desmultiplicação e outros componentes metálicos 

utilizar o óleo Shell Vapour V2K; 

‒  Para limpar e conservar superfícies em prata utilizar uma mistura de álcool 

medicina, acetona e água em parte iguais, a que acrescenta carbonato de cálcio 

até formar uma pasta, que deve ser aplicado com algodão. 

 

TECIDOS ORGÂNICOS E SINTÉTICOS: 

‒  Devem ser acondicionados e expostos de forma a não danificarem as fibras. 

Privilegiar acondicionamento horizontal e, se houver acondicionamento vertical 

evitar o uso de cabides simples, sem reforço das zonas de esforço do tecido; 

‒  Devem estar em zonas de ambiente controlado, protegidos de agentes agressores 

– parasitas, excessos de temperatura, humidade e luz. 
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PAPEL: 

‒  As peças devem estar expostas ou acondicionadas respeitando o formato original 

das fibras, procurando não danificar a sua estrutura, tenham ou não 

encadernação; 

‒   Os documentos devem ser aspirados e limpos com um pincel ou trincha macia; 

‒  Os livros não devem ser totalmente abertos se expostos. Apenas entreabertos, 

seguros com fitas de silicone e repousando sobre bases neutras (por exemplo 

acrílicas) que não danifiquem as suas estruturas; 

‒  Devem estar em zonas de ambiente controlado, protegidos de agentes agressores 

– parasitas, excessos de temperatura, humidade e luz. 

‒  O seu manuseamento deve ser feito com luvas de algodão; 

‒  Evitar a colocação no mesmo suporte expositivo ou de reserva papéis de 

qualidade diferente. Cartões e papel couché/acetinado por exemplo contêm 

lixívias e sacarose, mais propícios aos agentes destruidores. 

 

FOTOGRAFIA: 

‒  Aplicam-se os mesmos critérios que ao papel; 

‒  Podem-se utilizar luvas de silicone; 

‒  O seu acondicionamento, no caso de fotografias isoladas, deve ser feito à peça, 

com um suporte individual feito em cartão de PH neutro e película Melinex (ou 

papel acid free, como papel vegetal) envolvendo a fotografia; 

‒  Não empilhar fotografias ou juntar várias fotografias, de tamanhos diferentes, 

em envelopes; 

‒  Não se deve colocar a face de emulsão fotografias em contacto com outra. 

 

COUROS: 

‒  Não se devem aplicar produtos modernos a couros antigos. Apenas ceras 

naturais (como cera de abelha) com um pano de algodão quando os couros 

aparentam estar desidratados – a limpeza que semanalmente se efectua será 

suficiente para controlar esta situação; 
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‒  Acondicionar e expor peças em couro respeitando o formato e sentido geral da 

peça, evitando vincos. 

 

VIDROS, CRISTAIS E PORCELANAS: 

‒  As peças em vidro devem estar em locais arejados (nunca fechadas 

hermeticamente) e as mais frágeis e/ou compostas devem estar acondicionadas 

em Melinex; 

‒  Não devem ser empilhadas e deve sempre existir espaço de segurança entre si. 

 

QUADROS E MOLDURAS: 

‒  Os quadros e molduras devem expostos em ambiente próprio e em suporte que 

não danifique o chassis; 

‒  Devem ser acondicionados em reserva em trainéis próprios ou estante, situação 

esta em que devem ser colocados em fila, os maiores atrás e os menores à frente, 

face com face e verso com verso, intercalados com espaçadores em material ph 

neutro; 

‒  Nunca devem ser deitados e as molduras ornamentadas devem ser acolchoadas.
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JANEIRO 
1 2 3 4 5 6 7 

1959 

Último voo do DC3 na TAP 

(CS-TDH), Lisboa – Porto 

1880 
Nasce Louis Bréguet 
(construtor) 
 

 1985 

É constituída a LAR – 
Ligações Aéreas Regionais  

(em substituição da TAP 
Regional) 

   

8 9 10 11 12 13 14 

  1949 

São criados os STA  

(Transportes Aéreos de S. 
Tomé) 

1927 
Inicio do voo Itália – 
Portugal num Hidro Dornier-
wall, por Sarmento de Beires, 
José Cabral, Jorge Castilho e 
Manuel Gouveia, que terminou 
a 14 janeiro 

1892 
Nasce Marcel Dassault 
(construtor) 

 

1893 
Nasce Mikhail Gurevitch 
(construtor) 

 1976 

Fundado o Aero Clube de 
Coimbra 
 

15 16 17 18 19 20 21 

1975 

Criação do GAMA – Grupo de 
Amigos do Museu do Ar 

1866 
Nasce Percy Pilcher, pioneiro 
da aviação e construtor 

 1915 
Nasce Kaulza de Arriaga 
(Secretário de Estado) 
 

 1945 
Criação da Companhia de 
Transportes Aéreos – CTA 
 

 

22 23 24 25 26 27 28 

1920 
Primeiro voo nocturno em 
Portugal 
 

 1888 
Nasce Ernst Heinkel 
(construtor) 
 

  1920 
Nasce Hiroshi Nishizawa, ás 
Japonês 

 

 

29 30 31     

 1891 
Nasce Walter Beech 
(construtor) 

1936 

Chegada a Lourenço 
Marques do Cruzeiro às 
Colónias  

( 8 Vickers Jupiter e o Junker 
W “Monteiro Torres”) 

1931 

Fim da viagem Portugal – 
Angola – Portugal  

Realizada por Humberto da 
Cruz e Carlos Bleck no avião 
De Havilland-Moth de 110 CV 
“Jorge de Castilho 
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FEVEREIRO 
1 2 3 4 5 6 7 

  1859 
Nasce Hugo Junkers 
(construtor) 

1873 
Nasce Hugh Trenchard 
(estratega) 
 

1890 
Nasce o Tenente Manuel 
Gouveia 

1941 
1º Voo Lisboa – EUA (PAN 
AM) pela rota da Guiné 

1958 
É criada a Esq. 50 “Falcões” 
(F-86) 

1920 

A Escola Militar de 
Aeronáutica é transferida de 
Vila Nova da Rainha para a 
Granja do Marquês 

 1906 
Nasce Oleg Antonov 
(construtor) 

1919 

Criado na Amadora o Grupo 
de Esquadrilhas de Aviação 
da República 

8 9 10 11 12 13 14 

 1969 
Primeiro voo do Boeing 747 
 

1951 
É criada a empresa AERO-
CONDOR 

 

1916 

Recebe as asas em França o 
1º aviador militar português 
– José Barbosa Santos Leite – 
que fez parte da Esquadrilha 
La Fayette 

 1923 
Nasce Charles “Chuck” 
Yeager 

 

15 16 17 18 19 20 21 

1858 
Nasce John Joseph 
Montgomery, pioneiro da 
aviação 

1890 
Nasce Francisco de Pinedo 

1922 
Nasce Heinz-Wolfgang 
Schnauzer, ás Alemão do 
combate nocturno 
 

1869 
Nasce Gago Coutinho 

1947 
Criação da Sociedade 
Açoriana de Estudos Aéreos 
– futura SATA 
 

1832 
Nasce Octave Chanute, 
pioneiro da aviação e 
construtor 

1932 

1ª Aterragem em Bragança – 
Aeródromo Plácido de Abreu, 
levada a cabo pelo TENENTE 
Lino Teixeira 

 

1899 
Nasce Santos Costa (Ministro 
da Defesa) 

1928 
Partida da Viagem 
Aeronáutica – voo solitário á 
Índia por Carlos Bleck 

1934 

Início da viagem Portugal – 
Índia, por Carlos Bleck (chega 
a Goa a 20 de MAR) 
 

 1914 
Nasce Eino Ilmani 
Juutilainen, ás Finlandês 

 

22 23 24 25 26 27 28 

1917 
Baptismo de voo de Gago 
Coutinho, por Sacadura 
Cabral em Vila Nova da 
Rainha 

1987 
1º Voo do AIRBUS A320  

   1935 

Voo Inglaterra – Portugal por 
Costa Macedo e Carlos Bleck 
num DE HAVILLAND 
“COMET”. 

 1887 

Cipriano Jardim realiza em 
Paris uma experiência com 
um modelo reduzido do seu 
aeróstato dirigível, segundo o 
plano apresentado em 1de 
maio de 1885 à Academia Real 
das Ciências de Lisboa 
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MARÇO 
1 2 3 4 5 6 7 

1927 
Partida da Viagem 
Aeronáutica da Travessia 
Nocturna do Atlântico Sul 
 

1927 

Partida do “ARGOS”  
para a Travessia Aérea 
Nocturna do Atlântico Sul 

1969 
Primeiro voo do Concorde 

1878 
Nasce Óscar Blanck 
(primeiro aviador Português) 
 

 1936 
Primeiro voo do Supermarine 
Spitfire 

 

1867 
Nasce Samuel Cody, pioneiro 
da aviação e construtor 
 

1925 
Partida da Viagem 
Aeronáutica Lisboa – Guiné 

 

8 9 10 11 12 13 14 

1985 

É criada a companhia Air 
Atlantis 

1953 

Criação da ESQ. 103 
“Caracóis” 

1940 

Inaugurado o Aeródromo de 
Coimbra 

1941 

Início da operação da 
Companhia Iberia em 
Portugal 

 1918 
Brevetamento de Craveiro 
Lopes 
 

 1945 

É fundada a TAP 

 

15 16 17 18 19 20 21 

 1927 
Chegada do ARGOS à Ilha de 
Fernando Noronha 

1966 

Fundado o AERO CLUBE de 
Viseu 

     

22 23 24 25 26 27 28 

1921 
Raid Lisboa-Funchal 

 
 

1946 
1ª Viagem experimental a 
África em DC3 
 

 1889 
Nasce Óscar Monteiro Torres 

 

1894 
Nasce René Fonk, ás da 
aviação Francesa 

1925 

Início do voo de Lisboa a 
Bolama 

 

29 30 31 

1912 
Nasce Hanna Reitsch (piloto) 
 

1922 
Partida de Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral, para a 
travessia do Atlântico Sul 

1969 

Inaugurado o serviço de 
táxis aéreos – TAC – 
Transportes Aéreos 
Continentais no Aeródromo de 
Viseu 
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ABRIL 
1 2 3 4 5 6 7 

1933 
Partida da Viagem 
Aeronáutica Lourenço 
Marques-Londres por Torre 
do Valle e Amadeu de Araújo 

 

1841 
Nasce Clément Ader, 
pioneiro da aviação 

1940 
1º Voo da KLM ligando 
Holanda e Portugal 

  1909 
Nasce o mecânico Sargento 
Lobato 

 

1890 
Nasce Anthony Fokker 
(construtor) 

 

1924 
Partida da Viagem 
Aeronáutica Lisboa-Macau 

 

8 9 10 11 12 13 14 

1924 

Início do voo da Amadora a 
Macau  

1936 

Termina na Amadora o 
Cruzeiro Aéreo às Colónias 

  1885 
Nasce León Morane, piloto 
pioneiro e construtor 

1894 
Nasce Craveiro Lopes 

1937 
Franck Whittle faz trabalhar 
pela 1ª vez um motor a jacto 
 

 1940 
Inaugurada oficialmente a 
Base da OTA 
 

15 16 17 18 19 20 21 

 1867 
Nasce Willbur Wright, 
pioneiro da aviação e 
construtor 

 1941 
Primeiro voo do 
Messerschmidt ME 262 

1922 
Nasce Erich Hartmann, ás 
da aviação Alemã 

 1910 
Primeiro voo em Lisboa, de 
Julien Mamet 

22 23 24 25 26 27 28 

1944 

Criação do SAC – 
Secretariado da Aeronáutica 
Civil 
 

 1924 

Os franceses Doisy e Bésin 
ligam Paris a Tóquio 

  1910 

Voo de Julien Mamet  num 
Blériot,  no hipódromo de 
Belém em circuito a 50 m de 
altura 

 

29 30 
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MAIO 
1 2 3 4 5 6 7 

 1892 
Nasce Manfred Von 
Richthofen, ás da aviação 
Alemã 

1940 
Voo inaugural Roma – 
Lisboa pela ALA LITTORIA 

 1934 
Partida da Viagem 
Aeronáutica a Marrocos em 
cinco Potez 25 da Aeronáutica 
Militar 

1942 
Nasceu o Comandante Faria 
e Mello 

   

8 9 10 11 12 13 14 

1961 

Criação do BCP 21 em 
Luanda e do BCP 31 na Beira 

1925 
Primeiro sobrevoo do Pólo 
Norte pelo comandante Byrd 

 

1882 
Nasce Cifka Duarte 

 

 1895 
Nasce Reginal Mitchell, 
engenheiro e construtor 
aeronáutico 

1967 

Viagem a Portugal do Papa 
Paulo VI (Roma-Monte Real-
Roma), no Caravelle da TAP, 
CS-TCC, “Diu” 

 1884 
Nasce Claudius Dornier 
(construtor) 

1914 

Criação da Escola de 
Aeronáutica Militar 

15 16 17 18 19 20 21 

1906 
Nasce Humberto Delgado 

1982 

1ª Viagem na TAP do Papa 
João Paulo II (Porto-Roma) e 
a Portugal  

 1920 
Partida do voo Calshot-
Lisboa liderado por Sacadura 
Cabral 

 

Dia Internacional dos 
Museus 

1927 
Criação da companhia 
Serviços Aéreos 
Portugueses – SAP 

 

1927 

Charles Lindebergh liga 
Nova Iorque a Paris em voo 
directo, no avião “RYAN” com 
o nome de “Spirit of St. Louis”. 

1878 
Nasce Glenn Curtiss, 
pioneiro da aviação e 
construtor 

1932 
Fim da travessia Atlântica de 
Amelia Earhart 

22 23 24 25 26 27 28 

 1881 
Nasce Sacadura Cabral 

1848 
Nasce Otto Lilienthal, 
pioneiro da aviação e 
construtor 

1903 
Nasce Carlos Bleck 

 1889 
Nasce Igor Sikorsky 
(construtor) 

1945 

1º Curso de pilotos da TAP – 
"Os Onze de Inglaterra" – 
ministrado no Reino Unido 

 1919 

Chega a Lisboa, vindo dos 
EUA o Hidro Americano NC-4 
que se torna a 1ª aeronave a 
fazer um voo transatlântico 

1949 

1º Voo Lisboa-Londres pela 
TAP 

1945 

Chegada do 1º DC3 da TAP, 
CS-TODA 

1987 

Mathias Rust voa com um 
CESSNA da Alemanha á 
URSS e aterra na praça 
vermelha 

29 30 31 

 1869 

Nasce Giulio Douhet 
(estratega) 
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JUNHO 
1 2 3 4 5 6 7 

1962 
Criação da Base Aérea nº 9 
(Luanda) 

 

  1911 
Primeiro concurso de 
papagaios do Aeroclub de 
Portugal 

 1896 
Nasce Italo Balbo 

1961 

Início do 1º curso de 
enfermeiras pára-quedistas 

 

8 9 10 11 12 13 14 

1920 
Nasce Ivan Kozhedub, ás da 
União Soviética 

1956 

1ª Volta Aérea a Portugal 

 

 

1892 
Nasce Pinheiro Correia 

 

1934 
Acidente de Plácido Abreu 
no Campeonato Mundial de 
Acrobacia Aérea em 
Vincennes 
 

1913 
Primeira vítima mortal da 
Aviação Portuguesa – D. Luís 
de Noronha 
 

1892 
Nasce Manuel Martins 
Bettencourt 
 

1889 
Nasce Adolphe Pégoud, 
piloto pioneiro e primeiro 
ocidental a concluir um looping 
 

1919 
Voo Terra Nova-Irlanda por 
Alcock e Brown 
 

15 16 17 18 19 20 21 

1881 
Nasce Paul Cornu (piloto 
pioneiro) 

1933 

Início da volta ao mundo em 
voo solitário pelo americano 
Wiley Post 

(terminou dia 22 JUN) 

 1910 
Primeira acção judicial 
envolvendo um acidente 
aeronáutico 

1922 
Chegada de Sacadura Cabral 
e Cago Coutinho ao Rio de 
Janeiro a bordo do Fairey 
“Santa Cruz” 

  1937 

1º Voo DO Airspeed Oxford  

1939 

Chegada a Lisboa do 1º Voo 
com passageiros da PAN 
AM (CLIPPERS)  

1540 

“Voo” de João de Almeida 
Torto em Viseu 
 

 

 

22 23 24 25 26 27 28 

1929 

Inaugurado o Aeródromo de 
Braga 

1934 
Criação da Companhia Aero 
Portuguesa 

   1898 
Nasce Willy Messerschimdt 
(construtor) 

 

  

29 30 31 

1918 

Fundação do Parque de 
Material Aeronáutico, 
antecessor das OGMA - 
Oficinas Gerais de Material 
Aeronáutico 
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JULHO 
1 2 3 4 5 6 7 

1952 

Criação da Força Aérea 
Portuguesa 

1969 

Inaugurado o Museu do Ar 
em Alverca 

 1914 
Nasce Marmaduke Thomas 
Saint John Pattle, ás Sul-
Africano ao serviço da RAF 

1976 

1ª Exibição oficial dos 
Rotores de Portugal na Base 
Aérea Nº 1 

 

  1990 

A Portugália faz os primeiros 
voos (Porto e Faro) 

 

8 9 10 11 12 13 14 

1838 
Nasce Ferdinand Von 
Zepellin (construtor) 

1961 

1º Voo comercial Lisboa – 
Índia Portuguesa.  
Viagem inaugural Lisboa/Goa - 
TAP/TAIP)  

1964 
1º Voo Lisboa – Funchal 
(TAP) 

1909 

Oscar Blanck é o 1º 
português a receber o 
certificado de piloto 

1905 
Nasce General Costa 
Macedo 

1962 

Lançamento do TELSTAR 1, 
1º satélite de comunicações 

1958 
Primeira exibição da Patrulha 
Acrobática S. Jorge 

1965 
Inauguração do aeroporto de 
Faro 

 

1929 
Primeiro voo do Dornier DO-
X 
 

1900 
Nasce Major Humberto da 
Cruz 
 

 

15 16 17 18 19 20 21 

1884 
Nasce Brito Paes 
 

1962 

Chegada a Lisboa do 1º 
Caravelle da TAP, CS-TCA 

 

  1984 

Morre Maria de Lurdes Sá 
Teixeira, 1ª aviadora 
portuguesa 

1873 
Nasce Santos Dumont, 
pioneiro da aviação e 
construtor 

1969 
Aterragem na Lua do 
módulo do Apollo 11 

 

22 23 24 25 26 27 28 

1895 
Nasce Pavel Sukhoi 
(construtor) 
 

 1897 

Nasce Amelia Earhart. 

Primeira piloto a voar duas 
vezes em voo solo sobre o 
Atlântico (1932). A primeira 
piloto a voar solo sobre o 
Pacífico (1935). 

1909 

Louis Blériot realiza a 1ª. 
Travessia da Mancha na 
distância de 38 km em 37 
minutos 

1988 

É constituída a Portugália 

 1882 
Nasce Geoffrey De 
Havilland (construtor) 

 

 

29 30 31 
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AGOSTO 
1 2 3 4 5 6 7 

1916 

Inaugurada em Vila Nova da 
Rainha a Escola de 
Aeronáutica Militar – primeiro 
voo 

1962 

1º Voo TAP Lisboa-Paris em 
aeronave a jacto 

   1905 
Nasce Artem Mikoyan 
(construtor) 

1930 
Nasce Neil Armstrong 

 

1945 

Largada do Enola Gay da 
bomba atómica sobre 
Hiroshima 

 

8 9 10 11 12 13 14 

1709 
Demonstração de voo do 
balão de Bartolomeu de 
Gusmão 

1955 

Chegada a Lisboa do 1º 
Superconstellation da TAP, 
CS-TLA 

 1948 

1º Voo Lisboa – Paris pela 
TAP 

 1962 
1º Encontro no espaço 
(VOSTOK 3 E 4) 

  

15 16 17 18 19 20 21 

   1915 
Nasce Remy Van Lierde, às 
Belga ao serviço da RAF 

1943 
Cedência da Base das Lages 
da Ilha Terceira aos Aliados 

1871 
Nasce Orville Wright, pioneiro 
da aviação e construtor 

  

22 23 24 25 26 27 28 

1834 
Nasce Samuel Pierpont 
Langley, pioneiro da aviação 
 

 

 

1799 
Ascensão em balão em 
Lisboa pelo Capitão Vicenzo 
Lunardi 

1969 

Inauguração do Aeroporto 
de Ponta Delgada 

1971 

Inauguração do Aeroporto 
da Horta 

1958 

Chegam a Portugal os 
primeiros aviões F-86 para a 
Força Aérea Portuguesa  
 

1936 

Fundada a Companhia Aérea 
DETA em Moçambique 
 

1962 

Lançamento da sonda 
Mariner 2 para Vénus 

 

29 30 31 

   



ANEXO B 

CALENDÁRIO DE EFEMÉRIDES 

 

 

B-10 

 

SETEMBRO 
1 2 3 4 5 6 7 

 1930 
Chegada do primeiro voo 
Paris-New York por Cortez e 
Belmonte 

 1892 
Nasce Sarmento de Beires 

 

1928 
Partida da Viagem 
Aeronáutica Amadora-Guiné-
S.Tomé-Angola-Moçambique 

 1912 

Primeiro voo no Porto, de 
Leopold Trescartes 

1917 

Uma aeronave voa pela 
primeira vez em Moçambique, 
um FARMAN F-40 pilotado pelo 
Alferes Gorgulho 

8 9 10 11 12 13 14 

  1912 

Sanches de Castro voou num 
ANTOINETTE de 40 CV, 
distância de 450 m a 5 m de 
altura no Mouchão da Póvoa  

1909 
Criação do AeroClub de 
Portugal 
 

 1924 
Partida da Viagem 
Aeronáutica Africana pelos 
pilotos militares Emílio 
Carvalho e Américo Rodrigues 

 

15 16 17 18 19 20 21 

  1938 
É oficialmente criada a Base 
Aérea Nº 2 (OTA) 
 

 1783 
Primeiro voo tripulado do 
balão dos Irmãos Montgolfier 

 1895 
Nasce Juan de la Cierva y 
Codornia (construtor) 

1931 
Resgate dos tripulantes do 
ESA (Espírito de Santo 
Agostinho), Junkers W33, 
naufragados na tentativa de 
travessia do Atlântico Norte 

22 23 24 25 26 27 28 

 1913 
Travessia do Mediterrâneo 
por Roland Garros a bordo 
de um Morane H 

1920 
Nasce Richard Ira Boug, ás 
Britânico 

 

1841 
Nasce o General Cipriano 
Jardim (construtor de 
aeróstatos) 
 

1993 
Entrada em órbita do POSAT, 
primeiro satélite Português  
 

 1917 
Criação do Serviço de  
Aviação na Marinha 
Portuguesa 
 

29 30 31 

 1891 
Nasce Henry Potez 
(construtor) 
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OUTUBRO 
1 2 3 4 5 6 7 

1916 

Início do primeiro curso de 
pilotos militares 
Portugueses em Vila Nova 
da Rainha 

 

 1919 
Partida do voo Paris-Lisboa 
por Lelo Portela e António 
Maya 

1930 
Primeiro voo de uma 
aeronave Portuguesa nos 
Açores 

1959 

Inaugurada a Base Aérea nº 
5 (Monte Real) 

 1922 

1º Salto de pára-quedas por 
Portugueses (Mário da Costa 
França e José Machado de 
Barros) 

 

 

8 9 10 11 12 13 14 

1902 
Nasce o Comandante 
Manuel Maria Rocha 

1943 
Chegada da RAF às Lajes, 
enquanto momento de 
viragem da IIª Guerra Mundial, 
com a intercedência de 
Humberto Delgado 

1987 

1º Voo do helicóptero AW-
101 MERLIN 

1912 
Nasce Francisco Barão da 
Cunha  

1962 

Formação das FAV 
(Formações Aéreas 
Voluntárias) em Angola 

 

1888 
Nasce António de Sousa 
Maya 
 

  1947 
Quebra da barreira do som 
com o Bell X-1 

15 16 17 18 19 20 21 

1942 

Inaugurado o Aeroporto da 
Portela de Sacavém 

1968 

1ª Aterragem de um avião 
Dakota da FAP nas Flores 

 

1937 

1º Voo do hidroavião Short 
S.25 Sunderland 

  1920 
Partida da Viagem 
Aeronáutica à Madeira por 
Sarmento de Beires e Brito 
Pais 

1962 
1º Heliassalto realizado na 
Guerra do Ultramar 

1907 
Nasce Maria de Lourdes Sá 
Teixeira 
 

1934 

1º Voo Lisboa – Tânger pela 
Aero-Portuguesa 
 

1964 

Inaugurada a Base Aérea Nº 
11 (Beja) 
 

22 23 24 25 26 27 28 

 1906 
SANTOS DUMONT (1º. Voo 
em público em Paris, com o 
“14 bis” Oiseau de Proie, no 
campe de La Bagatelle 
 

 

 1925 
Inauguração do campo de 
aviação de Espinho 

1934 

Gonçalves Lobato e 
Humberto Cruz iniciam a 
viagem Portugal –Timor – 
Portugal 

 1909 

ARMAND ZIPFEL voa num 
VOISIN ANTOINETTE sobre 
Belém em Lisboa. 

Foi o primeiro voo de um avião 
em Portugal. 

 

29 30 31 

1936 

Criados em Portugal os 
primeiros selos de correio 
aéreo (série “hélice”) 
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NOVEMBRO 
1 2 3 4 5 6 7 

1885 
Nasce Anton Flettmer 
(construtor) 

 

      

8 9 10 11 12 13 14 

  1888 
Nasce Andrei Tupolev 
(construtor) 

1961 

Desvio de um Constellation 
da TAP por Palma Inácio 
(Operação Vagô) 

1887 
Nasce Whalther Wever 
(estratega) 
 

   

15 16 17 18 19 20 21 

     1917 
Óscar Monteiro Torres morre 
em combate em França. 
 

1903 
Nasce Plácido Abreu 
 

22 23 24 25 26 27 28 

1933 
Fundada em Moçambique a 
companhia  Aero Colonial  
 

     1929 
Primeiro sobrevoo do Pólo 
Sul pelo comandante Byrd 

29 30 31 

 1893 
Nasce o Alferes Jorge 
Gorgulho 

1954 

Primeira exibição da 
Patrulha Acrobática Dragões 

1960 

Inaugurado o voo da 
Amizade (TAP-PANAIR) 
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DEZEMBRO 
1 2 3 4 5 6 7 

 1945 
Inaugurado o Aeroporto de 
Pedras Rubras 

2007 

1º Voo de longo curso 
operado por uma aeronave 
portuguesa (A330-200,   CS-
TOK, da TAP Portugal) 

 1879 
Nasce Clyde Cessna 
(construtor) 

1966 
Morte de Alessandro 
Marchetti (construtor) 

1928 

Maria de Lurdes de Sá 
Teixeira, primeira  
portuguesa a obter Licença 
de Piloto 

Dia Internacional da Aviação 
Civil 

1941 
Ataque a Pearl Harbour 

1962 

1º Voo TAP Lisboa-Santa 
Maria em jacto  

8 9 10 11 12 13 14 

1995 

Inaugurado o Aeroporto de 
Macau 

  1909 
Fundado o Aero Club de 
Portugal 

  1935 
Início do Cruzeiro Aéreo às 
colónias (partida da Amadora) 

15 16 17 18 19 20 21 

  1903 
Voo inaugural do Flyer em 
Kitty Hawk, pelos Irmãos 
Wright 

1935 
Primeiro voo do Douglas  
DC3 

1965 
Chegada a Lisboa do 1º 
BOEING 707 da TAP, CS-
TBA 

 

 1888 
Nasce Major Dovalle 
Portugal 

1957 
Primeiro voo do Boeing 707 

1934 
Chegam a Portugal 
Humberto da Cruz e 
Gonçalves Lobato  no 
regresso do voo a Timor. 
 

22 23 24 25 26 27 28 

1937 
1º Voo comercial da DETA 
ligando Lourenço Marques à 
Ilha de  Moçambique 

 1905 
Nasce Howard Hugues, 
entusiasta, empresário e 
construtor aeronáutico 

    

29 30 31 

1879 
Nasce William Mitchell 
(estratega) 
 

1930 

Início do voo Portugal-
Angola-Portugal por 
Humberto da Cruz e Carlos 
Bleck (regresso a 22 FEV 
1931) 

 

1937 
Extinção do Batalhão de 
Aerosteiros 

1946 
Inauguração da Linha 
Imperial dos TAP: Lisboa – 
Lourenço Marques 
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SERVIÇO EDUCATIVO – Colecção 
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Um carro de corrida 

 

                                                  
 
 

               
 

 
 

 

1. Pede à tua mãe um carrinho de linhas usado.  

2. Com um elástico, um botão e dois fósforos podes construir 

um carro de corrida, se montares tudo como a figura mostra.  

3. Segurando o carrinho enrola o elástico e faz girar com o dedo 

a ponta do fósforo mais comprida.  

4. Em seguida coloca o carrinho sobre uma superfície lisa e vê-

lo-ás deslocar-se a grande velocidade. 
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Um foguetão 

 

1. Com uma folha de papel de carta formato bloco, podes 

construir um modelo de foguetão moderno e com grande 

capacidade de voar. 

2. Constrói-o seguindo as indicações da figura. Na decoração 

usa cores vivas. 
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CONSTRÓI O TEU AVIÃO 
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CONSTRÓI O TEU AVIÃO 
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CONSTRÓI O TEU AVIÃO 
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Uma casa para os nossos amigos que voam 

Perseguidos pelos caçadores e pelos rapazes travessos, os 

pobres passarinhos já não sabem para onde fugir. 

Frequentemente refugiam-se na cidade onde lhes é difícil 

descobrir um lugar tranquilo e encontrar alimento. Ajudemos 

estes graciosos amigos, construindo-lhes refúgios nas nossas 

varandas e fora das janelas. 

- Com um pouco de madeira, cartão e palha podem-se fazer 

ninhos quentes e acolhedores.  

- As figuras ilustram três modelos muito simples e fáceis de 

construir.  

- Não te esqueças de meter no interior, juntamente com a 

palha, um pouco de algodão em rama.  

- Convém não pintar os ninhos, pois o cheiro da tinta afugenta 

as avezinhas. 
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Um Helicóptero 

 

 

 

 

1. Cortando como o desenho indica e prendendo um clip em 

baixo fica-se com um rotor de helicóptero. Observa como 

roda ao cair.  

2. Que acontece com um clip mais pesado? E se mudarmos a 

forma das "pás"? Conheces alguma coisa na Natureza, com 

este movimento? 
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CONSTRÓI O TEU CATAVENTO 

De onde sopra o vento? 

MATERIAL: 

‒  Papel com círculo e triângulo 

desenhados 

‒  Um vaso pequeno 

‒  Lápis 

‒  Prego pequeno 

‒  Palhinha  

‒  Plasticina  

‒  Cola  

‒  Tesoura  

‒  Bússola 

    
 

 
 

O vento está a soprar e quase te levou o chapéu. Sabes donde 

sopra o vento? Não? Então constrói o teu catavento! 

1. Recorta o círculo de papel que te é fornecido e representa as 

direcções Norte-Sul e Este-Oeste no círculo.  

2. Vira o vaso para baixo e cola o círculo de papel no fundo do 

vaso de modo aficar centrado. Passa um lápis pelo buraco no 

fundo do vaso, furando o papel, e segura bem o lápis na 

posição vertical com plasticina. Recorta o triângulo da tua 

folha e corta-o.  

3. Faz um pequeno corte nas pontas da palhinha de modo a 

encaixar nela a ponta e a base de uma seta (que são as duas 

partes do triângulo).  

4. Com a ajuda de um adulto, fura a palhinha no meio com o 

prego, passa o prego pela palhinha e espeta-o no lápis. 

5. Usando a bússola, orienta o vaso na direção Norte-Sul. 

 

Agora já sabes donde sopra o vento! 

É do lado do mar ou do lado da montanha? 
É do Norte ou do Sul? Do Este ou do Oeste? 
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Como funcionam os motores a jacto? 

MATERIAL: 

‒  Balão 

‒  Palhinha 

‒  Fita-cola 

‒  Fio 

 

 

Recorta o avião e cola-o na palhinha. 

 

Podes construir facilmente um avião a jacto na tua casa. 

 

1. Passa um fio comprido por dentro da palhinha e prende-o em 

dois sítios da tua sala, por exemplo, a duas cadeiras 

afastadas. 

2. Enche um balão e, sem deixares o ar sair, prende-o à palhinha 

colando dois bocados de fita-cola à palhinha. Larga o balão. O 

que acontece? Em que sentido vai o balão? E o ar? 

3. O ar que se escapa pelo buraco do balão obriga-o a andar no 

sentido contrário ao do ar que sai!  

É assim que funcionam os aviões a jacto e os foguetões: andam a 

grande velocidade por causa dos gases quentes que mandam 

para trás. 

 



ANEXO C 

PROJECTO EDUCATIVO 

 

 

C-12 

Desenhos para pintar 
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   Unir pontos 
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Unir pontos 
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Labirintos 

Ajuda o aviador a encontrar o caminho para ir de férias: 
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Labirintos 

Achas que conseguem chegar ao avião? Ajuda-os a evitar os perigos. 
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Make a paper airplane! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGE PARK AVIATION MUSEUM 
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Cultura Aeronáutica 

Completa as frases com a ajuda das imagens: 

1. Os portugueses _____________________ e 

______________________ fizeram a 1ª 

travessia aérea rumo ao Brasil.  

2. O padre português __________________ de ____________ 

foi o criador da ____________________. 

          

Completa as frases desenhando mais abaixo: 

 

1. Um Hidroavião pousa na _____________ ou seja, pode 

amarar. 

2. Um anfíbio é um ____________________ que pode aterrar e 

amarar. 
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Cultura Aeronáutica 

A VELOCIDADE DO AR 

‒  A superfície de uma asa de um avião é mais curva na parte 

superior, de forma que o ar que passa nessa parte é 

“apertado”, ou seja, mais comprimido do que o ar que passa 

por baixo.  

‒  Deste modo, o ar acima da asa ganha mais velocidade do que 

o ar por baixo dela. Quanto mais o ar aumentar de velocidade, 

mais baixa é a pressão dele. Por isso o ar em cima tem menos 

pressão do que em baixo da asa.  

‒  A maior pressão do ar em baixo empurra a asa para cima. 

Aumentando a velocidade do ar, aumenta-se a diferença de 

pressão e cria-se uma força de elevação na asa. 
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A VELOCIDADE DO AR 

 

Aqui está uma maneira fácil de demonstrar a força de 

elevação:  

 Segura numa folha de papel, como se monstra na imagem, e 

sopra sobre ele. O que acontece? Quando sopras aumentas a 

velocidade do ar baixando-lhe a pressão. A elevada pressão 

do ar debaixo da folha faz o papel subir. 

Outra forma de experimentar a diferença de pressão do ar: 

 Seguras duas folhas de papel e vais soprar entre elas. Por 

mais que sopres as folhas, estas não se separam. Porquê? 

Porque o ar que passa entre elas tem mais velocidade e 

portanto menos pressão. O ar de fora das folhas tem mais 

pressão e por isso faz com que elas se juntem. 
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QUANTO PESA O AR? 

Quanto pesa o ar do teu quarto? 

Escolha uma das respostas da lista em baixo, antes de 

continuares: 

- Nada 

- Quase nada 

- Tanto como uma coisa que eu consigo levantar 

- Bastante mais do que consigo levantar 

 

Agora descobre a resposta: 

 Mede o comprimento, largura e altura do teu quarto 

(medidas aproximadas), de seguida multiplica esses valores 

todos juntos. O total é equivalente ao volume do teu quarto. 

Agora, multiplica o volume por 1,2 (um metro cúbico de ar 

pesa 1,2 Kilogramas). 
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Consegues sentir as diferenças de pressão do Ar? 

 Muitas vezes esquecemo-nos que o ar está à nossa volta, 

porque é invisível. Mas o ar tem substância, ou massa. Como 

tem massa, tem de ter peso.  

 Já descobrimos que o ar pesa mais do que aquilo que 

pensamos. O peso do ar é constantemente empurrado contra 

nós, mas sente-se mais como pressão do que peso, dado que 

empurra de todos os lados.  

 Esta força de todos os lados é chamada pressão de ar. 

Estás tão habituado a esta pressão que só a notas quando ela 

aumenta ou diminui.  

 

 

Estas mudanças ocorrem quando, por exemplo, colocas a mão à 

frente do tubo do aspirador ou quando viajas de avião.  

 

 

De quanta pressão estás tu debaixo? 

A atmosfera da Terra está a pressionar contra cada centímetro 

quadrado do teu corpo, uma força de 1Kg por cm2.  

A força sobre 1000 cm2 é cerca de 1 tonelada. 
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Porque é que toda esta pressão não te esborracha no chão? 

Porque a pressão do ar nos teus pulmões e noutros espaços 

dentro do teu corpo equilibra com a pressão do ar à tua volta. 

Ao fazeres esta experiência podes ver a pressão do ar a 

actuar: 

Submerge um copo numa tina cheia de água, enchendo-o de 

água. O copo permanece cheio desde que o rebordo fique 

debaixo da superfície da água da tina. A pressão que o ar faz 

contra a água da tina impede a água do copo de sair. 

Quando chupas uma palhinha num copo com líquido reduzes a 

pressão do ar dentro da palhinha. Portanto existe mais pressão 

na superfície do líquido do copo do que no líquido dentro da 

palhinha. A pressão mais alta empurra o líquido, para cima, na 

palhinha. 

Quanta força é precisa para levantar um jacto Jumbo? 

A asa de um avião comercial consegue produzir uma diferença 

de pressão de cerca de 70 gramas por centímetro quadrado, 

mais ou menos a mesma diferença de pressão que tu podes 

fazer quando chupas o líquido por uma palhinha. 

Pode não ser muito, mas na asa inteira é muito. A asa de um 

Boing 747 pode levantar mais de 400.000 Kilogramas o 

suficiente para suportar o peso do avião totalmente carregado. 
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RECEITA DO AR: 

- 79 Chávenas de moléculas de Nitrogénio 

- 20 Chávenas de moléculas de Oxigénio 

- 1 Chávena de átomos de Argon 

- Uma mistura de outros gases, incluindo vapor de água e dióxido de 

carbono 

Mexer todos os ingredientes.  

O resultado é um gás sem cor, se cheiro, sem sabor e com uma 

densidade 800 vezes menor do que a água, especialmente 

refrescante, quando agitado e servido fresco num dia quente. 

Calcular a que distância está uma tempestade: 

 A luz viaja cerca de 1 milhão de vezes mais rápida que o som 

(a luz tem uma velocidade aproximada de 300.000 Km por 

segundo e o som cerca de 1.100 Km por hora). 

 Durante uma trovoada tu sentes primeiro o relâmpago e só 

depois o trovão. Podes calcular a distância a que está a 

trovoada contando os segundos entre o relâmpago e o trovão. 

O som viaja 1 Km em cerca de 3 segundos.  

 Portanto, se dividires o número de segundos por 3 podes 

calcular a que distância estás da trovoada. Espero que estejas 

bem longe dela! 
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Imagina-te a agarrar num punhado de balões e voar pelo 

céu.  

De quantos balões irias precisar? 

Sabendo que um pequeno clip de metal pesa 0,25 gramas e se 

um balão de hélio pode levantar 6 clips, num total de 1,5 gramas 

por balão (0,25 x 6), se pesares 45 Km, vais precisar de 30.000 

balões para o teu passeio.  

 

 

 

 



ANEXO C 

PROJECTO EDUCATIVO 

 

 

C-26 

Cultura Aeronáutica 

TU PODES VOAR? 

 Para poderes voar, tens de primeiro vencer uma força 

chamada Gravidade (ou seja, o teu próprio peso) que te 

prende ao chão. 

 A Gravidade é a força que nos prende à superfície da Terra (é 

a responsável por voltarmos ao chão cada vez que saltamos) e 

que também segura a atmosfera à volta do nosso planeta. 

 O peso de um objecto, de uma pessoa, ou de um anima, é 

sempre medido pela força gravitacional que actua sobre ele. 

 Para venceres esta força utilizando apenas os teus músculos, 

tu não consegues subir muito alto, nem muito longe. Até onde 

podes ir é o que vais descobrir. 

ANTES DE VOAR 

 Como já viste, tu sozinho, não consegues manter-te no ar 

durante muito tempo. Então como podes voar? 

 Os painéis seguintes vão dar-te as respostas. Mas, antes de 

mais, é necessário conhecer um pouco sobre as forças físicas 

que afectam as coisas que voam. 

 Todo o voo, no ar ou no espaço, de pássaros abelhas ou 

aviões, é baseado em 4 forças básicas que precisas conhecer: 
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Quais são os teus limites? 

As respostas podem surpreender-te! 

 

A que altura podes saltar? 

O salto mais alto que alguma vez alguém fez, sem qualquer tipo 

de ajuda, foi de 2,40 metros. Isto não é voar! 

A que distância podes saltar? 

A maior distância que alguém jamais saltou, com um só salto, 

depois de uma pequena corrida, foi de 8,80 metros. Isto não é 

voar! 

Quanto tempo podes ficar no ar? 

Com um simples salto, uma pessoa, apenas fica no ar menos de 

um segundo. Por exemplo, com um salto de 50 cm de altura, ficas 

no ar apenas 0,6 segundos, e para um salto de 100 cm (1 metro), 

consegues ficar 0,9 segundos no ar. Isto não é voar! 

 

Então, tu queres voar? 
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PESO 

Tu precisas de vencer o teu próprio peso, isto é, a força da 

gravidade. 

 

ELEVAÇÃO 

Para vencer a gravidade, precisas de criar uma força para cima, 

chamada elevação. É para isso que servem as asas de um avião. 

 

POTÊNCIA 

Para criar a elevação, precisas de um movimento para a frente. É 

para isso que servem os motores dos aviões, eles produzem uma 

força chamada potência. Podes pensar nela como um músculo que 

te empurra durante o voo. 

 

ATRITO 

Para te manteres em movimento precisas vencer a resistência que 

o ar faz à medida que tentas avanças. É uma força chamada atrito. 

 

São estas as 4 forças, que normalmente trabalham em conjunto 

para fazer as coisas voarem. 
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De seguida vamos ver como é que os animais que voam 

resolveram este problema sem utilizar um motor. 

Os pássaros inspiraram as nossas primeiras tentativas de voo, 

como já viste na primeira parte. Mas os nossos progressos ficaram 

limitados até nós aprendermos que não poderíamos voar como 

eles. 

Assim, vamos mostrar como os pássaros, devido ao seu pequeno 

peso, grande força e desenho biológico complexo, estão 

perfeitamente adaptados para voarem. 

As asas dos pássaros, constituídas por uma estrutura óssea muito 

leve. As penas desempenham um papel muito importante. 

ANATOMIA DE UMA AVE 

As aves ao baterem as asas começam a voar para onde querem. 

                        

Mas nós tínhamos de uma diferente aproximação. 

Nós separámos as funções de elevação e velocidade, usando as 

asas para produzir uma e motores para produzir outra. 

 

Apesar de tudo, nós não podemos voar como eles, nós 

podemos voar com eles! 
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COMO FUNCIONA UMA ASA? 

As asas são elevadas pelo ar que lhe passa por cima e por baixo. 

O ar, percorrendo a parte superior, aumenta de velocidade e é 

estirado, pelo que a pressão diminui. 

Mas o ar que passa por baixo reduz a velocidade e aumenta a 

pressão. 

 

Por isso, a asa é sugada de cima e impulsionada por baixo. 
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O que faz um avião, que pesa muitas toneladas voar 

através do ar como se não pesasse nada? 

 Precisa de criar elevação suficiente para suportar o seu 

próprio peso.  

 Precisa também produzir velocidade para se impulsionar, e 

vencer o atrito em movimento no ar. 

 Quando o avião está a voar a direito e a uma velocidade 

constante, a elevação que produz equilibra o seu peso e a 

velocidade equilibra o seu atrito. 

 No entanto, este equilíbrio de forças altera-se, quando o 

avião sobe ou desce, quando acelera ou desacelera e 

quando muda de direcção. 

 

Os objectos redondos, tais como as bolas de futebol, sofrem uma 

quantidade média de atrito.  

 

Os objectos de esquinas angulares sofrem sempre grande atrito. 

  

A forma da asa de um avião diminui o atrito. 
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O VOO PLANADO – OS PLANADORES 

Embora os planadores tenham desempenhado um papel 

importante nos primeiros tempos da aviação, esmoreceu depois 

de se iniciar o voo com motor. 

Sem motor, os planadores apenas podiam voar ”encosta abaixo”, 

e durante muito tempo, nenhum planador conseguiu subir no ar 

mais do que alguns segundos. 

Descobriu-se depois que os planadores podiam subir com o 

vento, do alto de um monte e manterem-se no ar horas a fio.  

                 

O avião “rebocador” a motor reboca o planador com uma corda de 

40 metros de comprimento;  

 

 O “rebocador” faz uma descolagem normal com o planador a 

reboque; 

 O “rebocador” solta a corda de reboque à altura desejada; 

 Depois de libertar o planador, o “rebocador” acelera rapidamente 

e “mergulha”. 
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O VOO PLANADO – OS PLANADORES 

Um planador, uma vez lançado, baseia-se na gravidade para lhe 

fornecer a potência, tal como um veículo a descer uma colina.  

Um piloto de planador, procura aproveitar a “correntes térmicas”, 

ou seja, massas de ar ascendentes aquecidas pelo Sol (correntes de 

ar quente). 

Desde então, planar tornou-se um desporto cada vez mais popular, 

e o planador tornou-se numa das máquinas voadores mais 

aerodinâmicas, eficientes e elegantes. 
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O VOO COM MOTOR 

Com o planador foi finalmente possível coar com asas, mas não por 

muito tempo. Para percorrer uma grande distância era necessário 

um motor.  

 

Para que o voo a motor se tornasse uma realidade, inventaram-se 

os primeiros motores a vapor. No final do Séc. XX os motores a 

vapor tinham-se aperfeiçoado. 

Estes eram excessivamente fracos e pesados, até à invenção dos 

compactos e potentes motores a gasolina. 

Muitas das primeiras máquinas eram accionadas por motores 

tirados directamente de automóveis e motociclos.  

Infelizmente estes motores perdiam potência e em breve os 

aviadores construíram os seus próprios motores, mais leves e 

muito potentes. 
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Descobre o que podes ver no Museu do Ar completando os 

quadradinhos: 
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Sopa de Letras 

Estes pioneiros caíram numa sopa de letras. Consegues 

resgatá-los? 

 

Bartolomeu Gusmão 

Gago Coutinho 

Julien Mamet 

Irmãos Wright 

Santos Dumont  

Louis Blériot 

Montgolfier 

Sacadura Cabral 

 

 

Podem estar na vertical, horizontal ou diagonal, da direita para a 

esquerda ou da esquerda para a direita. 
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Para além de estarem no Museu do Ar, achas que os encontramos 

na sopa de letras? 

 

Aviões 

Helicópteros 

Planadores 

Simuladores 

Motores  

Miniaturas 

Uniformes 

Armamento 

Hélices 

 

Podem estar na vertical, horizontal ou diagonal, da direita para a 

esquerda ou da esquerda para a direita. 
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Este é o avião FIAT G91. Após uma avaria foi reconstruído… e ficou 

assim… Assinala as sete diferenças: 
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Dicionário de Imagens 

 Recorta as palavras que estão nos quadrados; 

 Cola-as debaixo da figura correcta; 

 Podes pintar as imagens 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

NUVENS HELICÓPTERO PILOTO 

AVIÃO TORRE DE CONTROLO  
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Constrói o teu planador 

 

 Recorta o planador 

 Dobra pelas linhas 

 Põe o teu planador a voar 
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Liga a história ao avião 

Recorta a história e cola-a junto do avião correcto: 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

PROJECTO EDUCATIVO 

 

 

C-42 

Liga a história ao avião 
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Liga a história ao avião 
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Constrói o teu chapéu de piloto 
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Constrói o teu chapéu de hospedeira 
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 Recorta os aviões 

 Recorta as cartas com os números de 1 a 3 

 Quatro crianças podem jogar 

 Põe o teu avião na casa de partida 

 Virem as cartas com os números para baixo 

 Cada jogador vira uma carta na sua vez e o número que 

sair corresponde ao número de casa que anda na pista. 

 

Ganha quem conseguir colocar o avião no hangar em 

primeiro lugar. 
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Jogo do Aeroporto 
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AERONAVES 

 

 



ANEXO C 

PROJECTO EDUCATIVO 

 

 

C-49 

AERONAVES 

´ 
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AERONAVES 
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AERONAVES 
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AERONAVES 
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