Exposição permanente – “História da Aviação Militar"
Museu do Combatente e Forte do Bom Sucesso.
No dia 16 de Outubro de 2010, o Museu do Combatente e Forte do Bom Sucesso contou com
um aumento do seu património, através da doação que lhe foi feita de uma interessante e muito
bem realizada colecção de miniaturas de aviões militares.
A nova colecção permanente do Museu do
Combatente no Forte do Bom Sucesso, foi
constituída ao longo de setenta anos pelo Eng.
José Maria Sardinha, que dedicadamente
construiu cerca de quatrocentos modelos nas
escalas de 1/72 e 1/48 (que são as usadas
pelos coleccionadores nesta área de
modelismo). Tinha ele seis anos quando,
vivendo então em Angola, viu pela primeira vez
um avião. Ficou-lhe desse acontecimento de
infância o fascínio por todas as máquinas
voadoras. Tinha dez anos quando construiu o
seu primeiro avião, sem rigor nem escala.
Depois começou a procurar fotografias de aviões que os jornais da época publicavam com as
notícias do desenrolar da Segunda Guerra Mundial. A partir delas iniciou a colecção que pouco a
pouco foi progredindo em qualidade e quantidade. Procurando garantir o rigor da reprodução à
escala das miniaturas que construiu, criou ao longo dos anos, uma biblioteca especializada num
único tema: história da aviação militar. Desta vasta e muito completa documentação, retirou a
informação adequada para dar aos seus modelos o máximo realismo dentro das escalas
utilizadas: 1/72 e 1/48. A colecção mostra expressivamente a evolução do avião desde 1903
data do primeiro voo motorizado (fluir dos irmãos Wright) até cerca de 1990.
Dos quatrocentos modelos apresentados, cerca de 70% representam os principais aviões que
actuaram durante a Segunda Guerra Mundial. A exposição foi organizada rememorando factos
importantes desse conflito, através dos aviões que neles participaram. Nos modelos que se
apresentam, as escalas em que foram construídos distinguem-se pelas cores. Assim as etiquetas
com fundo cor de salmão indicam a escala 1/48 e com cor verde assinalam a escala 1/72. Os
modelos são ainda agrupados por
operações importantes realizadas por
aviões nos vários conflitos que
aconteceram durante o século XX. Em
vitrinas de grande visualização,
podem ver-se os aviões que
participaram
na
Batalha
de
Inglaterra, no ataque a Pearl
Harbor, no famoso raid a Tóquio em
Abril de 1942, na campanha do Norte
de África, na Batalha do Atlântico e
em muitas outras operações que
ocorreram durante a Segunda Guerra
Mundial. A Força Aérea Portuguesa
(FAP) não podia ser esquecida nesta
exposição. Todos os aviões que a
equiparam desde 1938, estão aí dignamente representados. Dado que se desejou privilegiar o
lado didáctico da exposição, ela é complementada por textos em português e inglês que
resumem os acontecimentos em que participaram os aviões expostos.

