
   No passado dia 13 de Setembro, a SCPC – Associação Automóvel organizou o primeiro SAAB MEETING PORTUGAL 
2015, que teve como anfitriões a Base Aérea nº 1 e a histórica Quinta de Ribafria. Pelas 9:30 da manhã junto à porta 
de armas da Base Aérea nº 1 reuniram-se magníficos exemplares da marca SAAB, marca automóvel sueca de 
reputação mundial, embora de momento não se encontre em produção, não podemos esquecer a sua reputação 
inabalável associada à aviação civil e militar. 

   A SAAB, fundada em 1927, antes do início da Segunda Guerra 
Mundial, teve as suas raízes na Aviação e no fornecimento de 
aviões que garantissem a defesa do território sueco durante 
esses duros tempos. Estabeleceu-se contudo como uma 
empresa vital para a economia e defesa sueca nos anos do pós-
conflito. Sendo a Aviação e a Defesa um dos seus maiores 
bastiões, a empresa diversificou, fabricando com o branding 
Saab-Scania, veículos pesados e ligeiros. Infelizmente, devido a 
fatores económicos que se fizeram sentir nos últimos anos, a 
Saab-Scania, consórcio automóvel, não escapou ileso, sendo o 
negócio automóvel o mais afetado.  
   Na Saab Cars Portugal Clube (SCPC) mantemos viva essa paixão 
pela marca, mantendo e divulgando a mesma, que tanta  

inovação trouxe ao mundo automóvel. Em Portugal, o pináculo da aviação e de excelência reside na Força Aérea 
Portuguesa e foi em nome dessa ligação das raízes da marca que sempre a impulsionaram que dirigimos ao Exmo. 
Sr. Comandante Coronel Rui José Freitas um pedido para visitar a Base Aérea nº 1, o qual foi aceite assim como a 
autorização para fotografarmos estes nossos belos exemplares terrestres ao lado de outros belos exemplares 
aéreos. 

   Foi uma experiência única e muito gratificante quer para 
a organização do evento quer para todos os participantes, 
associados, familiares e amigos, visitar a Base Aérea nº 1, 
localizada na Granja do Marquês, próximo da Serra de 
Sintra, cujas origens remontam a 1914, após promulgação 
pelo Presidente da República Manuel de Arriaga, a 14 de 
Maio, da lei que cria a Escola Militar de Aviação. Esta 
escola, inicialmente construída em 1915 em Vila Nova da 
Rainha, passou em 5 de Fevereiro de 1920 para a Granja 
do Marquês. Em 1928, mudou o nome para Escola Militar 
de Aeronáutica e a partir de 1939 passou a designar-se 
de Base Aérea nº1.  
   Durante longos anos foi na Granja do Marquês que se 
formaram os pilotos e especialistas da Força Aérea, sendo esta Base vocacionada para a formação de pilotos 
através da utilização das aeronaves Chipmunk da Academia da Força Aérea e dos Epsilon TB 30 da Esquadra 101. 
Nos dias de hoje, na área da Base Aérea nº 1 existem as instalações da Academia da Força Aérea e o Museu do Ar. 
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   Após esta visita memorável, seguiu-se o almoço convívio na  
histórica Quinta de Ribafria, propriedade da Câmara Municipal de 
Sintra desde 2003, situada na Estrada da Várzea em Sintra. Esta 
Quinta, ou melhor, o Solar de Ribafria foi mandado edificar em 1541 
por Gaspar Gonçalves, a quem D.Manuel I, por alvará de 16 de 
Setembro desse ano, conferiu o senhorio de Ribafria, dando-lhe 
um brasão de armas e permitindo-lhe usar esse apelido. Além do 
seu valor histórico, o palácio de Ribafria é digno de nota pela 
sobriedade e correção de linhas da sua arquitetura genuinamente  
Manuelina, constituindo um dos mais belos exemplares da antiga 
 arquitetura civil portuguesa.  
   Assim, foi o primeiro SAAB MEETING PORTUGAL 2015! Um grande Bem-Haja a todos os participantes e um 
especial agradecimento ao Exmo. Sr. Comandante Coronel Rui José Freitas da Base Aérea nº1 e ao Exmo. Sr. Dr. 
Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra. 

 - Desconto de 5% na instalação de Kits de GPL e 15% em todos os outros 
serviços . 
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