
	
	
	
	
	
	

 1� ENCONTRO DE MUSEUS E ARQUIVOS DA AVIAÇÃO DO ATLÂNTICO NORTE  

Nos dias 8 e 9 de Setembro de 2017, integrando o programa do Fórum LPAZ 2017, 
estiveram reunidos no 1º Encontro de Museus e Arquivos de Aviação do Atlântico 
representantes dos seguintes Museus , Arquivos e Associações: 

• Museu do Ar de Portugal - Capitão Luísa Abreu 

• Arquivo Histórico da Força Aérea - Alferes Renato Ribeiro 

• US Air Force Historical Research Agency - Daniel Haulman 

• Gander North Atlantic Aviation Museum - Abby Moss 

• Atlantic Air Adventures (Shannon) - Jane Magill 

• Ballygirren ARCC + Foynes Flying Boat & Maritime Museum - Harry 
O'Loughlin 

• Pan Am Historical Foundation - Peter Leslie   

• TWA Museum - John Mays 

• Association Musée Air France + La Piste des Géants Toulouse - Jean-Claude 
Nivet 

• Mémoire Aéropostale - Pierre-Michel Pranville 

• Museu ANA - Fátima Ribeiro 

• Museu SATA - Ana Rodrigues 

• Vintage Aero Clube - Jorge Oliveira e Sousa 

• Associação LPAZ – Álvaro Antunes 

Na sequência do debate efectuado após as apresentações dos respectivos 
Museus, Arquivos e  Associações. estes participantes  redigiram as seguintes conclusões 
e  recomendações: 

Conclusões:  

• Todos os participantes concluíram da enorme riqueza experiencial e 
conceptual proporcionada pelo encontro de instituições tão variadas quer do 
ponto de vista da sua formalidade (museus, arquivos e associações), quer do 
ponto de vista da sua implantação geográfica (em vários países e regiões do 
Atlântico Norte), mas todas unidas pelo mesmo entusiasmo e paixão pela 
AVIAÇÃO e a mesma dedicação em preservar a sua Herança.  

• Todos os participantes revelaram idênticas esperanças, necessidades e 
preocupações face ao futuro da sua actividade; 

• Necessidades particularmente notadas foram: 

o Os constragimentos para conseguir manter a sustentatibilidade dos 
projectos e mesmo das instituições (expresso muitas vezes pelas 
dificuldades em garantir recursos humanos de voluntariado, recursos 
humanos especializados e recursos materias por doação ou por 
subsidiação); 

o A necessidade de combinar a missão de preservação da herança 
histórica com a missão de educar e formar diferentes públicos; 

o A necessidade de promover um adequado equilibrado entre o uso de 
instalações físicas e o uso de instalações virtuais, recorrendo à 
atratividade das novas tecnologias para captar novos públicos mas 
sem dissociar essas ferramentas para o reconhecimento da história 



	
	
	
	
	
	

de um contacto mais físico com os objectos que, nos museus, a 
explicam de uma forma mais real; 

o A necessidade de os museus combinarem o conceito de colecções 
permanentes fixas com a produção de eventos (internos e externos) 
e com a itinerância. 

• Os participantes concluíram também das enormes vantagens que a acção 
cooperativa (entre museus e destes com associações, grupos de 
voluntários, patrocinadores e outros) pode aportar para a viabilização e 
estabilidade dos projectos de preservação da herança aeronáutica.   

Recomendações:  

• Os participantes recomendam a realização de um novo Encontro Atlântico 
de  Instituições de Preservação da Herança da Aviação no prazo de dois 
anos, comprometendo-se a trabalhar em conjunto para a sua 
concretização; 

• Os participantes recomendam a criação de um endereço eletrónico comum 
onde: 

o possam continuar a divulgar diretamente entre si as suas atividades, 
projetos e realizações; 

o possam debater temas relacionados com a preservação da herança 
da Aviação; 

o possam partilhar entre si informação que considerem útil para as 
suas atividades de preservação e divulgação da herança da Aviação; 

o possam incrementar contactos para a criação de sinergias 
cooperativas ou de funcionamento em rede.  

• Os participantes recomendam a criação de uma comissão de 3 elementos, 
cuja principal tarefa será a de coordenar a preparação e organização do 
próximo  Encontro Atlântico de  Instituições de Preservação da Herança da 
Aviação; 

o A comissão seria composta por  

§ Jane Magill  

§ Pierre-Michel Pranville 

§ Álvaro Antunes 
 
 

(*) esta composição visou incluir 3 comunidades linguísticas (inglês, francês, 
português) 

 

o Esta comissão reunirá trimestralmente por meios não presenciais 
(e.g. Skype; teleconferencia; video conferencia ou outros) e a sua 
primeira reunião terá lugar no mês de Novembro (para testar e 
avaliar o melhor meio de lhes dar continuidade e ao endereço 
eletrónico comum); 

o Esta comissão fica também encarregue de coordenar temas de 
debate entre os membro do grupo de e-mail (propostos pela 
comissão ou por qualquer membro do grupo); 

 

 



	
	
	
	
	
	

o Esta comissão irá também procurar promover o alargamento do 
grupo do endereço electrónico (grupo base para o próximo 
Encontro) 

 

Aeroporto de Santa Maria, 9 de Setembro de 2017 

O secretário  

Álvaro Dias Antunes 

 

 


