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    ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
           Dezembro 2019 

 

 

 Visita ao Museu do Ar 

A visita ao Museu do Ar, em Sintra, situado junto 

à Base Aérea Nº1, realizou-se no dia 12 de 

Outubro de 2019.  

Com partida de Sete Rios em autocarro, paragens 

para apreciar a paisagem na Boca do Inferno, em 

Cascais e no Cabo da Roca, e ainda um almoço 

muito apreciado na Adega do Coelho, chegámos 

finalmente às instalações do Museu, na Granja 

do Marquês.  

 

O Dr. Mário Correia, antigo director do Museu, 

conduziu-nos ao longo de toda a visita. No início 

tivemos uma breve apresentação no auditório, 

sobre a Navegação Aérea em Portugal. 

A exposição transporta o visitante numa viagem 

de mais de 100 anos pela História da Aviação em 

Portugal, podendo-se observar uma valiosa 

coleção de aviões históricos com destaque para o 

Junker JU52 (1930), o Spitfire (1934), o DC-3 

Dakota (1935), etc. O Museu apresenta ainda a 

história da TAP, o acervo da ANA, bem como os 

equipamentos originais da primeira Torre de 

Controlo de Tráfego Aéreo. A Sala dos Pioneiros 

transporta-nos ao período das grandes viagens 

aéreas, por Sacadura Cabral, Gago Coutinho, 

Sarmento de Beires, Brito Pais, Humberto da 

Cruz e Carlos Bleck. 

 Almoço de Natal 
Realizou-se no passado dia 14 de Dezembro o 

nosso já tradicional almoço de Natal. O êxito 

desta iniciativa, cujo número de participantes 

este ano quase duplicou levou-nos a escolher o 

restaurante Monte Mar Lisboa. Dotado de 

amplas instalações e tendo por pano de fundo o 

Tejo, este espaço foi ideal para acolher os 63 

participantes que este ano reservaram aquele dia 

para um alegre e agradável convívio entre colegas 

unidos por um passado profissional de experiências 

comuns. O êxito deste evento muito ficou a dever 

às condições do espaço e ao serviço do restaurante 

escolhido, bem como ao considerável trabalho de 

organização da parte de algumas colegas. 

Após o almoço, Isabel Torres, Presidente da 

AIACE-PT, usou da palavra para desejar a todos 

um Feliz Natal e para transmitir uma mensagem de 

especial saudação enviada pela colega Eva 

Bacelar, Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, 

impedida de estar presente no almoço. Para além 

da mensagem que enviou, e recorrendo à sua 

habitual veia criativa, a colega Eva Bacelar não 

deixou de brindar os presentes com o bem-disposto 

poema que abaixo se transcreve.  

 

Nesta alegre ocasião 

Do almoço de Natal 

Espero que comam bem 

E que nada vos faça mal 

 

Tenho pena de não ver 

Os amigos do PE 

Tão boas recordações 

E a reforma Olarilolé 

 

Aos Antigos da AIACE 

A todos sem excepção 

Desejo umas Boas Festas 

Em boa confraternização 

 

A Direcção da AIACE-PT a todos deseja 
BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO 
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