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NEWSLETTER

Angra do HeroísmoMuseu

“Do Zeppelin ao Drone” no MAH:  
90 anos da passagem do ZR-3 USS 
“Los Angeles” sobre Angra do Heroísmo

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO promove no próxi-
mo sábado, dia 11 de outubro, pelas 15h00, a sessão “Do  
Zeppelin ao Drone”, que assinala os 90 anos da passagem 
sobre Angra do Heroísmo do ZR-3 USS “Los Angeles”, no 
seu voo inaugural de travessia do Atlântico, em direção aos 
Estados Unidos, a 13 deste mês.

Neste encontro, a evocação da memória do primeiro en-
genho voador a sobrevoar a ilha Terceira, por Francisco Ma-
duro-Dias, cruza-se com uma reflexão sobre a atual utili-
zação do Drone, complementada com uma demonstração 
das potencialidades e funcionalidade deste dispositivo voa-
dor, a realizar pelo operador de imagem Paulo Pereira.

Através deste encontro, o Museu de Angra do Heroísmo 
cumpre a sua missão de se assumir como um “centro de re-
colha, estudo, tratamento, conservação e divulgação, onde 

as pessoas podem aprender, recrear-se, recordar e usufruir, 
mas também questionar, confrontar e inquirir os caminhos 
do futuro e da novidade.”

O ZR-3 USS “Los Angeles” foi um dirigível construído na 
Alemanha, na zona de Baden-Oos, com a designação ini-
cial de LZ 126, sob as ordens de Hugo Eckener, sucessor 
do Barão de Zeppelin, e destinado aos EUA como repara-
ção de guerra após o fim do primeiro grande conflito mun-
dial (1914-1918). 

A sua rota sobre Angra foi anotada pelo Tenente-Coro-
nel José Agostinho e António José Leite fotografou-o so-
bre a Praça Velha, cerca das 13 horas e 20 minutos do dia 
13 de outubro de 1924. Tinha 200 m de comprimento, pe-
sava 46 toneladas e levava 30 tripulantes, mas podia trans-
portar 80 pessoas.
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