
REVISTA DO INSTITUTO HIST~RICO E GEOGR~FICO 

DE sÃO PAULO 

Número comemorativo do 50.9 aniversário do vôo 

de Santos-Dumont em Paris, em 1906, e que constitui 9 

primeiro número dos Anais d a  Fundação Santos-Du- 

inont, contendo o desenvolvimento dos trabalhos d a  ex 

tinta Comissão de Comemorafões do "Ano Santm-Du 

monY' em São Paulo, durante 1956. 





Revista do Instituto Histórico e Geográlico de São Paulo 
Fundado em 1.u de novembro de 1894 

AFONSO D E  ESCRAGPU'OLLE TAUNAY 

DACIO PIRES CORREIA 

NICOLAU DUARTE SILVA 

V O L U M E  L V I  

ANAIS DA FUNDAÇÃO SANTOS - DUMONT 

Fundada em 3 de outubro de 1956 

Organizodor dos Anais: 

TOSS DE OLIVEIRA ORLANDI 

VOLUME I 





INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRÁFICO 
DE SÃO PAULO 

D I R E T O R I A  

(Triênio 1957-1958-1959) 

Presidente HonoArio . . . .  Afonso de Erragnolle Tauna) 

Presidente . . . . . . . . . . . . . . .  José Pedro Leite Cordeiro 

. . . . .  I.' Vice-Presidente ; Fredekico de Barros Brotero 

2.' Vice-presidente . . . .  Aureliano Leite 

3.9 Vice-Presidente . . . . . .  Tito Liv io  Ferreiro 

I.* Secretário . . . . . . . . . . .  Luis Tenório de Brito 

2.' Secretária . . . . . . . . . . .  José Antero Pereira Júnior 

3 . O  Secretário . . . . . . . . . . .  Arnalda Arantes 

4.9 Secretário . . . . . . . . . . .  Miriam Ellis 

I.* Tesoureiro . . . . . . . . . . .  Dácio Pires Correia 

2.O Tesoureiro . . . . . . . . . . .  Tomás Oscar Marcondes de Sousa 

1.' Orador . . . . . . . . . . . . . .  Francisco Teive de Almeida Magalhám 

2.' Orador . . . . . . . . . . . . . .  Antônio Sílvio Cunha Buen~ 

1.. Bibliotecário ......... Lúcio Rosales 

2.' Bibliotecário ......... Astnr F r a q a  Azevedo 





COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES 
(Triênio 1954-1956) 

C o ~ r s s ~ < o  DE SINDICANCIA E ADMISSÁ DE SÓCIOS - Francisco Teire de Al- 
rneida Eulagalháes, Arnador Bueno blacliado Florence e José Antero Pe- 
reira Júnior. 

COMISSÃO DE RLDAFÁO D REVISTA - Afonso de Escragnolle Taunay, Nicolaii 
Duarte Silva e Dácio Pires Correia. 

CoztrssÁo nr Hrs~ónrA GERAL - A~OZIÇO de Escragnolle Taunay, Euripide- 
Simóeç de Paula e Olga Pantaleão. 

Co~rssÁo DE HISTÓRIA DO BRASIL - Alfredo Ellis Júnior, Tito Lírio Ferrei- 
ra e Alice Piffer  Canat>rava. 

C o ~ ~ s s Ã o  DE HIST~RIA os SÁo PAULO - Aurelian~ Leite, Plinio de Barros 
Maiiteira, José Carlos de Ataliba Nogueira e Maria da Conccicáo Mar- 
ti- Ribeiro. 

COMISSÃO DE LITERATGRA H1s~ó~Ic.4 E FOILLORE - Sérgio Ruarque de Ha- 
landa, AntOriio Augt~çto de hlcnezes Drumond e Carlos Hlberto Nunes. 

CozrrssÁo DF GEOGRAFIA F~SICA E ~ ~ A T E M Á T I C A  - José Riheiro de Araújo Fi- 
lho, Joáo Dias da Silveira e Joaquim Alfredo da Foriscca. 

C o ~ ~ s s Ã o  DE GEOGRAFIA HUMANA E P O L ~ ~ C A  - José Carlos de hlacedo Soa- 
res, Aroldo de Azevedo e Faiisto Ribeiro de Barros. 

COMISSÃO DE NUMISMÁTICA t ARQUEOLOGIA - J. Antero Pereira Júnior, AI- 
varo da Veiga Coimbra e AritOnio Sjlvio Cunlia Bueno. 

C o ~ i s s Á o  nE FILATELIA - Aliredo Gomes, Arrisoti de Sousa Ferraz, ÁIvnro 
da Veiga Caimhra e Ligia Ferreira Lopes, 

COMISSÁO DE GLNEAT-OGIA - Frederico de Barros Brotero, Carlos da Silveira 
e José Bueno de Oliveira de Azevedo Fillia. 

COMISSÁO DE ETNOLOCIA E ETSOCRAFIA - Hcrbert Baldus, Plinio A,l.larilucs da 
Silva Airosa e Jorge Bertolaso Stella. 

COMISSÃO DE HERÁLDICA - EIIZO Silveira, Henrique Oscar LViederspahri, Ri- 
cardo Gurnbleton Daunt, Eldino da Fonseca Hraiicaiitc e Ligia Ferreira 
Lopes. 

Cox~ss.Zo De Esr .4r ísr ic~ - Djalma Forjar, Astor Franya -4zercdo e Joi; 
Gomes de Morais Filho. 

C o ~ i s s A o  oe ICOSOCRAFIA, ARTE r MONUMENTOS FIIST~RTCOS - Munçeiihnr 
Paulo Flarèncio da Silveira Camargo, Açtrogildo Rodrigucs de Melo, 
Carloç Penteado de Kezende e Joâo Benedito Martins Ranios. 

C o ~ ~ s s Á o  nE CONTAS - João Batista de Campos Aguirra, Crleçtino Fázzio e 
Luis Tenório de Brito. 

COMISSAO DE HISTÓRIA DA Ahi in rc~  - Astorgildo Rodrigucs de Melo, Tomás 
Oicar hlarcoiides de Sousa e Alice P. Canabrava. 

B r e ~ r o T r c ~  - Lúcio Rosales. 





FUNDAÇÃO SANTOS-DUMONT 
INSTITUIDA EM COMEMORACAO DO CINQUENIENÁRIO DO 

V'O DO «MAIS PESADO QUE O AR% 

(19%-19%) 

1.e DIRETORIA 

(Triênio 1956-1959) 

Francisco Matarwso Sobrinho - Presidente 

Jmme Veles - Secretário 
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Dr. Theodoro Qzuirtim Barbosa 
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E X P L I C A Ç Ã O  

A Fundação Santos-Dumonf edita o volume número 56 da 
"Revista" do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a fim 
de, nêle, exarar as atividades da Comissão de Comemorações do 
"Ano Santos-Dumoni", em 1956. 

Nada mais desvanecedor para a referida entidade que fazê-lo 
numa publica~ão de alto conceito histórico e científico onde os re- 
gistos se revestem do melhor crédito e da mais respeitável autori- 
dade. 

É também um gesto de reconhecimento da Fundaçáo Santos- 
-Dumont, ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pela 
atitude de presfigiar todo o desenrolar das comemorações desde o 
inicio, procurando - o que conseguiu - dar-lhe caráter de acon- 
tecimento histórico de amplitude internacional. 

Não se resumiu, entretanto, a afã0 do colendo sodalicio em 
provocar e incentivar os trabalhou. Abrigou em sua sede a Co- 
missão de Comemorações do "Ano Santos-Dumonf' e Q seguir a 
própria Fundação. 

Tal atitude, sem outro proposito que o de atender aos seus 
objetivos, aumentou-lhe o prestígio, grande já, no conceito dos bra- 
sileiros. Tornou-o credor, ainda mais, da gratidão nacional por 
um serviço inestimável no campo da História, encarecendo o es- 
tudo e a análise dos trabalhos e dos feitos de Santos-Dumont. 

A Fundação Santos-Dumont sente-se honrada em considerar 
êste 56." número da "Revistd' do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, o seu primeiro volume da série de "Anais" que ir& 
publicar durante a sua existência. Será ponto de parfida para o 
prolongamento da identidade de vistas, sentimentos e objetivos que 
orientaq as duas institui;Ões aglutinadas em um mesmo e único 
ideal - a grandeza da Pátria! 





ANO SANTOS-DUMONT 

Decreto n.qa.610, de 19 de janeiro de 1956 

O Vice-presidente do Senado Federal, no exercício do cargo 
de Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere 
o art. 87, ítem I da Constituição, e 

Considerando que a história pátria não sòmente tem objetivo 
de marcar os fatos, mas consagrar a quantos assinalaram nas suas 
páginas feitos magníficos; 

Considerando que as comemorações cívicas ao ensejo dos ani- 
versários e fatos marcantes visam a robustecer convicções, inspi 
rar novos feitos e renovar admirações; 

Considerando que Alberto Santos-Dumont, tenaz pioneiro da 
Aviação, marcou na nossa história uma das mais belas legendas 
de amor à Pátria, de renúncia e de tenacidade; 

Considerando que a genial inteligência dêsse insigne patiício 
contribuindo para o progresso da humanidade prestou inestimáveis 
serviços ao Brasil; 

Considerando que é dever do Govêrno zelar pelas tradições 
da nacionalidade e pelo culto aos grandes vultos da história pátria 
para que se conservem nas geracões que se sucederem os senti- 
mentos de gratidão e veneração a que fizerem jus, decreta: 

Art. 1.0 - É designado "ANO SANTOS-DUMONT", desti- 
nado a comemorar o cinquentenário do 1.WVoo do mais pesado 
que o ar, o período compreendido entre 20 de janeiro de 1956, a 
20 de janeiro de 1957. 

Art. 2.e - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu- 
blicação, revogadas as disposiçóes em contrário. 

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1956, 135.' da Independên- 
cia e 68.0 da República. - (aa) Nereii Ramos, Vasco Alves Secco 
- (Diário Oficial de 19/1/1956) . 
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SENTIDO DAS COMEMORAÇóES DO ANO 
SANTOS-DUMONT 

As comemorações do ANO SANTOS-DUMONT recapitulam, 
na evocação da biografia do grande brasileiro, uma das atividades 
mais fascinantes da história do progresso do homem. A solução 
do problema da dirigibilidade dos balões que lhe valeu a Iáurea 
do prêmio Deutsch de Ia Meurthe em 12 de outubro de 1901 e o 
feito de Bagatelle de 23 de outubro de 1906( como testemunha a 
fotografia aqui reproduzida), onde, com o seu 14-Bis, resolveu o 
triplice problema do vôo mecânico decolando, sustentando-se no 
espaço e aterrando exclusivamente com seus próprios recursos, do- 
cumentam um dos aspectos marcantes da contribuição brasileira 
à evolução universal da técnica e da ciência. 

Ao ensejo do evento histórico do cinquentenário do primeiro 
vôo do mais pesado que o ar, o Brasil recolhe e projeta os aplau- 
sos que lhe são devidos sublinhando; de modo significativo, as  
próprias palavras de Santos-Dumont quando da inauguração de 
seu monumento em Saint-Cloud: 

''Este Monumento mandado erigir, em Saint Cloud pelo Aero 
Club de França, me é duas vêzes grato: é a consagração de meus 
esfor~os  e a homenagem que se prestou a um brasileiro, reflete-se 
sobre a pátria tõda". 

Na realidade, o que se comemorará universalmente e o cin- 
quentenário do nascimento do avião, êste poderoso instruniento 
destinado à aproximação de povos, governos e nações concebido, 
construido e pilotado, pela primeira vez, por Santos-Dumont no 
pórtico da era revolucionária da técnica moderna onde se agigan- 
tam, também, os nomes de Edison, Ford, Marconi, seus contempo- 
râneos. 

Esperamos que o povo brasileiro traga seu apoio cívico às 
celebra~ões programadas para que se possa atingir os objetivos 
desejados de se "dar o maior brilho possível ás comemoraç0es" na 
feliz expressão-programa exarada, em despacho, peio Excelentís- 
simo Senhor Presidente Jusceliiio Kubitschek de Oliveira. 

Rio de Janeiro, 17 de agosto d e  1956. 

(a.) Brigadeiro Henrique Fleiuss - Ministro da Aeronáutica. 





FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA FUNDAÇÃO SANTOS-DUMONT 

A Fu~dzção  Santos-Dumont conta pouco mais de um ano a 
data em que publica o primeiro número dos seus Anais. Tem uma 
história curta, mas na expressão cívica e cultural reune em si cin, 
quenta anos de tradição aeronáutica. Está, pois, naturalmente 
destinada, como já demonstra, a constituir-se em organismo re- 
presentativo da  aviação civil e comercial brasileira no que houver 
de idealismo, desprendimento e desinterêsse material. 

Nos seus primeiros passos teve o amparo do Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo cuja iniciativa deu maior amplitude 
aos festejos do 50.9 aniversário do feito de Santos-Dumont em Pa- 
ris e propiciou o seu nascimento. Pode-se afirmar, sem dúvida, 
que a Fundaçáo nasceu no seio daquele colendo sodarlício. Aliás 
houve. na realidade, feliz coincidência concretizando-se, então, uma 
idéia há muito em germem nos espíritos dos que sentem e viveni 
a aeronáutica. 

Compreendia-se necessária a existência de uma entidade que 
velasse pela situação histórica dos pioneiros da conquista do ar 
tendo como figuras centrais Bartolomeu Lourenço de Gusmão e 
Alberto Santos-Dumont. 

Do desenvolvimento das comemora@es do "Ano Santos-Du- 
mont" em São Paulo se originaram, de certa forma, obrigações. 
unias de ordem material, outras de ordem cívica, histórica e educa- 
cional que sòmente condensadas numa instituição de fins desinteres- 
sados. idealistas poderiam ser cumpridas. 

Além dos festejos e cerimônias cívicas, das demonstrações aé- 
rodesportivas para se comemorar o feito de Santos-Dumont, es- 
boçou-se logo na Conlissão de Coniemorações os traços firmes da 
Fundação Evidenciou-se a necessidade de um Museu de Aero- 
náutica, de equipes congregadas e harmônicas de pesquisas, recons- 
tituições históricas, divulgação educacional, consideração dos acer- 
vos materiais, morais e cívicos dos nossos pioneiros da Aeronáutica 
e que passam despercebidos a nós mesmos, dando ensejo que se 
desloque do panteão da glória os nossos patrícios que a êle che- 
garam pelo valor do seu trabalho. 



As linhas não eram indefinidas, mas claras e perfeitas. Devia- 
-se manter a coordenação e o entrosamento dos congressos aero- 
nauticos para que os seus resultados não constituissem solução de 
continuidade de ação inócua, inútil. Acentuava-se a necessidade 
da realização de cursos instrutivos e educativos, de assistência à 
indústria aeronáutica ou de indústrias a ela ligadas, de amparar 
a aviação civil por meio também de um trabalho efetivo, ininterrup- 
to de propaganda e assistência. E é êste o ambiente aeronáutico 
nacional para a existência da Funda~ão. 

As bases para organização constituiram-se, logo de inicio, das 
doações das Exmas Famílias Santos-Dumont e Ribeiro de Barros 
bem como das do Sr. Comandante Amadeu da Silveira Saraiva. 

Estabelecida a sua estrutura jurídica de que se incumbiu o 
advogado Dr. Jaime Velez, passou, a Fundação Santos-Dumont, 
a existir desde o dia 3 de outubro de 1956. 

CONSELHO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA 

Extinta a Comissão de Comemorações do "Ano Santos-Du- 
mont" permaneceram aguns dos seus membros na Fundação que 
se acabara de organizar, recebendo esta, o acervo daquela, inclu- 
sive o ramanescente da Exposição de Aeronáutica. Com a parte 
material dessa Exposição o novo instituto consolidou o Museu de 
Aeronáutica, aliás, justa e antiga reivindicação da Aeronáutica bra- 
sileira. 

Constam do acervo do Museu objetos e aparelhos de Santos- 
-Dumont. bens e troféus do aviador loão Ribeiro de Barros. Tal 
acervo f o i  avaliado em cêrca de dezo"ito milhões de cruzeiros (Cr$ 
I S .  000.000,00) . - 

Acresce notar também a biblioteca especializada de assuntos 
de aeronáutica, de propriedade do Comandante Amadeu da Silveira 
Saraiva. 

O primeiro Conselho Administrativo da Fundação Santos-Du- 
mont constitui-se de três conselheiros vitalicios e doze conselhei- 
ros eletivos cujos mandatos se renovam em nove, seis e três anos, 
assim distribuidos pelo sufrágio entre os membros da Comissão: 

Conselheiros vitalicios - Comandante Amadeu da Silveira 
Saraiva, Dr. Henrique Dumont Vilares e Dr. José Ribeiro de Barros. 

Conselheiros efetivos eleitos por um periodo de nove anos - 
Major Brigadeiro Luis Netto dos Reis, Dr. Mário Cintra Gordi- 
nho, Dr. Jaime Velez e Dr. Klaus Muller Carioba. 



Conselheirm efetivm eleitos por um periodo de seis anos - 
Dr. Francisco Matarazzo Sobrinho, Dr. João de Moraes Barros, 
Dr. Francisco Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, Dr. José 
Ermirio de Moraes. 

Conselheiros efetivos eleitos por um periodo de três anos - 
Professor Antônio Carlos Cardoso, Professor Carlos da Silveira, 
Dr. Francisco Pignatari e Dr. Joaquim Eugênio de Lima Netto. 

Suplentes efetivos - Dr. Raul Leme Monteiro, Sr. Thierry de 
Rezende, Dr. Domingos Lot Neto, Aviador Eduardo Pacheco e 
Chaves, Dr. Teodoro Quartim Barbosa e Dr. Luís Gonzaga Bevi- 
laqua. 

Organizado o Conselho Administrativo, êste designou os se- 
guintes membros para formarem a primeira Diretoria da Fundação: 
Dr. Francisco Matarazzo Sobrinho, presidente; Dr.* Jaime Velez, 
secretário; Eng." Mário Cintra Gordinho, tesoureiro. 

A presidência do Conselho foi ocupada nêsse início da Fun- 
dação Santos-Durnont pelo Prof. Antônio Carlos Cardoso, que pre- 
sidira e orientara os trabalhos do Comissariado Geral da extinta 
Comissão de Comemorações do "Ano Santos-Dumont". 





Desenvolvimento do  Programa das 

Comemorações 





Todos os anos comemoram-se os feitos maximos de Alberto 
Santos-Dumont. 

No mês de outubro duasdatas, 19 e 23, separadas uma da 
oufra por um periodo de cinco anos, 1901 e 1906, assinalam so- 
luções decisivas e definidas. 

Na primeira remata, o ilustre brasileiro, os seus trabalhos e 
coroa seus esforços submetendo-se. a uma prova de navegação aP- 
rea, rigorosa para o'tempo. E com o &róstato dirigivel n." 6, 
ganha o "Prêmio Deutsch". 

Na segunda apresenta-se no campo de Bagatelle, em Paris, 
com um bi-plano celular e obtém os primeiros êxitos conseguindo 
despegar-se do solo em curtos vôos, precursores, alias, de solu- 
ções mais positivas. Ganha a "Taça Archdeacon':. 

Adespeito de propaladas experiências anteriores, frustras no 
sentido da megação  aérea, o feito de Santos-Dumont foi o que, 
na realidade, estabeleceu o marco divisório entre duas. épocas na 
História; Completou' a liberdade de ação do Homem permitindo- 
-lhe mover-se tambim na atmosfera. Dava-lhe a terceira dimensão 
para a sua atividade social e política. 

Dai por diante verificou-se a evolução natural das coisas 
criadas. 

Pontos do Globo, onde núcleos de população mantinham-se 
isolados p& falfa de transportes, o aeroplano os ligou entre si e 
aos centros mais adiantados. Assim foi aglutinando os povos da 
Terra num sentido e numa expressão verdadeiramente humana. 

A importância dos. resultados e das conseqiências destas duas 
vitórias - com o mais leve e com o mais pesado que o ar - levou 
o Govêrno Brasileiro a institiur a "Semana da Asa" e a incluir nela 
o "Dia do Aviador". . , 

No seu simbolismo a homenagem abfange outros brasileiros: 
o Padre Bartolomeu Louren~o de Gusmão, inventor do aeróstato 
de ar quente;Júlio César Ribeiro de Sousa, idealizador da forma 
aerodinâmica do aeróstaio para determinar o seu equilibrio . e .au- 
tor de algumas inovações na técnica da construção; Augusto Seve- 



ro de Albuquerquer Maranhão, construtor do dirigível rígido, pois 
êle considerava a função aeronáutica dentro de um oceano aéreo. 

Estendem-se as homenagens da "Semano da A s 8  a outras es- 
tudiosos e precursores brasileiros como Gastão Garhardo Madeira. 
Henrique ]os6 da lusla, ]osé do Patrociniv,-]osé Autto de Maga- 
lhães Castro, Domingos ]osé Nogueira laguaribe, Ribas Cadoval 
e pioneiros da navegação aérea como Edú Chaves, Pinto Marfins, 
]o60 Ribeiro de Barros, Newton Braga além dos que se lhes têm 
seguido como êsse pugilo de bravos aviadores militares que con- 
tribuiram para a História da Aeronáutica Brasileira, criando e man- 
tendo o Correio Aéreo Nacional. 

Além disso, durante a "Samana da Asa", principalmente no 
"Dia do Aviador" voltamos o nosso pensamento, como disse o ma- 
jor-brigadeiro Luis Netto dos Reis, em certa ocasião, " p ~ r a  aquê- 
les que - tembém construtores da aeronautica - tombaram no 
meio ou no inicio de sua atividade e cujos nornes forom esquecidos 
ou nem siquer registados, mas aos quais têm, os brasileiros, uma 
grande divida de gratidão". 

No cinquentenario dos feitos de Alberto Santos-Dumont, a 
"Semana da Asa" deveria ter, como teve, um programa de'maior 
amplitude, mais intensamente festivo, pois, além de tudo, de toda 
a consideraçáo de ordem cívica e sentimental, a obra do grande , 

brasileiro, há cinqüenta anos oparentemente esportiva, singela e 
modesta, mas já significativa, avulta hoje na sua plena expressüo 
histórica, social e politica. 

Por isso um grupo de sócios do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, entre os quais o Prof. Ernesfo de Sousa Campos, 
Prof. Carlos da Silveira, Eng.p Álvaro da Veiga Coimbra, Nicolau 
Duarte Silva e Prof. ]osé de Oliveira Orlandi, tomou a iniciativa 
de, no principio de 1956, sugerir ao Exmo. Sr. Governador do Es- 
tado, Dr, Jânio Quadros, a idéia de ser criada uma comissüo com 
a tarefa de orgffnizar um programa de festejos e cerimônias à al- 
tura do significado da efeméride. Sua Excelência acolheu a su- 
gestão e em 24 de fevereiro designava duas comissões, uma de 
Honra e outra Executiva, compostas de "autoridades civis e mili- 
tares e pessoas gradas para, em estreita colaboraçáo com o Insti- 
tuto Hisiórico e Geográfico de São Paulo, do qual Santos-DLI- 
mont era sócio, companhias de aviação, com a Vasp ò frente, or- 
ganizarem completo e minucioso programa comemorativo, que in- 
cfuisse conferências, exposifões, campanhas educativas nas esco- 
las, além de festejos diversos a serem celebrados na época própria 
do ano em curso - 13 de setembro a 12 de novembro - quando 



transcorre o quihquagéssimo'aniversario das históricas provas de 
Bogatelle". 

O apoio que o ilustre Chefe do Execufivo Paulista dispensou 
ao Instituto foi a base de todo o êxito que mais tarde se alcançou, 
refluiu por todo o Brasil, e serviu de modêlo a procedimento cívi- 
co de se honrar os nossas grandes homens. 

A Comissão de Honra teve como presidente o próprio Gover- 
nador do Estado e a Comissão Executiva, o Comandante da 4.0 
Zona Aérea. 

Náo demorou a se esfruturar a Comissão Executiva com um 
Comissariado Geral e Comissões com tarefas especificas e ambi- 
to de q á o  definido. 

É ainda o Instituto Histórico e Geografico de SUO Paulo que 
acolhe a Comissão cedendo-lhe o sal60 nobre para as suas assem- 
bléias gerais e uma sala de sua biblioteca onde permaneceu, de- 
pois, a Fundação Santos-Dumont. 

Os trabalhos da Comissão Executiva caracterizam-se pela 
sua natureza educacional. No quadro da sua atividade pôde ela 
apresentar iniciativas, umas de caráter permanente, outras tempo- 
rário ou efêmero; mas todas, naturalmente, de alto valor no qua- 
dro da vida brasileira. 

De caráter permanente é a Fundaçáo Santos-Dumont que com- 
preende propósitos de lidima expressáo histórica, cultural e edu- 

-cacional. i? uma organizaçáo de f i m  náo lucrativos orientada por 
um Conselho e destinada a fomentar a nossa aviagáo em todos os 
seus setores. 

ORGANIZAÇAO DE COMISSÕES E SUB-COMISSóES 

A Comissão Executiva das Comemoraçóes do "4no Santos- 
-Dumont" nasceu de uma iniciativa de membros do Instituto Histó- 
rico, e Geográfico de São Paulo junto ao Exmo. Sr. Dr. Jânio Qua- 
dros, diginissimo Governador do Estado. 

Pela Resoluqão n." 536, de 24 de fevereiro de 1956, designa- 
va, S. Excia., duas comissóes, uma de Honra e outra Executiva, 
compostas de "autoridades civis e militares e pessoas gradas para, 
em estrita cooperação com o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, do qual Santos-Dumont era sócio, companhias de avia- 
ção, com a Vasp à frente, organizarem completo e minucioso pro- 
grama comemorativo incluam conferências, exposições, campanhas 
educativas nas escolas, além de festejos diversos, a serem celebra- 
dos na época própria do ano em curso - 3 de setembro a 12 de 



,novembro - quando -transcorre o quinquagéssimo aniversário das 
históricas provas de Bagatelle". (D. Of. 25/2/56). 

A Comissão de Honra tem como presidente o próprio chefe 
do Executivo Paulista e a Comissão Executiva o Comandante .da 
4.r Zona Aérea. 

A 9 de março o Sr. Governador Jânio Quadros baixa outra Re- 
-solução que tomou o n.0 542, dispondo "sôbre a inclusão de novos 
membros nas comissões de Honra e Executiva das Comemorações 
do 50.9 aniversário dos vôos iniicais em aeroplano, realizados em 
Paris por Alberto Santos-Dumont". (D. Of. 10/3/56). 

A fim de que as comissões de Honra e Executiva tivessem entre 
os seus membros representantes de tôdas as classes e categorias 
sociais, o major-brigadeiro Luiis Netto dos Reis, presidente da Co- 
missão Executiva, foi autorizado pelo Sr. Governador a convidar, 
quando e a quem entendesse, para participar das referidas comis- 
sões. 

O major-brigadeiro Luis Nétto dos Reis, ao assumir o cargo 
de presidente da Comissão Executiva, como comandante da 4 . *  
Zona Aérea, promoveu reuniões preparatórias na própria sede do 
Comando, no Largo Santa Efigênia, sendo a primeira a 21 de 
março, à qual compareceram alguns membros dela. Na segunda 
reunião preparatória efetuada no mesmo local, seis dias mais tar- 
de '(a 27), o comparecimento foi maior estando presentes membros 
da Comissão do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, in- 
clusive o presidente do sodalício Dr. Carlos da Silveira. Antes d e  
terminarem os trabalhos, o presidente do Instituto põs à.disposi- 
$20 do presidente da Comissão Executiva o salão nobre do Insti- 
tuto.para as subseqüentes reuniões, pois a sala do Comando da 4.* 
Zona Aérea além de exígua, achava-se em obras e, portanto, ina- 
dequada para tal fim. 

A terceira reunião preparatória realizou-se, já, na sede do 
Instituto, sob a presidência do major-brigadeiro Luis Netto dos 
Reis, no dia 3 de abril, sendo, então, aprovada a organização do 
Comissariado Geral cuja presidência ficou provisòriamente a car- 
go do Eng.9 Prof. Antônio Carlos Cardoso. 

No dia 8 do mesmo mês o Comissariado Geral elegeu a sua 
diretoria definitiva que assim se. constituiu: presidente, Prof. An- 
.tônio Carlos Cardoso; vice-presidente, Dr. Henrique Dumont Vila- 
res  e RI. Klaus Mueller Carioba; secretários, Drs. Jaime Vele6 e 
Lima Neto. Membros: Dr. Carlos da .  Silveira, Joaquim Marjano 
Dias. Meneaes, major Jorge T:aborda, Eng." Dr. Mário Cintra W r -  
dinho, Eng.9 Dr, Romeu Corsini, Prof. Solon Borges dos l$eii,:e 
Thierry de Rezende. I .: 

. Ainda nessa sessão os Srs., Eng." Mário Cintra G o r a n h ~ j e  



José de Oliveira Orlandi apresentaram sugestões escritas sobre a 
estrutura da Comissão 'Executiva de autoria do Dr. Jaime Velez. 
O primeiro quanto ao regime de finanças e pontos olvidados, e o 
segundo quanto a divisão e distribuição da matéria que compreen- 
deria subcomissõ~s ou comissões especiais. Lidas essas suges- 
tões resolveu-se nomear uma comissão para fazer a sintese dos três 
trabalhos, composta dos respectivos autores e secretariada pelo Sr. 
Joaquim Eugênio de Lima Neto. Foi também nomeada uma co- 
missão para apresentar o plano geral do programa das comemo- 
rações formada pelos Srs. Eng.9 Prof. Antônio Carlos Cardoso, 
Eng.* Henrique Dumont Vilares e Eng.? Romeu Corsini. 

Convocados pelo major-brigadeiro Luis Netto dos Reis, efe- 
tuaram os membros -da Comissão Executiva a primeira reunião efe- 
tiva, no dia 10 de abril, no salão nobre do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo. 

Não podendo comparecer a ela, pois fora obrigado a realizar 
viagem inadiávet, presidiu-a o Prof. Antônio Carlos Cardoso, pre- ' 
sidente do Comissariado Geral. 

O objetivo da reunião foi o de tomar conhecimento de dois 
trabalhos feitos pelas duas comissóes constituídas,' em sessão an- 
terior. 

A primeira, constituida dos Srs. Eng.? Dr. Mário Cintra Gor- 
dinho, Dr. Jaime Velez e José de Oliveira Orlandi, secretariado pelo 
Dr. Joaquim Eugênio de Lima Neto, apresentou a "Organização da 
Comissão Executiva", sintese dos três trabalhos apresentados in- 
dividualmente pelos dois primeiros. 

De acordo com a sintese aceitada a Comissão Executiva des- 
dobrou-se em sub-comissóes adotando também normas para suas 
fnuções. Ficaram criadas, portanto, suh-comissões para os seto- 
res de Finanças, de História, de Pedagogia, de Aviação Comercial 
e Çivil, de Cultura, de Propaganda e Divulgação, de Excursões. 
de Relaçõa Públicas. Mais tarde foram criadas sub-comissões de 
Aeromodelismo, de Medalha e do Monumento. 

Para ter, a Comissão Executiva, um órgão cordial que centra- 
lizasse, coordenasse e orientasse toda a atividade das sub-comissões 
no desenvolvimento do programa criou igualmente o Comissaria- 
do Geral, diretamente subordinado ao presidente da Comissão Exe- 
cutiva e no qual estivesseni representados a aviação militar, a civil 
e comercial, bem assim demais elementos do campo do esporte, 
da educação, da cultura, da história e da técnica. 

Serviu de exposição de motivos da referida sintese o preâmbu- 
lo do plano apresentado pelo Sr. José de Oliveira Orlandi redigi- 
do nos seguintes têrmos: 



"As homenagens a Santos-Dumont têm normalmente um cará- 
ter civico dentro dos  limites de nossa Pátria. 

Este ano, no entanto, pelos feitos que o consagraram pionei- 
ro de aviacão pela comemoração do  50.9 aniversário do  primeiro 
vôo de um aeródino motorizado, conduzido por êle no campo de  
Bagatelle, em Paris, vale dizer diante do mundo civilizado, tem 
indiscutivelmente um caráter internacional. 

O nosso ilustre patricio qualificou-se pilas suas realizações 
um dos vultos proeminentes d a  Humanidade figurando ao lado de 
Benjamin Franklin, de Galileu, Leonardo d a  Vinci, Édison, irmãos 
Lumière e muitos outros. 

Ao festejarmos o evento de Bagatelle, a o  mesmo tempo que o 
homenageamos, implicitamente festejamos a própria Aeronáutica, 
a sua evolução, o seu progresso e sua influência social, politica e 
econômica. Sem dúvida .alguma a Aeronáutica é um dos grandes 
elementos ativadores d a  economia dos povos e da politica das  na- 
ções. Nisto se compreende a própria vida humana que, influen- 
ciada por ela, tomou novos aspectos e firmou-se em novos funda- 
mentos. 

Portanto, há  no trabalho d a  Comissão Executiva, dois obje- 
tivos a atingir. O primeiro, a organização e execução do  progra- 
ma. O segundo, colocar em evidência, aos olhos de todos os po- 
vos, a figura do nosso grande patricio reivindicando o lugar que 
lhe compete na História da Civilizaqão. 

Como se vê, as  comemorações, além de um cunho civico, apre- 
sentam, pela sua própria natureza, um aspecto histórico e educa- 
cional. Devem elas ser levadas a efeito de modo a destacar » vul- 
to de Santos-Dumont e se  analizar cronològicamente os fastos d a  
Aeronáutica e a evolucão e progresso de niatéria e assuntos suple- 
mentares que a completam na sua própria evolução e progresso". 

A segunda comissão forniada peo Prof. Antônio Carlos Car- 
doso, Dr. Henrique Dumont Villares e Eng." Romeu Corsini, se- 
cretariada pelo ultimo, apresentou o programa geral das comemo- 
rações e os pontos principais que se deveriam concretizar em ini- 
ciativas de caráter permanente e educativo. 

Estabeleceu-se em primeiro lugar o plano de uma Exposição, 
industrial e histórica, que deveria ser transformada pelo aproveita- 
mento das partes convenientes, no Museu de Aeronáutica ao tér- 
mino do "Ano Santos-Dumont". Receberia tanibém o material que 
se  encontra no Museu Paulista, a s  réplicas dos principais aparelhos 



de  Santos-Dumont, filmoteca especializada e pequenos laboratórios 
onde serão demonstrados os principios básicos da aerodinâmica a 
juventude escolar. O local escolhido foi o Palácio das Indústrias 
no Parque Ibirapuera, acentuando em nota que a Exposição deve- 
ria procurar despertar o interêsse dos capitalistas estrangeiros e 
do mercado consumidor sul americano. 

Além da Exposição programou unia feira de Aviação que se 
realizou no Campo de Congonhas e que dela participaram a indús- 
tria francesa, norte-americana e algumas iniciativas brasileiras pa- 
ra aviões de turismo. 

A parte civica do programa das comemorações constaria de 
conferências, hinos de aviaçã«, concursos escolares para constru- 
$20 dos modelos de Santos-Dumont, publicações diversas como re- 
sumo em seis idiomas do livro de Heniique Dumont Villares "Queni 
deu Asas ao Homem", publicação de retratos de Santos-Dumont, 
álbum fotográfico de caráter didático educativo, etc. Cumpre as- 
sinalar que muitos pontos aventados por esta comissão foram apro- 
veitados pela Comissão Executiva Nacional, mais tarde, e levadas 
a efeito com extraordinário êxito. 

AS PRIMEIRAS RESOLLÇOES 

Armada de ponto em branco, a Comissão Executiva passou a 
agir. Acresce lembrar que o Govêriio Federal expedira o decre- 
to n.? 399.84, de 28 de junho o que. dá niaior liberdade ao presi- 
dente da Cornissão Executiva, major-brigadeiro Luis Netto dos 
Reis, de, aproveitando programas e iniciativas da comissão paulis- 
ta, extender por tôda a região da 4." Zona Aérea, compreendendo 
os Estados de Paraná, Goiás, Mato Grosso e parte do de Minas 
(Triaângulo Mineiro) a ação civica no culto a niemória de Alberto 
Santos-Dumont, na reivindicação de prioridade histórica aos seus 
feitos. 

No dia 7 de agosto o presidente da Comissão Executiva, ago- 
ra Coniissão Regional Executiva. tomou contacto com as sub-co- 
missões para conhecer os primeiros passos efetuados na coniposi- 
ção de planos para execução do programa geral. Por Ele presidi- 
da reuniu-se a Comissão no salão nobre do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, na rua Benjamim Constant, 158, e as 
primeiras informações forani as seguintes: 

O Rotary Clube designara urna comissão especial sob a pre- 
sidência do Sr. Carlos Pacheco Fernandes auxiliado pelos Srs. 
Pierre Cohen, Paulo Reis Magalhães, Guilherme Dumont Villares, 
Karl Oberg e Joaquim Mueller Carioba para comunicarem a deci- 



Diretoria, bem assim pelas disposicões legais, que lhe forem apli- 
cáveis. 

Art. 2 . 0  - A  Fundação tem sua sede e foro na Cidade de São 
Paulo - Capital do Estado de São Paulo - podendo instalar es- 
tabelecimentos filiados ou escritórios em qualquer parte do territó- 
rio nacional, a critério da Diretoria. 

Art. 3.9 - É finalidade da Fundação fomentar o desenvolvi- 
niento da Aeronáutica Nacional, como perene homenagem a obra 
dos pioneiros brasileiros da navegação aérea. 

Para atingir tal finalidade a Fundação: 
a) manterá um museu de aeronáutica na Cidade de São 

Paulo; 
b) promoverá a ereção de um monumento aos pioneiros do 

desenvolvimento da Aeronáutica, na Cidade de São Paulo 
e em outras cidades do pais, quando possível; 

c) concederá prêmio e bolsas para incentivar a pesquisa e O 
estudo da Aeronáutica, patrocinando a criação e tnanuten- 
ção de institutos para idêntica finalidade; 

d) promoverá a divulgação histórica e cultural da aeronáu- 
tica, em cooperação com as organizações que tenham essa 
finalidade; 

e) organizará concursos, tendo em vista o constante desen- 
volvimento da mentalidade aeronáutica no pais, especial- 
mente coni respeito ao aeromodelismo e ao volovelismo; 

f) prestigiará por todas as formas ao seu alcance as ativi- 
dades correlatas que tenham os objetivos acima. 

Art. 4.0 - A Fundação, como pessoa jurídica de caráter per- 
pétuo, não tem prazo nem condições de extinção. Se, entretanto, 
ocorrerem quaisquer das hipóteses do artigo 30 do Código Civil 
e houver extinção da Fundação, o seu patrimônio será incorporado 
ao de outra instituição de finalidade similar, a juizo das autori- 
dades do Ministério da Aeronáutica". 

EXPOSIÇAO DE AERONAUTICA NO IBIRAPUERA 

Entre as realizações do programa de homenagens a Santos- 
-Dumont e exaltação de sua obra aeronáutica, principalmente no 
que diz respeito aos vôos de Ragatelle há cinqüenta anos, figura, 
sem dúvida alguma a Exposição de Aeronáutica inaugurada no Ibi- 



campo aeronáutico, dividindo-se em três planos: - histórico, ge- 
ral e industrial. 

A do primeiro plano converter-se-á no Museu de Aeronáutica, 
encerrando-se às dos outros dois planos. 

Em todo o mundo, periòdicamente realizam-se exposições des- 
sa ordem, que despertam extraordinário interêsse, principalmente 
entre o público leigo. O "Salon d'Aéronautiquen de Paris conse- 
gue reunir, cada dois anos, não apenas especialistas de todo o 
mundo, senão principalmente o povo que concentra ávido de curio- 
sidade, ao redor das máquinas modernissimas que são colocadas 
à sua disposi~ão Na Inglaterra, a hoje famosa "Feira de Farn- 
borough" nos arredores de Londres, vale costumeiramente por um 
espetáculo maravilhoso, atraindo visitantes de todos os recantos do 
mundo. Nos Estados Unidos, embora de forma diferente, no "Dia 
das Forças Armadas" na Base Aérea de Elgin, costuma haver uma 
exibição completa, que atrai a atenção dos técnicos e da popula- 
ção em geral, pois a aviação militar norte-americana, se apresenta 
nessa ocasião em toda a plenitude do seu imenso poderio. Final- 
mente, a própria Rússia, todos os anos, em Tuchino, faz sua pro- 
paganda de guerra, convidando para observação das provas as 
missões militares dos países com os quais mantêm relações diplo- 
máticas. 

E claro que em São Paulo não poderíamos obter algo dêsse gê- 
nero. Contudo, o público pôde rever, remodelado, o velho "Sa- 
vaia-Marchetti", no qual Ribeiro de Barros e seus companheiros 
atravessaram o Atlântico Sul. Teve ensejo de contemplar um com- 
pleto documentário a respeito do nascimento do aeroplana, inclusi- 
ve com reproduções dos aparelhos históricos de Santos-Dumont, 
bem assim fotografias de seus feitos principais. 

Na chamada parte geral a exposição cuidou da aviação atual 
com uma demonstração do que existe em relação à rotas e prote- 
ção ao vôo. O Ministro da Aeronáutica instalou um centro de CO- 

mando, com retransmissão das irradiações de Congonhas e uma 
torre de treinamento de paraquedistas, de aproximadamente vinte 
metros de altura, com demonstrações de saltos, permitidos inclusi- 
ve aos visitantes, tal como há anos vem sendo feito em Paris. 

Por último, no setor industrial apresentou o certame o que 
possuímos em fábricas, mais de vinte, que trabalham admiràvel- 
mente, prodtizindo aviões e instrumentos de precisão, peças e acces- 
sórios em geral, do mais elevado indice técnico. O público teve 
ensejo de apreciar, por exemplo, que a seção de aeronáutica do 
I .  P . T .  constitui algo que pode nos orgulhar, tanto quanto o mo- 
derníssimo Centro Técnico de Aeronáutica de São José dos Cam- 
pos, estabelecimento de Ensino de elevado padrão especializado 



e precursor da pesquisa sistemática de aeronáutica em nosso pais. 
Viu, ainda, uma parte do trabalho do Parque de Aeronáutica do 
Campo de Marte, que vive silenciosamente e que realiza tarefas 
notáveis no campo da sua especialidade. 

A Exposição teve um sentido determinado. Seu objetivo di- 
reto foi o de engrandecer a memória do brasileiro ilustre que há 
meio século fazia pela primeira vez voar com autonomia dinâmica 
um aparelho mais pesado que o ar provido de motor a petróleo. 
Feito que realizou diante do mundo civilizado no campo de Baga- 
telle, em Paris. Conseqüentemente teve também uma segunda in- 
tensão, indireta, da propaganda de nossas realizações, dando-lhe 
cunho eminentemente popular que pôde naturalmente servir de base 
para um trabalho ulterior, sem dúvida demorado, mas capaz de en- 
grandecer a aviação brasileira. 

Ficou com o encargo de organizar e dirigir a instalação e fun- 
cionamento da Exposição o Eng.o Romeu Corsini que levou a bom 

FEIRA INTERNACIONAL DE AVIAÇAO 

A Feira Internacional de Aviação a cargo dos Srs. João de 
Morais Barros e Flávio de Almeida Prado realizou-se no Campo de 
Congonhas e contou com a participação de organizações nacionais 
e estrangeiras além de iniciativas particulares. 

As emprêsas de transporte aéreos, como a Real - Aerovias 
Nacional, Lóide Aéreo e Vasp expuseram alguns dos seus aviões 
que foram vistos interna e externamente pelo público. 

A firma Cássio Muniz expôs um novo tipo de "Cessna" de 
sua representação, aparelho bi-motor com características que o 
tornam um excelente aparelho para viagens de negócio, de turis- 
mo e, mesmo de taxi aéreo, pela excelente velocidade de cruzeiro 
que desenvolve. 

Igualmente o Sr. Marc William Niess, dedicado, há algum 
tempo i fabrica~ão de aviões de treinamento primário e de turismo 
apresentou um pequeno monoplano projetado e construido por êle 
obedecendo a mais moderna concepção de aerodinâmica. Assim 
o "Niess" 2.100, de três lugares, tem asas em enflexamento nega- 
tivo. Essa disposi$ão de asas vem sendo aplicada em diversos 
projetos modernos de aviões providos de motores a jacto. Na últi- 
ma guerra iim "Junker" a jacto possuia asas com tal enflexamento. 
Serve para transporte em duas versões: viagens e ambulância. 

As suas especificações são as seguintes: monoplano com en- 
flexamento de asas negativo; motor "Withcomb" de 100 cv.; vi- 
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sibilidade perfeita, inclusive na rolagem devido ao trem triciclo; 
trem triciclo com roda dianteira móvel o que permite a rolagem 
simples como a de um automóvel; velocidade de cruzeiro 170 kmh; 
hélice nacional, fabricada em Jundiai; teto, 4.000 m; decolagem em 
100 metros de pista. 

Após a inauguração da Feira pelo vice-governador do Esta- 
do, Gal. Porfírio da Paz, o helicoptero "Djinn", francês, alçou vôo 
fazendo evoluções sobre o aeroporto. O Sr. Perrier, construtor do 
aparelho e um dos integrantes da missão aérea francesa forneceu 
na ocasião dados relativos ao referido helicoptero. 

Outra demonstração que impressionou os assistentes, de mo- 
do especial, foi a do bi-motor "Hurel Dubois" tipo "H . D .  321". 

Alguns aviões particulares e do Aeroclube também foram ex- 
postos a visitação pública. 





EXCURSÕES CÍVICAS 

No intúito de extender a todos o território compreendido na 4 . L  
Zona Aérea a eficiência dos membros da Comissão Executiva Re- 
gional, o major-brigadeiro Luis Neto dos Reis, seu presidente, or- 
ganizou um programa de excursões às  capitais dos Estados de 
Goiás, Paraná e Mato Grosso sem se olvidar de outras cidades 
que também foram visitadas e prestigiadas em seu movimento cí- 
vico. As visitas às capitais obedeceram a uma agenda segundo 
os feitos mais notáveis de Santos-Dumont. Dia 12 de setembro, 
primeiro vôo testemunhado e registado em Bagatelle, Goiânia; 19 
de outubro, conquista do "Prêmio Deutsch" com balão dirigivel, 
Curitiba. O dia 23 de outubro - "Dia do Aviador" - as festas 
foramsimultâneas na 4.1 Zona Aérea, como em todo o Brasil, co- 
memorando-se a Semana da Asa com programas especiais, exi- 
gindo-se, pois, a presença dos membros da Comissão Executiva Re- 
gional em São Paulo. Dia 13 de novembro, vôo de 220 metros 
a 6 de altura estabelecendo os primeiros recordes mundiais de avia- 
ção, Cuiabá. 

Além das excursões civicas, o Comando da 4.8 Zona Aérea, 
dentro dos limites dos recursos financeiros proporcionados pelo 
Govêrno Federal, prestou ajuda financeira a várias unidades da 
Aeronáutica sob sua jurisdiqão e: mesmo, a instituições e entida- 
des dignas de recebê-las. 

No Estado de São Paulo foram realizadas comemora~ões coni 
programas aero-desportivos e reuniões sociais e cívicas em que ti- 
veram parte atuante escolares e elementos da aeronáutica militar, 
civil e comercial em inúmeras cidades destacando-se as de Santos, 
Campinas, Ribeirão Prêto, Rio Prêto, Catanduva, Franca, além de 
outras. 

Não será fora de propósito citar pormenores de algumas: 

SANTOS - Para realçar os feitos de Bartolomeu Louren~o 
de Gusmão, Júlio César Ribeiro de Sousa, Augusto Severo de Al- 
buquerque Maranhão e de Alberto Santos-Dumont, principalmente, 
o comandante da Base Aérea tomou a iniciativa de promover a exe- 
cução de um programa de festas de caráter civico e esportivo e da 
qual participasse, com o seu júbilo, todo o povo santista. Conse- 



guiu a cooperação e participação de autoridades civis, militares e 
religiosas e as festas tiveram um grande brilho apesar de adiadas 
pela impertinente chuva que impediu a sua efetivação no dia apra- 
zado, 5 de agosto, data da primeira ascensão do aeróstato gusmo- 
niano na cidade de Lisboa, em 1709. 

Além disso comemorou a Base Aérea o 34.- aniversário da 
unidade, data que pela primeira vez se comemorou e a qual teve 
a singularidade do novo lançamento da pedra fundamental que foi 
trasladada do local onde em 1922 se verificou a cerimônia com a 
presença do então Presidente da República, Dr. Epitácio Pessoa, 
do Presidente de São Paulo, Dr. Washington Luis Pereira de Sousa, 
do Ministro Veiga Miranda que ocupou, como civil aquela importan- 
te pasta do govêrno federal. 

A cerimônia associada às comemorações por motivo do "Ano 
Santos-Dumont compareceu o major-brigadeiro Luis Netto dos 
Reis, além de outras pessoas, que participaram em 1922 daquelas 
solenidades em que o então Presidente da República lançou os 
fundamentos da Base Aérea Naval que posteriomente se transfor- 
mou no atual Destacamento da Base Aérea. Falou durante a ce- 
rimônia o major-brigadeiro Netto dos Reis reportando-se à alta 
expressão cívica da cerimônia. Usou também da palavra o Sr. Fran- 
cisco Paino. 

A seguir efetuou-se visita à exposição de numismática come- 
morativa do "Ano Santos-Dumont" na sala do comando da Uni- 
dade. 

Estiveram presentes além das autoridades e outras persona- 
lidades de destaque o general Angel Maria Zuloaga, "as" da avia- 
ção argentina que em 1916 fêz a primeira travessia aérea dos An- 
des, o aviador Amadeu da Silveira Saraiva, veterano da aviação 
brasileira. 

RIO PRETO - Nos dias 15 e 16 de setembro S. José do Rio 
Prêto comemorou com mais ênfase os feitos de Santos-Dumont. 

As festas transcorreram num ambiente de grande animação. 
Especialmente convidado esteve presente às solenidades o coman- 
dante da 4.= Zona Aérea, major-brigadeiro Luis Netto dos Reis, 
acompanhado de membros da Comissão Regional, elementos da Fe- 
deração dos Aeroclubes de S. Paulo, etc. Foram realizadas várias 
provas aviatórias entre representantes dos diversos aeroclubes e, 
em reunião levada a efeito na Sociedade de Medicina foram entre- 
gues os troféus aos vencedores. Diversas casas comerciais apre- 
sentaram nêsses dias vitrinas alusivas às comemorações. 

A senhorita Lélia Costa, eleita Rainha da Asa de Rio Prêto, 
foi coroada solenemente. 

Houve ainda saltos de paraquedas tendo dêles participado os 



Srs. Edison Benoni Lourenço, Haroldo de Sousa e José Batista 
Gouveia, este pertencente à Escola de Paraquedismo de São Paulo. 

O major-brigadeiro Luis Netto dos Reis acompanhado de vá- 
rias autoridades locais e dos visitantes esteve no Instituto de Edu 
cação "Monsenhor Gonçalves", onde, além da sessão solene de re- 
cepção, participou da inauguração da exposição alusiva à data or- 
ganizada pela professora Dinorah do Valle, catedrática de Dese- 
nho Pedagógico daquele estabelecimento. Compunha-se a referi- 
da mostra de mais de oitenta quadros referentes a Santos-Dumont 
e à Aviação, elaborados pelos alunos do Curso Normal e de Aper- 
feiçoamento. Nessa oportunidade solicitou à direção do estabele- 
cimento que fossem enviados ao Museu de Aeronáutica, em São 
Paulo, para fazerem parte da Exposição, alguns quadros que S. 
Exa. mesnio escolheu. 

Foram viistadas ainda, nêsse estabelecimento, pelo major-bri- 
gadeiro Netto dos Reis, as  exposiqóes de desenho do Curso Gina- 
sial a cargo da professora D. Ana C. Mendes e de aeromodelismo 
organizada pelo professor de Trabalhos Manuais, Sr. José Tre- 
figlio. - 

Do extenso programa comemorativo elaborado pelo Aeroclu- 
be local, constou a inauguração do busto de Santos-Dumont, de- 
fronte do aeroporto novo daquela cidade, havendo ainda desfile de 
estudantes de vários estabelecimentos 

No ato falou o prefeito municipal, Sr. Alberto Andaló, que, 
depois de discorrer sôbre as comemoraçóes e sôbre a personali- 
dade de Santos-Dumont, solicitou ao major-brigadeiro Netto dos 
Reis para que, em nome da municipalidade, inaugurasse o busto 
de Santos-Dumont. 

AMPARO -- Em Amparo as festas em homenagem a Santos- 
-Dumont também se revestiram de grande brilho. 

Os estabelecimentos de Ensino desfilaram pelas ruas da ci- 
dade indo, a seguir, concentrar-se na Praça Pádua Sales, para re- 
ceber o major-brigadeiro Luís Netto dos Reis, cuja presença veio 
dar maior relêvo aos festejos. Usou da palavra na ocasião o Eng.' 
José P. Petri, prefeito municipal que saudou os visitantes. Em se- 
guida falou o Prof. José de Campos Guerra que enalteceu o signi- 
cado da comemoração. Em brilhantes improvisos, acentua a im- 
prensa local em seu noticiário, usaram da palavra também o ma- 
jor-brigadeiro Netto dos Reis, Dr. Lima Neto e o deputado Herbert 
Levy. 

Representando a Comissão Executiva Regional, além do seu 
presidente, estiveram em Amparo, na ocasião, os Srs. Dr, Henrique 
Dumont Villares, Dr. Jaime Velez e Dr. Mário Cintra Gordinho. 

As autoridades visitantes foi oferecido um aperitivo no Clube 



8 de Setembro em nome d a  municipalidade. Por sua vez, o depu- 
tado Herbert Levy ofereceu um churrasco na Fazenda São Bento 
de sua propriedade, naquele município. 

No salão de festas do Grêmio Recreativo Cultural e Artistico 
realizou-se uma sessão solene sob a presidência do prefeito muni- 
cipal. Usou d a  palavra o Dr. Paulo Rabelo Teixeira, juiz de Di- 
reito da Comarca, discorrendo sobre a figura de Santos-Dumont. 
Após a conferência procedeu-se à entrega de prêmios aos alunos 
vencedores do concurso literário promovido pela Comissão de Fes- 
tejos sobre a vida e a obra de Santos-Dumont. Durante a sessão 
fêz-se ouvir o coral estudantino que contou coni a participação de 
alunos do Colégio Estadual e Escola Normal Dr. Coriolano Burgos 
sob a regência da Prof.? Doralice Assis. 

Na Rádio Difusora de  Amparo organizou-se uni programa re- 
ferente a vida do ilustre aeronauta brasileiro a cargo dos professo- 
res Francisco Tarquini, Maria Gema Rela, José M. Couto e Lerna 
Bessa, e do qual participaram Maurício Coutinho Machado, Selma 
Benedita Morais, Marilene Leôncio, Silvia Dias Bastos, Gilberto 
Franco e Ivan Calais. 

GOIÃNIA - Na capital de Goias no dia 13 de novembro os 
inembros da Comissão presenciaram um acontecimento civico com 
a realização dos festejos em homenagem a Santos-Dumont. Ini- 
ciavam, aliás, nêsse dia, em todo o Brasil a s  comernorações oficiais~ 

Para  Goiânia, seguiram os excursionistas no dia anterior em 
aviões d a  Real - Aerovias e Vasp e aviões particulares sendo re- 
cebidos no aeroporto pelo Dr. José Ludovico de Almeida, altas au- 
toridades estaduais e municipais, além de oficiais do Exército e da 
Aeronáutica. 

No dia 13 pela manhã, o bispo diocesano D. Alberto Camelo 
celebrou, as  9 horas, missa campal. Terminando o of.icio religio- 
so o padre dominicano José Serra pronunciou breve alocução refe- 
rente aos objetivos dos festejos que eram os de exaltar a memó- 
ria de Santos-Dumont como fundador da navegação aérea. 

Logo após iniciaram-se a s  demonstrações aéreas a cargo de 
elementos da F .  A. B . . Levantou vôo a esquadrilha de fumaca d a  
Escola de Aeronáutica percorrendo, em formação, o céu, em vários 
sentidos e direqões deixando atrás de si a caudal de  fumo dos apa- 
relhos. Executaram vôos rasos e ope ra~ões  de ataque com vôo 
de mergulho combinados, além de várias e impresisonantes acro- 
bacias em conjunto. Esta demonstração que durou cêrca de uma 
hora foi rematada pela manobra denominada "quebra" ou "trevo" 
em que os aparelhos entrelaçam os respectivos percursos dando a 
impressão de se chocarem. Foi na realidade uma excelente tiia- 
nobra, repetida várias vêzes e pela qual o povo goiano e a s  auto- 



ridades ali presentes tiveram oportunidade de apreciar o preparo 
técnico dos nossos aviadores militara. 

Finda esta parte de demonstrações aéreas realizou-se ás 12 
e 30 um almôço no Palácio das Esmeraldas oferecido pelo gover- 
nador do Estado e Sra. José Ludovico de Almeida, ás autoridades 
civis e militares, federais, estaduais e municipais, representantes do 
legislativo, do judiciário e visitantes e representantes das classes 
conservadoras. 

Às 17 horas realizou-se o desfile pela Avenida Goiás, tendo à 
frente uma companhia do Exército e outra da policia militar goia- 
na. .4 seguir vieram os alunos dos estabelecimentos de ensino mé- 
dio, oficiais e particulares, todos empunhando flâmulas comemora- 
tivas do 50.0 aniversário do primeiro vôo em aeroplano, seus res- 
pectivos estandartes, as bandeiras goiana e Nacional. De um pa- 
lanque ao lado da estátua de Anhanguera, assistiram o desfile o 
governador do Estado, o Comandante da 4." Zona Aérea, Coman- 
dante das Bases Aéreas de Cumbica, de Santos, Generais do Exér- 
cito e representantes das autoridades civis. 

Dando especial relêvo ao desfile uma esquadrilha mista do 
Parque de Aeronáutica e da Base Aérea de Cumbica com um "Lo- 
destar" e 4 aviões T6N.A. passou várias vêzes em formação. 
Aviões particulares tambéni participaram da revoada. 

Não foi pequena nem menos brilhante a participacão de aero- 
modelistas de S. Paulo. Sob a chefia do Sr. Felicio Cavalli, secre- 
tário da Comissão Especial de Aeromodelismo, composto dos Srs. 
Wallace S. Pereira, Ricardo Pereira, José Alfredo. Rudge, Guio- 
mar C. Rudge e Manoel Henrique Luis realizou uma demonstração 
de aeromodelismo em Goiâania, como parte do programa das co- 
memorações. 

Não sòmente por ser novidade, mas em virtude da excelente 
execucáo das manobras dos aeromodêlos, a população ficou em- 
polgada pelo espetáculo, assistido também pelo governador do 
Estado e sua exma Família, Comandante da 4 . q o n a  Aérea, auto- 
ridades, milhares de pessoas onde prevaleciam os jovens, principal- 
mente escolares. 

Os combates, as acrobacias em conjunto e escaladas, foram 
acompanhadas com interêsse e causaram grande emoção em certos 
momentos. Todavia o que despertou maior interêsse foi a apre- 
sentação de um aeromodêlo provido de motor a jacto. 

A noite, no Cine-Teatro Goiânia realizou-se a sessão solene de 
encerramento dos festejos com que se iniciaram em Goiás, as co- 
memorações do "Ano Santos-Dumont". 

Usou da palavra o major Walter Tavares, do Parque de Aero- 
náutica de São Paulo, que discorreu sobre a vida de Santos-Du- 



mont. Seguiu-se a leitura pelos próprios autores dos trabalhos pre- 
miados no concurso realizado entre escolares: o de Cleula de Bar- 
ros Loiola, do Colégio Estadual e o de Carlos Adalberto Monteiro, 
da Escola Técnica deAeronáutica de Goiás. 

A seguir o Cel. Milanez, diretor do Parque de Aeronáutica de 
São Paulo fêz entrega ao governador do Estado, em nome do Par- 
que de Aeronáutica de São Paulo, de que é Comandante, de um 
retrato de Santos-Dumont. 

O major-brigadeiro Luís Netto dos Reis, presidente da 
Comissão Executiva Regional falou expondo, em singelo relato 
O s  trabalhos já realizados na 4." Zona Aérea e os da Comissão 
Executiva de São Paulo. Esclareceu que o grupo de excursionis- 
tas a que denominou de "alada caravana", compunha-se do que há 
de representativo na indústria, comércio e cultura intelectual de 
São Paulo e que fora a Goiás com o principal objetivo de robuste- 
cer as raizes da nossa tradição histórica. Passou depois a inter- 
pretar ligeiramente a obra de Santos-Dumont cujos trabalhos com 
o mais pesado que o ar começaram a se definir em setembro com 
experiências progressivas que, já, no dia 13 se tornaram vôos in- 
contestáveis. Referiu-se à conquista da Tafa  Archdeacon, a 23 
de outubro e da Taça Aeroclube a 12 de novembro de 1906, quan- 
do realizou o vôo de 220 metros de extensão a 6 de altura estabe- 
lecendo os primeiros recordes mundiais de aviação. Ao findar a 
sua oração pediu a todos que voltassem os seus pensamentos, tam- 
bém, para os construtores da aeronáutica que tombaram no meio 
ou no início de sua atividade e cujos nomes foram esquecidos ou 
nem mesmo registados, aos quais têm, os brasileiros uma grande 
divida de gratidão. 

Encerrando a sessão falou o governador do Estado, Dr. José 
Ludovico de Almeida. O seu discurso apesar de longo agradou 
inteiramente não só pela forma como pelo fundo ( * ) .  

CURITIBA - Não menos brilhante estiveram as festas em 
homenagem a Santos-Dumont em Curitiba. 

Na sua organização tomaram parte alunos e professores de 
estabelecimentos de ensino, promovendo sessões cívicas, exposi- 
ções e tomando outras iniciativas que redundaram, tôdas elas, no 
exaltamento da vida e obra de Santos-Dumont. O clero tambem 
participou dessas homenagens com solenidades religiosas como a 
missa campal realizada em frente á Catedral e oficiada por D .  
Elboux, arcebispo metropolitano. 

Inagurou-se a placa comemorativa no monumento de Santos- 

(*) - A orwáo do ilustre chefe do Executivo Goiano é reproduzido in- 
tegralmente na % 181. 



-Dumont existente na Praça da Universidade. Houve igualmente 
uma sessão solene civica na Biblioteca Pública do Paraná, demons- 
trações de aeromodelismo pela União Paulista de Aeromodelismo. 

Vários oradores falaram exaltando a obra e a personalidade 
de Santos-Dumont: Prof. Santos Munhoz, Lima Netto e o major- 
.brigadeiro Luís Netto dos Reis que, como sempre, pós em desta- 
que os principais feitos de Santos-Dumont e os argumentos que 
corroboram na prioridade dos seus trabalhos aeronáuticos. O go- 
vernador do Estado e o próprio Ministro da Aeronáutica, briga- 
deiro Fleiuss que ali fora acompanhado da delegação francesa as 
comemorações, também usaram da palavra para assinalar o signi- 
ficado das comemorações. 

Como remate do extenso programa, realizou-se um baile no 
Clube Curitibano promovido pelo Govêrno do Estado e oferecido 
aos visitantes, membros da Comissão Executiva Regional de Co- 
memoraç0es de São Paulo. 

CUIABÁ - Parece que umas das mais interessantes excur- 
sões seria a que os membros da Comissão deveriam fazer à 
capital de Mato Grosso. Embora o Govêrno Estadual, por moti- 
vos econômicos imperiosos não pudesse dar ampla cooperação ao 
programa de festejos, o sentimento cívico do povo, o esforço de 
alguns abnegados deu brilho invulgar às comemorações pelo seu 
alto significado cultural e patriótico. 

Distribuidos por três aviões das emprêsas Panair do Brasil, 
Real - Aerovias-Nacional e Vasp, além de aviões militares e 
civis, seguiram vários membros da Comissão Executiva Regional 
das Comemorações do "Ano Santos-Dumont", acompanhados pelo 
presidente major-brigadeiro Luís Nrtto dos Reis, comandante da 
4.a Zona Aérea, para Cuiabá a fim de participarem dos festejos 
do 50." aniverásrio dos trabalhos aeronáuticos de Santos-Du- 
mont. 

Foi grande a impressão do povo cuiabano não sómente pelas 
sessões cívicas como pelas demonstrações aéreas que pela primei- 
ra vez se realizavam naquela capital. 

No dia 11 houve, à noite, na sede do Colégio Estadual uma 
sessão cívica literária e musica1 organizada pela Irmã Zilah dos 
Santos Pereira, coadujuvada pelo sargento Olimpio Fernandes Par- 
cionello, da Base Aérea de Campo Grande, designado pelas auto- 
ridades aeronáuticas. 

Participaram dos numeros musicais os alunos do Colégio do 
Sagrado Coração de Jesus, dos do Salesiano de S. Gonçalo. Os 
orfeôes a várias vozes bem harmonizadas cantaram partituras adap- 
tadas pela Irmã Zilah que também apresentou um número de pia- 
no a duas mãos pelas alunas do Colégio Estadual executando 



"Duas Guitarras". Nêsse programa musjcal foram ainda exe- 
cutados pelos orfeões dos colégios o Hino Nacional, canto folcló- 
rico "Aviadora", "Quero Voar" e "Hino do Aviador". Foi ouvido 
com geral agrado um conjunto de 18 acordeues de alunas da pro- 
fessora Deruga Edna Rodrigues, executando uin arranjo do pri- 
meiro tempo do 1.Q Concerto de Tschaikowsky. Na parte literá- 
ria coube ao major Caracildo, sub-comandante do 16.QC pronuu- 
ciar uma palestra sôbre a vida e a obra de Santos-Dumont, a se- 
nhorita Mayda Couto, professora de Educação Fisica recitar a 
poesia "Pássaro Metálico", de Olegário Mariano e ao clérigo Joa- 
quim, do Colégio Salesiano em breve oração fazer a apologia dos 
trabalhos aeronáuticos de Santos-Dumont. Em nome dos visitan- 
tes falou o Sr. Lima Neto sendo a sessão encerrada pelo majos-bri. 
gadeiro Luís Netto dos Reis que pôs em relêvo a participação das 
fôrças armadas nas comemorações do 50.9 aniversário do voô de 
Bagatelle. 

No dia seguinte, 12 de novembro, houve um programa mais 
extenso porque, nêsse dia, se comemorava o maior vôo de Santos- 
-Dumont com o bi-plano 14-Bis que se ergueu aos ares seis metros 
de altura e nêle permaneceu em vôo horizontal, por fôiça do pró- 
prio motor, numa extensão de 221) metros. 

Ainda no dia 11, a tarde, o esquadrão sob o comando do te- 
nente-coronel Hélio Alves dos Santos, fizera a sua entrada em 
Cuiabá tendo a frente a esquadrilha de F u m a ~ a  comandada pelo 
capitão-aviador João Luís Moreira da Fonseca, vindo logo a se- 
guir a de vôo avançado, sob o comando do capitão-aviador Adele 
Migon. O aparecimento dos aparelhos da FAB causou grande 
impressão ao povo cuiabano, que se despejou para o aeroporto, 
para vê-los de perto e em ondas invadiu a pista, o que deu bastan- 
te trabalho aos aviadores para executarem a manobra de pouso. 

Antes de tocarem o solo, porém, fizeram algumas demonstra- 
~ õ e s  de habilidade em vôo e a esquadrilha de Fumaça, tôda piuta- 
da de côres vivas, brilhando ao sol, deixava atrás de si o rastro 
extenso de fumo . 

Pela manhã do dia seguinte, as mesmas esquadrilhas execnta- 
ram vôos de acrobacia e outras demonstrações aéreas que impres- 
sionaram sobremaneira o povo de Cuiabá. 

Para o aeroporto, desde cedo, cêrca de 6 horas - as demons- 
trações estavam marcadas para as 9 - o povo em fila continua, 
umas pessoas a pé, outras em caminhões, automóveis, charretes se- 
guiram para o aeroporto internacional de Vargem Grande a 8 qui- 
lômetros da cidade. 

A Uniáo Paulista de Aeromodelismo, no mesmo aeroporto, 
em lugar reservado desenvolveu por sua vez um programa de exi- 



bições e demonstraç0es de aparelhos providos de motores a gaso- 
linas, a óleo e a jacto. 

Apresentaram números interessantes entre os quais de acro- 
bacia e caça. 

O Govêrno do Estado de Mato Grosso ofereceu aos visitan- 
tes um churrasco no Clube Náutico. Ali compareceram 28 Índios 
Bororós sob a direção do padre Bruno Mariano e que foram a 
Cuiabá a fini de participar das homenagens a Santos-Dumout. 
Eram os componentes da banda de música organizada pelos pa- 
dres de Meruri, centro de catequese daquela tribu. Executaram 
a marcha Guarani, da música de Carlos Gomes, "Sôbre as ondas" 
de Strauss e o Hino do Aviador. Finda a sua exibição o Sr 
Lima Neto saudo-os e ao padre que os acompanhava em nome dos 
visitantes lembrando rapidamente a obra dos missionários que vi- 
nha trazendo para a civilização, desde a posse do Brasil pelos por- 
tuguêses os filhos das nossas selvas. O seu discurso foi respon- 
dido pelo cacique Atilio, eni idioma bororó. Serviu de intérprete' 
o padre Bruno Mariano. Disse, entre outras coisas que todos os 
de sua tribu conheciam os trabalhos aeronáuticos de Santos-Du- 
mont pelos ensinamentos de seus mestres, os padres, e que coiii- 
preendiam a sua grande obra pela presenca em Meruri e outros 
lugares dos sertões, de aviões de transporte. 

Este grupo de bororós para chegar à cápita: de Mato Grosso 
atravessou em caminhão, três dias e três noites, um percurso de 
78 léguas (600 km). Em Meruri, de onde procedem são dirigi- 
dos pelo padre Bruno Mariano, salesiano, substituto do padre Col- 
bachini e do padre César Albigetti (hoje encarregado pelo Govêr- 
no Federal de pesquisas etnológicas e diretor do Museu Regional 
de Campo Grande instalado no Colégio Dom Bosco). A área de 
sua jurisdição é de cêrca de 100 mil hectares onde há duzentos 
índios bororós fixos, além de muitos outros flutuantes. 

No dia 13 fizeram entre outras demonstrações no pátio do 
Liceu Salesiano S .  Gonçalo as de um simulacro de guerra com a 
tomada de uma aldeia. 

No Orfanato Santa Rita houve a recepção aos aviadores que 
fizeram demonstrações aeronáuticas sôbre Cuiabá que consistiu 
num lanche preparado e servido pelas suas 90 orfãs. No Colégio 
Coração de Jesus foi inaugurado o retrato de Santos-Dumont sen- 
do as autaridades aeronáuticas e visitantes saudados por duas alu- 
nas. O coro orfeônico do Colégio dirigido pela Irmã Zilah cantou 
vários números de música alusivos a aviação inclusive o Hino do 
Aviador. Neste colégio o major-brigadeiro Luis Netto dos Reis 
realizou uma palestra sôbre a aeronáutica falando sôbre Bartolo- 
meu Lourenço de Gusmão e Santos-Dumont. 



Digna de nota também foi a reunião social em Cuiabá para 
prestar homenagem aos visitantes paulistas: um baile no Clube 
Náutico e um jantar intimo oferecido pelo Representante Consular 
da França e Sra. Pedra Biancardini aos membros da comitiva e as 
autoridades militares, navais e aeronáuticas ao qual compareceu 
o governador do Estado. 



"Scnipre acreclitçi qi!e u iiiieliror deii:i tr1,:illiar eiii iiliticio". 



REIDE AÉREO PELO BRASIL 

Valioso concurso prestou, também, à Comissão Executiva. a 
aviadora patricia Ada Rogato, membro de umas das cornissóes es- 
peciais, propondo-se e levando a efeito com grande brilho o circuito 
aéreo do Brasil. Com credenciais que lhe deram empreeridimentos 
anteriores,na aviação, conseguiu ela apoio moral e material para 
a nova iniciativa. 

O objetivo do reide f o i 0  de tornar conhecida por todo o pais 
a obra do grande brasileiro Alberto Santos-Duinont. 

Aproveitando esta oportunidade as autoridades religiosas de 
São Paulo pediram a aviadora Ada Rogato, levasse em seu apare- 
lho a imagem de N. S. da Aparecida para ser vista e adnrada eni 
todos os rincões do Brasil. Era êste pedido mais urn gesto de 
confiança em nossa arrojada patricia. Levou, então, consigo além 
da imagem, uma mensagem do cardeal D. Carlos Carmelo de Vas- 
concelos Mota, uma mensagem do Governador do Estado, Dr. Jânio 
Quadros, e outra do Presidente do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, Dr. Carlos da Silveira. 

A aviadora partm a 5 de julho do Aeroporto de Congonhas. 
Em seu roteiro tocou nos pontos extremos do pais pousando ern 
Santa Vitória dos Palmares, último campo do sul; Cruzeiro do 
Sul a oeste; Divisor, último campo do norte no paralelo 4."-30', e 
Natal na-parte leste, já na costa atlântica. 

Nos seus 25,057 quilômetros de vôo e em que permaneceu no 
ar 163 horas e 53 minutos, Ada Rogato percorreu todos os Esta- 
dos e Territórios, menos, naturalmente, o de Fernando de Noronha, 
inaccessivel a aparelhos desprovidos de rádio. Passou por sôlire 
cidades, povoados, serras, campinas, pantanais e florestas. 

Saiu de São Paulo, dirigiu-se para o sul e passou no Paraná, 
em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Contornou a fronteira di- 
rigiu-se para Mato Grosso, passando por Campo Grande e Coruin- 
bá após voar durante duas horas sobre os pantanos onde é pra- 
ticamente nula a possibilidade de socorro. Prosseguiu viagem e 
niais outras duas horas via sob as asas de seu pequeno avião 0 

denso tapete de copas das árvores do inferno verde, numa monoto- 
nia impressionante de vez em quando quebrada pela folhagem ama- 
rela, diferente, do pau d'arco. Vencido êste trajeto atb o campo 
de pouso de Cachimbo teve de permanecer mais três horas sobre 
a densa selva seguida pela pequenina mancha escura da sombra 



de o "Cessna" cujo motor mantinha-se firme e corajoso, e conse- 
uiu alcançar Jacareacanga. Era o Brasil Central que ela percorria. b ousou em Cuiabá, Caceres, Vila Bela, Forte do Príncipe da Beira, 

Guajará Mirim e atinge Rio Branco, Tarauaca e Cruzeiro do Sul, 
último campo a oeste onde pela primeira vez pousava um "teco- 
-teco3'. Voltou. Foi a Goiânia, Anápolis, Goiás Velho. Tornou 
a Aruaná para chegar a Santa Terezinha do Rio das Mortes e ali 
inaugurar o campo de pouso feito pelos índios chavantes e que de- 
nominaram "Ada Rogato" em sua homenagem. A destemida avia- 
dora esteve em Aragarqas, em Meruri habitado pelos bororós, em 
Coluene com o Kalapalos. Encontrou os irmãos Vilas Boas em 
Capitão Vasconcelos. Passou duas vêzes em Rio Branco e em 
Pôrto Velho, capital de Território de Rondônia de onde, no trajeto 
mais longo de sua excursão, 580 quilômetros, foi a Manaus. 

O aviãozinho de Ada Rogato suportando sempre bem esta 
peregrinação cívica e religiosa levou-a até Macapá, capital do Ter- 
ritório do Amapá, retomando ao Brasil Central para visitar Ma- 
rabá, Conceição do Araguaia, Santa Isabel na Ilha do Bananal onde 
habitam os carajás e S. Domingos área dos Chavantes. 

Daí por diante tomou a rota do litoral, vindo até São Paulo 
onde chegou a 24 de outubro, depois de 3 meses e 20 dias de via- 
gem aérea. 

Cremos não ser necessário pormenorizar mais as suas traje- 
tórias por todo o Brasil. Basta assinalarmos que foi ela a primeira 
aviadora solitária, incluindo-se pilotos homens, a fazer esta excur- 
são aérea pelo Brasil em um pequeno monomotor, o avião "Ces- 
sna" de 90 cavalos que também foi o primeiro aparelho de sua ca- 
tegoria e seu tipo a suportar esta corrida rústica. Em todos os lu- 
gares, nas cidades. nos povoados, nos ranchos dos indios foi bem 
recebida e com entusiasmo aclamada. 

Todavia cumpre assinalar a preciosa colaboração da Fôrça 
Aérea Brasileira, do Consórcio Real - Aerovias-Nacional, do Jo- 
ckey Club de São Paulo, do Clube Piratininga, da firma Cássio Mu- 
niz, da UBAC, da Esso Standard, da Lumac, Cia. Industrial Tau- 
baté, Cruzeiro do Sul Serviços Aéreos e a inúmeras outras pessoas 
e entidades, sem a qual o reide não teria sido possível. E por fim 
a gentileza da Varig em efetuar a revisão do aparelho, gratuita- 
mente. 

Ada Rogato. no impulso insopitável dos predestinados não vai 
parar. Roçando a crista dos recordes estabelece pontos de refe- 
rência para os que vierem depois. 

A exemplo de Santos-Dumont, seu patrono e seu mestre, pro- 
cura novos cartiinhos pará novos objetivos, todos patrióticos e to- 
dos êles nobres. Abre-os e os percorre com serenidade, precaução 
e coragem. 



NAS ESCOLAS E NOS INSTITUTOS DE ENSINO 

Coube à Comissão de Pedagogia colaborar e, mesmo, promo- 
ver e orientar os festejos das comemorações nas unidades escolares 
do Estado em conjunto com o Departamento de Educação, êsse 
através dos seus serviyos especializados. 

O Presidente dessa Comissão, Prof. Solon Borges dos Reis, 
usando da autoridade administrativa no ensino como Diretor Ge- 
ral do Departamento de Educayão, tomou tôdas as providências a 
fim de assegurar uma ação eficiente em tôdas as  escolas. Por meio 
de comunicados no "Diário Oficial", orientou tôdas as autoridades 
a êle subordinadas como delegados regionais do Ensino, inspeto- 
res, auxiliares de inspeção, diretores de estabelecimentos, e assim 
pôde assegurar a realização de homenagens a altura do valor da 
efeméride e da obra de Santos-Dumont e cujo resultado teve uma 
significação civica e educativa ímpar, talvez, na história da educa- 
ção e do ensino no Brasil. Em tôdas as unidades escolares do 
Estado, mesmo nas mais distantes de zonas povoadas, comemo- 
rou-se o "Ano Santos-Dumont" e especialmente a Semana da Asa 
que êste ano tomou a sua plena expressão histórica. Além dos 
programas em suas sedes participaram, também os escolares em 
concursos promovidos pelas autoridades aeronáuticas. Assim cêr- 
ca de 80 mil jovens e adolescentes tomaram conhecimento da vida 
e obra de Santos-Dumont e foram naturalmente veículo de seus sen- 
timentos e da sua emoção civica para fora da escola, no ambiente 
do lar espraiando-se por outros ambientes com os quais tiveram 
contato. 

Os jornais da capital e os do interior, bem assim os do litoral 
do Estado registraram êsse movimento que marcará época na his- 
tória das comemorações cívicas. 

O próprio Departamento de Educação tomou a si o encargo 
de promover um Curso de Aeoromodelismo o que levou a efeito 
por intermédio do Serviço de Expansão Cultural dirigido pelo Prof. 
Elisiário de Sousa. Não é necessário dizer que tal curso foi o 
preâmbulo para o êxito, mais tarde, na concorrência aos concursos 
nacionais, trabalho literário sobre a vida e a obra de Santos-Du- 
mont e a construção do modêlo em tamanho reduzido do "14-Bis". 



dtimos resultados também obteve a mesma Comissão de Pe- 
dagogia no setor do ensino profissional e técnico onde contou com 
o apoio incondicional do seu superintendente Prof. Arnaldo Lau- 
rindo que designou como seu representante a Prof." Zoraide R. de 
Freitas a qual dirigiu e orientou de maneira eficiente todo o es- 
forço das escolas. 

Utilizando-se principalmente. da estação emissora de ondas 
curtas PST2 Estação Central do Ensino Profissional do Estado ir- 
radiou diariamente na freqüência de 7.410 quilociclos desde as 14 
horas e aos sábados as 10 horas para manter contato com as es- 
colas do interior. Transmitiu palestras rápidas, fornecendo aos 
professores e outros interessados que estivessem a escuta, subsí- 
dios indispensáveis ao conhecimento da vida e da obra de Santos- 
-Dumont. Essas palestras tiveram inicio a 5 de agosto, data em 
que Bartolomeu de Gusmáo conseguiu fazer elevar aos o seu pe- 
queno aeróstato de ar quente. 

Vejamos como a Prof.? Zoraide R. de Freitas depõe em seu 
relatório os trabalhos e os resultados obtidos: 

"Em cada escola, um oii mais professores recebiam as pales- 
tras e as reproduziam aos alunos, de acordo com as possibilida- 
des do momento. As escolas que possuem alto-falantes manda- 
vam ligá-lo de modo que as palestras iam diretaiiieiite aos alunos, 
nas próprias oficinas. Em algumas escolas, elas eram gravadas, 
para serem novamente transmitidas em outras oportunidades. To- 
das as escolas procuravam cooperar dentro de suas possibilidades. 
Como um exemplo dessa cooperação geral, citaremos a Escola de 
Piracicaba. Ali, uma das professoras (d. Maria Aparecida Ca- 
margo Pereira) levou mais longe a sua boa vontade. Taquigrafa- 
va as palestras, sobre subsidios da vida e obra de Santos-Dumont 
e tirava cópias que o diretor da Escola punha a disposicão das de- 
mais, cujos rádios eventualmente não tivessem tido boa recepção 
no dia". 

Encontramos ainda no relatório da Prof.Goraide R. de Frei- 
tas: "Quando já ia em meio êsse trabalho dc transmissões, tivemos 
ciência do I.W~oncurso escolar organizado ern homenagem a San- 
to-Dumont. E. então demos conhecimento dêle as escolas da rede. 

Ein todo êsse trabalho foi para nós um poderos« auxilio a co- 
opera~áo dos Srs. Antonio Carlos Ladeira, chefe do rádio da 
PST-2 e Luís Antônio Pandolfi, lociitor. O niesrno devemos afir- 
mar em relação aos locutores do interior. E preciso não esquecer 
que os professores e orientadores educacionais nos deram ajuda, 
na realização de muitas de nossas sugestões. 

O lançamento de um concurso escolar, e principalmente quan- 
do se trata de um GRANDE CONCURSO ESCOLAR. é motivo 
poderoso para se sacudirem os estusiasmos e encaminhá-los a um 



fim Único, centralizando em favor da educação. Foi o que acon- 
teceu com os concursos lançados nas nossas escolas, através das 
ondas da PST-2 e secundados por correspondência". 

E prossegue em outro tópico: 
"Muitas providências de ordem prática foram tomadas. E 

assim as escolas se inscreviam no 1.0 Concurso - a maratona - 
sôbre conhecimentos da vida e obra de Santos-Dumont - com três 
prêmios de viagem - à Paris, ao Peru e à Argentina". 

Ainda explica a relatara. Havia poucos dias que tínhamos 
feito às escolas a comunicação das bases de um concurso, quando 
outro era organizado pela Comissão Nacional das Comemoraqões 
do "Ano Santos-Dumont". Era sôbre aeromodelismo, com a cons- 
trução da maquete do "14-Bis" e a oferta de auspicioso prêmio de 
uma viagem a Miami. A noticia foi sensacional dentro das nossas 
escolas. Movimentaram-se todos, porque o entusiasmo entre os 
alunos, segundo nos informavam vários diretores, era imenso. Na 
Comissão Santos-Dumont nesta capital, conseguimos fotografias, 
cartazes e livros, que foram enviados às escolas industriais. Tam- 
bém conseguimos os conjuntos de plantas (3) do aeromodêlo, um 
para cada escola. O recebimento era acusado pelo rádio. Em 
cada planta foram postos números de referência para facilitarmos 
prováveis consultas. 

Nessa altura continuavam as palestras. Depois, ao fim de ca- 
da uma, dávamos breves instruções de ordem técnica sôbre a COnS- 
trução do "14-Bis". Vinham consultas e voltavam respostas. 

Cumpre-nos declarar que antes de darmos noticias dêsse se- 
gundo concurso, procuramos inteirarmo-nos pessoalmente dos co- 
nhecimentos indispensáveis à construção da referida maquete do 
"14-Bis", estudando-a em todos os seus pormenores. Nêsse par- 
ticular, valeu-nos sobremaneira a atenciosa gentileza do Sr. Felicio 
Cavalli, membro da Comissão de Aeromodelismo da Comissão Exe- 
cutiva do "Ano Santos-Dumont". Incansável e prestativo, atendeu 
a tôdas asconsultas que posteriormente lhe dirigimos, a fim de 
que pudéssemos dar seguras informações às  escolas, quando de 
suas dúvidas. 

As palestras pròpriamente ditas, foram em número de 17. NO 
entanto, continuávamos presente à Estação Central da PST-2, dià- 
riamente, na hora aprazada, para atendermos a eventuais solicita- 
ções das escolas e até diretamente de mestres, professores e mes- 
mo alunos. isso indicava que o interêsse crescia. 

Embora tôdas as escolas, cujos rádios estavam em bom fun- 
cionamento, se empenhassem na realização da construção do "14- 
-Bisn, nem tôdas o terminaram no tempo justo, de modo que 14 
aparelhos foram enviados ã 4.8 Zona Aérea". 



Quanto ao resultado dessa atividade diz, ainda o relatório da 
Prof.6 Zoraide R. Freitas: 

"Vieram os trabalhos escritos do Primeiro Concurso, para a 
semi-final na 4.6 Zona Aérea, aqui em São Paulo. Concorreram gi- 
násios e escolas industriais, estando representado cada estabeleci. 
ment0 por um aluno da 4." série, cujo trabalho fôsse ali conside- 
rado o melhor. As nossas escolas técnicas e industriais da capi- 
tal e do interior, acorreram a êsse grandioso certame. E na semi- 
-final, como foram classificados cinco trabalhos, o ensino profissio- 
nal teve a satisfação de ver como vencedor em segundo lugar, Cor- 
nélio Lima Filho, aluno da Escola Industrial da cidade de Lins, ten- 
do cabido o primeiro lugar ao Colégio Estadual "Presidente Roo- 
sevelt", da capital e o terceiro ao Colégio Mackeuzie. Essa vitó- 
ria foi confortadora. O Sr. Diretor dêsse Departamento deu co- 
nhecimento do fato ao Sr. Secretário da Educação que recebeu em 
seu gabinete êsses alunos". 

Sôbre o concurso dos aeromodelismos, diz, em seu relatório 
a mesma professora: 

"Esse fato aumentou ainda mais a coragem dos que se empe- 
nhavam na construção do aeromodêlo, até que chegou o dia da 
semi-final do outro concurso, sendo as maquetes daqui remetidas 
a 4.a Zona Aérea. Veio o julgamento. Dos cinco primeiros clas- 
sificados, três lugares couberam aalunos de nossas escolas: assim 
o I .o, 2.9 e 5.0; tivemos - Escola Técnica "Getúlio Vargas" - alu- 
no Otávio Losito de Paula, em primeiro lugar; Escola Industrial 
"Aprígio Gonzaga", de Rio Claro - aluno Benedito Antônio Dias 
- 2.V lugar; Escola Industrial "Fernando Costa", de Lins - aluno 
loshi Ashmoto, 5.9 lugar". Em outro tópico assinala: "Dizem os 
jornais de São Paulo que jamais uma campanha comemorativa de 
fins educativos logrou maior expansão e entusiasmo do que a do 
"Ano Santos-Dumont". E o Departamento de Ensino Profissional 
pode ter a certeza que se tornou mais intensiva essa entidade, quer 
pela continuidade do serviço, quer pelos resultados auferidos". 

Quanto ao julgamento final assim se eprime a Prof.* Zoraide 
R. Freitas: 

Como prêmio, os alunos vencedores num e noutro concursa, 
viajaram para a capital da República, onde estiveram por muitos 
dias como hóspedes da Comissão Nacional das Comemorações do 
"Ano Santos-Dumont". 

No julgamento final, no Rio de Janeiro, sobre o aeromôdelo 
do "14-Bis" prêmio único de viagem a Miami, saiu vencedor o alu- 
no de uma de nossas escolas - Otávio Losito de Paula, da Escola 
Técnica "Getúlio Vargas". 

Convém citarmos mais alguns tópicos do relatório: 



"Havíamos sugerido às escolas a fundação de clubes Santos- 
Dumont. O primeiro fundado foi o da Escola Industrial de Lins 
- Clube Santos-Dumont - pela professora de Geografia e His- 
tória daquele estabelecimento, d. Ede Lusvarghi. Esse clube já 
possui um jornalzinho, órgão de difusão do mesmo e com a deno- 
minação "Nossa tmra, nossa gente" publicado o 1." número na 
Semana da Asa. 

Atendendo ainda a sugestões nossa, a Escola de Jaboticabal 
apresentou música e letra sôbre Santos-Dumont que enviamos à 
Comissão Executiva. O mesmo fêz a Escola de Piracicaba. 

A Pr0f.a d. Celeste Calil, conhecida poetisa, professora de Ma- 
temática da Escola Industrial de Rio Claro, compôs várias poesias 
alusivas ao grande feito, constituindo um programa especial nas 
comemoraqões que aquela Escola realizou na "Semana da Asa". 

As Escolas de Franca e de Jau enviaram grandes desenhos 
coloridos alusivos ao feito de Santos-Dumont, também remetidos 
por nós, a Comissão Santos-Dumont. 

Tôdas as nossas escolas festejaram condignamente a passa- 
gem do dia 23 de outubro. A Escola de Rio Claro fêz uma es- 
plêndida exposição sôbre o assunto na vitrina de uma das princi- 
pais lojas da cidade". 





CONCURSOS DE AEROMODÊLOS 

Além dos concursos infantis e juvenis promovidos pela impren- 
sa, com especial menção o do "Shoping News" desta capital. hou- 
ve outros dois promovidos pelas autoridades Aeronáuticas: um 
sôbre a melho prova literária a respeito da vida e obra de Santos- 
-Dumont; outro sobre aeromodelismo, êste quanto à construção 
de uma "maquette" do "14-Bis". 

Aos vencedores dêsses concursos foram concedido sprêmios 
de viagem no Brasil e ao estrangeiro, além de outros. 

Nas escolas da capital e do interior do Estado, mesmo em lo- 
calidades e capitais de outros Estados do Brasil dentro da 4.a oZna 
Aérea, receberam retratos de Santos-Dumont, folhetos e mais por- 
menorizadas informoções sôbre os assuntos, fornecidos diretamen- 
te pela Comissão Executiva Regional articulada com o Departa- 
mento de Educação (que nêsse sentido expediu vários comunicados 
explicativos, publicados no "Diário Oficial") ou através dos aero- 
clubes locais, pelo esforço da Federação dos Aeroclubes de S. 
Paulo. 

Quanto aos trabalhos literários foram nomeados para julgá- 
-los, pelo Presidente da Comissão Executiva, em comissão, os Srs. 
professores Solon Borges dos Reis, José Bueno de Azevedo Filho, 
Luis Gonzaga Horta Lisboa, Zoraide Rocha de Freitas e José de 
Oliveira Orlandi. 

Em reunião de representantes dos alunos de diversos estabe. 
lecimentos de Ensino realizada na sede do Comando da 4.G Zona 
Aérea o major-brigadeiro Luís Neto dos Reis, proclamou os co- 
locados em primeiro e segundo lugares: Sílvio Alves da Rocha Neto, 
do Colégio Estadual "Presidente Roosevelt" (seção autônoma) e 
Cornélio Lima Filho, da Escola Industrial "Fernando Costa" de 
Lins. Tiveram menção honrosa Sérgio Câmara Rabagniani, do 
Colégio Estadual de Itapira; Olga Maria de Oliveira, do Colégio 
Estadual de S. José dos Campos; Luthegard de Almeida, do Ginásio 
Estadual do Macuco (Santos). 

Quanto ao concurso de "maquette" do "14-Bis", relatado mais 
pormenorizadamente no relatório da Prof." Zoraide R. de Freitas, 
saiu vencedor o Otávio Lusito de Paula, aluno da Escola Técnica 



"Getúlio Vargas" que obteve 450 pontos. Fizeram parte do juri 
os Srs. major-aviador Jorge Ernesto Paranhos Taborda, Antônio 
Naldoni, Felicio Cavalli e Wallace Pereira. 

Todos os institutos de educação do Estado - o "Caetano de 
Campos" com maior imponência - encontraram na vida e obras 
de Alberto Santos-Dumont excelente fonte educacional para o apri- 
moramento pedaghgico dos futuros mestres e educadores. 



CENTRO TECNICO DE AERONAUTICA 

No ensino superior e universitário pode-se destacar como de- 
monstração do que houve, a manifestação do Centro Técnico de 
Aeronáutica de São José dos Campos. 

este já notável estabelecimento de ensino e de pesquisas cien- 
tíficas pretendia render homenagem a Santos-Dumont comemoran- 
do os seus feitos de Bagatelle, principalmente. Traçara um pro- 
grama no qual se incluia uma exposição de aeronáutica tendo co- 
mo peças históricas versões do "14-Bis" e "Demoiselle", e uma 
sessão além de outras cerimônias cívicas, tudo isso no próprio es- 
tabelecimento. Ao ter noticia, porém, da organização das diligên- 
cias do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a êle se di- 
rigiu para solicitar-lhe uma colaboração que consistiria em confe- 
rências sobre o vida e a obra de Santos-Dumont, em sessão solene 
na escola. 

Nessa ocasião formara-se, pela Resolução governamental, a 
Comissão Executiva das Comemoraçóes do "Ano Santos-Dumont". 
Por êsse motivo os emissários do referido estabelecimento foram, 
pelo representante do Instituto, encaminhados à aludida Comissão 
Executiva. 

Dai nasceu a sua valiosa cooperação nos programas dos fes- 
tejos. 

A sua primeira manifestação em homenagem ao grande bra- 
sileiro verificou-se no dia em que comemorou o "Dia da Casa Aber- 
ta". O Centro Técnico que tem por patrono Santos-Dumont pro- 
porcionou a s  milhares de pessoas que visitaram as dependências 
da escola a exibição de modelos fiéis dos aviões e balões mais im- 
portantes, construídos pelo grande patricio, como o balão "Brasil" 
(7898), o balão "Santos-Dumont" n." 6 (1901), o famoso "14- 
-Bisv (1906), o "Demoiselle" (1907) e o Helicoptero (1906). Ou- 
tros aviões pioneiros foram exibidos, tais como o "Alvear" (1914) e 
o bimotor "Independência" (1922). 

No campo de pouso foi realizado o espetáculo aéreo, perante 
numerosa assistência, festa organizada pela direção do C.  T. A., 
C .  A.  "Santos-Dumont" e Aeroclube de Sáo José dos Campos em 
colaboração com a F . A. B . . 



As demonstrações foram iniciadas com o levantamento de vôo 
em reboque duplo dos planadores "Kranich", pilotado pelo famoso 
George Muench e "Asa Voadora Fauvel", pilotada por Joseph Ko- 
vacs, detentor de vários prêmios internacionais. A mil metros os 
dois planadores começaram as suas acrobacias, em perda de altura 
rápida, realizando seus últimos "loopings" ao rez do chão. A to- 
dos impressionou a facilidade de manobra da "Asa Voadora", fa- 
bricada em São José dos Campos, especialmente o seu pouso rea- 
lizado com maestria, com o emprêgo dos freios ,a pequena distân- 
cia do estacionamento dos autos. Pelo aviador Roberto Pedroso 
foram feitas demonstrações num "piper PA-18" de "como não se 
deve voar". Finalmente houve um vôo em grupo, com aviões mili- 
tares T-6 pilotados pelo capitão Coutinho e tenente Paiva. Tam- 
bém fizeram seu aparecimento os aviões providos de motor a jacto 
da F .  A .  B . , estacionados em São Paulo e Rio, executando acroba- 
cias impressionantes. 

A participação do C .T .A.  nas comemoraçóes ainda se assi- 
nalou pela reprodução "fac simile" do "14-Bis" sob a orientação do 
Sr. Bradley Young, com a assistência do técnico em planadores 
Kovacs. Foi-lhe colocado um motor de 100 cv havendo pequenas 
adaptações que não tirara111 ao "14-Bis" a sua aparência de avião 
primitivo. Por sua vez a secção de motores do C.T.A.  sob a 
orientaqáo do Sr. Simons e com a colaboração do Sr. Rogério GO- 
mes - o engenheiro que idealizou o dispositivo lança-chamas para 
motores a explosão - montou, com planos e desenhos próprios, 
um pulso-jacto, semelhante ao empregado pelos alemães em suas 
bombas V-I, na última guerra. É um aparelho muito simples, mas 
cujas construção demandou estudos e experiências. A mesma sec- 
ção fabricou uma turbina-reação a jacto parcialmente idealizada 
em São José dos Campos. Esses aparelhos foram apresentados na 
Exposição do Ibirapuera. 

Releva ainda notar que na convenção realizada em São José 
dos Campos promovida pelo C .T.  A. os engenheiros brasileiros ali 
reunidos em convenção, após examinar os documentos relativos ás 
primeiras experiências com aparelhos mais pesados que ar e 
compará-los com a Ata de Bagatelle, de 12 de.novembro de 1906, 
assinada pelos representantes do Aeroclube de França, incumbi- 
dos de fiscalizar a experiência com o aeroplano "14-Bis", cons- 
truído e pilotado por Alberto Santos-Dumont, concordaram em que 
foi, realmente, o ilustre brasileiro o primeiro homem a voar com 
êsse tipo de aparelho. 

A conclusão dos convencionais foi comunicada por telegrama 
ao Ministro da Aeronáutica, no seguinte teor: 

"A Convenção de Engenheiros Brasileiros, instalada em São 
José dos Campos, congratula-se com V. Exa. pelo êxito das come- 



mora~ões do meio centenário do histórico acontecimento, levando 
ao conhecimento do eminente Ministro que a Convenção proclamou, 
em face de documentos e da leitura da Ata de Bagatelle, de 12 de 
novembro de 1906, assinada pelos representantes do Aeroclube de 
Franca, incumbidos de controlar a experiência com o aeroplano 
"14-Bis", construido e pilotado por Santos-Dumont que foi êste 
o primeiro ser humano a alçar vôo, pos seus próprios meios, com 
um aparelho mais pesado que o ar. Saudações. Jurandir Pires, 
Presidente da Conven~ão". 

Ainda no dia 23 de outubro, quando se celebra o "Dia do Avia- 
dor" o Instituto Técnico de Aeronáutica em sessão solene conce- 
deu a Alberto Santos-Dumont o titulo de "Doutor Honoris Causa". 





CURSO INTENSIVO DE HISTÓRIA 
DA AERONÁUTICA 

As comissões especiais de História e Pedagogia, da Comissão 
Executiva das Comemorações do "Ano Santos-Dumont" promove- 
ram um Curso Intensivo de História de Aeronáutica, cuja realiza- 
ção ficou a cargo do Serviço de Extensão Cultural do Departamen- 
to de Educação, sob a direção dos professores Eliziário Rodrigues 
de Sousa e José de Oliveira Orlandi. A aula inaugural do referi- 
do Curso verificou-se no dia 17 de setembro, as 20 horas, no salão 
nobre do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, na rua Ben- 
jamin Constant, 158. 

Justificou-se o Curso Intensivo de História da Aeronáutica. 
O valor dos trabalhos de Alberto Santos-Dumont não pode- 

riam ser compreendidos no quadro da aeronáutica se não se pu- 
desse conhecer o seu desenvolvimento e os seus progressos cientí- 
ficas e técnicos, bem assim os elementos que compõem material- 
mente a aeronáutica. Cumpria, além de tudo, estudar a atividade 
de Santos-Dumont dentro de um ambiente onde êle foi, durante 
dois lustros, senhor absoluto e onde exerceu a mais profunda e 
proveitosa influência. 

Não seria, pois, completo o esforço cívico de consagração do 
ilustre brasileiro se as homenagens se resumissem à simples re- 
cordaqáo dos seus feitos e realizacões. No conceito de alguns his- 
toriadores entre os quais se encontram elementos de elite de vários 
países - infelizmente, também entre nós - perdura certa dúvida 
sobre a prioridade do êxito de toda a sua obra, ampla e profunda. 
Tenta-se embora sem base nos fatos. deslocar o nosso ilustre patri- 
cio do lugar que lhe cabe na História, como primeiro homem a 
voar e dirigir, com autonomia dinâmica aparelhos aéreos, tanto de 
natureza do "mais leve" como do "mais pesado" que o ar. 

Procuraram, portanto, as referidas comissões, apresentar o 
quadro do desenvolvimento e progresso da Aeronáutica, dos elemen- 
tos que a servem e de que ela própriamente se compõe, que nela in- 
fluem e dela recebem influência para se atingir o alto grau de aper- 



feiçoamento d a  navegação aérea de hoje abrindo perspectivas para 
a penetração no espaço interplanetário e cujas bases assentam, sem 
duvida alguma, na obra inicial de Alberto Santos-Dumont. 

DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

Colaboraram gratuitamente neste Curso vários especialistas em 
ciência, técnica, arte e história de assuntos direta ou inderetamen- . te relacionados com a aeronáutica provindos .de instituiçóes e enti- 
dades de grande conceito como Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
de S .  Paulo ( I . P . T .  ), Instituto Técnico de Aeronáutica ( I .T .A . )  
do  Centro Técnico de Aeronáutica ( C . T . A .  ) de São  José dos 
Campos, Escola de Aperfeiçoamento de  Oficiais d a  Aeronáutica 
( E .  A.  O .  Aer . ) de Cumbica, 10.o Grupo de Aviação da Força Aérea 
Brasileira, União Paulista de Aeromodelismo (U . P .A.  ), Panair 
do Brasil, Real - Aerovias e Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, além da apresentação, também graciosa, de alguns fil- 
mes sobre aeronáutica d a  Filmoteca Shell e uma visita as  instala- 
ções da Real - Aerovias. 

O Curso se  iniciou no dia 17 de setembro e terminou a 12 de 
outubro d o  corrente ano, na seguinte seqüência: 

Dia 7 de setembro - Prof. José de Oliveira Orlandi, do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo: "Roteiro da Aeronáu- 
tica". 

Dia 19 de setembro - Eng.0 Frederico Abranches Brotero, 
do I .  P . T  . : "Aeroportos e Infra-estrutura". 

Dia 21 de setembro - Cel. Ivo Gastaldoni, da E .A .O .  Aer. 
de Cumbica: "Aviacâo Militar. Objetivos do  Ministério da Aero- 
náutica". 

Dia 24 de setembro - Eng:"omeu Corsini, do I .  P . T .  "Ae- 
rodinâmica. Meteoroliga e Vôo a .Vela2'. 

Dia 26 de setembro - Major-brigadeiro Edgard Tostes: d a  
Panair do Brasil: "Medicina na Aerrináutica". 

Dia 28 de  setembro - Tenente Júlio Longo, do 10."rupo 
de Aviacão da F .A.  B .  : "A aerofotografia na Aeronáutica". 

Dia 1.0 de outubro - Dr. Carlos de  Campos Pagliucchi, d a  
União Paulista de Aeromodelismo: "Proveitos em geral do aero- 
rnodelismo. Sua função educativa". A parte prática de demonstra- 
ções esteve a cargo do  Sr. Felicio Cavalli, também d a  U .  P . A .  . 

Dia 3 de outubro - Eng.? Alberto Arautes, do I .  P .  T .  : "Me- 
tais e Ligas. Sua influência no desenvolivmento e progresso d a  
Aeronáutica". 







Dia 5 de outubro - Dr. Jaime Velez, da Panair do Brasil: 
"Direito Aeronáutico". 

Dia 8 de outubro - Major Georges Soares de Morais, do 
I .  T .  A. : "Evolução da Indústria Aeronáutica e Santos-Dumont". 

Dia 10 de outubro - Major Marcos Batista dos Santos, do 
Parque de Aeronáutica de São Paulo: "Motores e Combustíveis na 
Aeronáutica". 

Dia 12 de outubro - Prof. Tito Livio Ferreira, do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo: "Nacionalidade de Santos- 
-Dumont" . 

ROTEIRO DA AERONÁUTICA (*) 

A aula inaugural do Curso esteve a cargo do Prof. José de Oli- 
veira Orlandi, jornalista e membro efetivo do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo que discorreu sôbre o "O Roteiro da 
Aeronáutica". 

O orador asseverou que a verossimilhança de certas lendas le- 
varam os estudiosos, principalmente os padres e os doutores da 
Igreja, a pensar sôbre o assunto. Nessa ordem estão S. Basílio 
Magno, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Alberto da Saxô- 
nia, Lana Terzi, Francisco Mendonça, Leonardo da Vinci, e outros. 
Além disso certos princípios anunciados por Aristóteles, Arquime- 
des, Galileu, Newton, Leibniz e outros orientavam os estudiosos, 
chegando os estudos a um circulo vicioso de onde veio tirá-los o pa- 
dre Bartolomeu Lourenço de Gusmáo. 

Do seu aparelho aeronáutico apenas foi feita experiência do 
balão que se elevou na casa das embaixadas do Palácio das indias 
em 1709. Como na época não estivesseni ainda concretizadas a hé- 
lice e o motor, a sua barca ou passarola fora idealizada com remos, 
asas e velas, como aliás acontecia com todos os aparelhos então 
idealizados ou construidos para navegação aérea. A aeronáutica 
toma novo impulso com as experiências dos irmãos Montgolfier e 
irmãos Charles, os primeiros com um balão gusmoniano ,e os se- 
gundos com aeróstato de hidrogênio. Acentuou o orador ser pos- 
sível que tanto Gusmão como os Montgolfier supusessem que a 
força ascensional dos seus balões fosse a fumaça produzida pelo 
material em combustão. Os estudos para a dirigibilidade, que era 
a meta seguinte objetivada pelos estudiosos tiveram contribuições 
valiosas como as  de Júlio César Ribeiro de Sousa e outros e chega- 
ram até um ponto de saturação, quando no último decênio do século 

* v.  pás. 211. 



XIX e primeiro do século XX Alberto Santos-Dumont deu solução 
satisfatória com a sua série de notáveis balões alongados ganhando 
prêmios em provas rigorosas e com êles passeando pelos ares de 
Paris e sôbre o Mediterrâneo. Os aparelhos mais pesados que o 
ar, imitação dos pássaros veleiros, tiveram igualmente um período 
longo de estudos e experimentação, evidenciando-se falta de rela- 
ção entre o pêso e a força propulsora. 

Samuel Pierpont Lagley dedicou-se por cêrca de quinze anos 
ao estudo dos aeroplanos e com uma obstinação notável fêz uma 
série longa de estudos, que compreenderam cálculos e experimen- 
tações e que foram uma série dolorosa de malogros. Em todo o 
caso por paradoxal que pareça os seus trabalhos constituiram uma 
brilhante página de progresso da aeronáutica nêsse setor e que ser- 
viu para orientar outros estudiosos e experimentadores. 

Salientou também a contribuição de Gastão Galhardo Ma- 
deira sôbre a estabilidade dos aeródinos. 

Ainda é Albwto Santos-Durront que em 1906 vem dar solução 
ao problema criando nova técnica de construção não só de motores 
como de aparelhos sustentadores. Portanto, os aeroplanos sòmen- 
te puderam subir com esforço próprio e autonomia dinâmica pelo 
gênio do grande brasileiro cujos feitos nêsse-sentido comemoramos 
neste ano". - "O Estado de São Paulo", 19/9/1956. 

AEROPORTOS 

A palestra seguinte esteve a cargo do Eng.O Frederico Abran- 
ches Brotero, do I .  P . T . ,  que discorreu sôbre "Aeroportos". 

Compareceram o diretor da Diretoria de Aeroportos do Es- 
tado, engenheiros pertencentes àquela repartição além dos inscri- 
tos e outros interessados. 

O orador dividiu a matéria em partes de modo a torná-la mais 
compreensivel ao auditório que não era pròpriamente conjunto 
de técnicos. 

Iniciou pela definição de têrmos areonáuticos referentes a ae- 
roportos. Considerou o uso de campo como aerodromo, o de Ba- 
gatelle, onde o primeiro aeroplano a voar rolou sôbre êle. Coube 
a Santos-Dumont esta primazia com o seu "14-Bis" seguido de ou- 
tros, que, mais tarde, se consagraram pioneiros da aviação. 0 
uso pròpriamente comercial do aeródromo começou depois da pri- 
meira Guerra Mundial. 

Passou a seguir a discorrer sôbre a estrutura e função de ae- 
roportos citando disposições legais brasileiras e convenções inter- 
nacionais. Exemplificou as  suas assergões com o exemplo do ae- 
roporto de Congonhas ciija construção obedeceu a planos rigorosa- 
inente estudados. 



Era ésse depoimento testemunhal, seu, por ter feito parte do 
grupo que o tornou uma realidade. Mostrou com gráficos estatís- 
ticos o movimento ascencional de aviões e passageiros desde o iní- 
cio do seu uso comercial até 1951, que foi uma impressionante de- 
monstração de progresso, tornando-o, exceto os dos Estados Uni- 
dos, o mais movimentado aeroporto do mundo. Dêsse ano para 
para cá, por causas diversas, entre elas talvez a principal - a entre- 
ga da via Dutra ao público - cedeu lugar a outros aeroportos in- 
ternacionais. Lembrou ainda a formação de emprêsas brasileiras 
de transportes aéreos que se formaram ou tomaram impulso com 
o uso dos aviões DC-3 os quais se constituiram em, aliás, fator de 
desenvolvimento do tráfego aéreo de quase todo sos países. 

A propósito do desenvolvimento do tráfego aéreo no Brasil e 
com especial menção em São Paulo aludiu à ação de alguns homens 
da  aeronáutica brasileira ou a ela ligados que tiveram ação notável 
na época heróica da aviação no Brasil e principalmente no estudo 
e no trabalho para se estabelecer e construirem aeroportos. 

Quanto ao problema aeroportuário, de São Paulo, o orador 
referiu-se ao projeto de limitar o de "Congonhas" a função domés- 
ticas segundo a terminologia aeronáutica, reservando-se para o ser- 
viço internacional o aeroporto de Santo Angelo. É um projeto que 
está aprovado e foi elaborado por técnicos brasiteiros e estrangei- 
ros. Os aeroportos do interior do Estado de São Paulo necessi- 
tam de pistas adequadas não sòmente ao seu atual movimento, mas 
com precisão de 10 anos pelo menos. 

Neste caso estão 25 cidades cujos aeroportos são inadequados 
ao uso de aviões mais modernos, o que obrigará ao Govêrno Es- 
tadual a uma despesa total, nêsse período, de 600 milhões de cru- 
zeiros, ou seja, 60 milhões anuais para no fim de um decênio es- 
tarem em condições comerciais e técnicas de uso normal do tráfego 
aéreo. É essa, aliás, uma verba perfeitamente suportável para o 
orçamento do nosso Estado. 

Atendeu o orador a semiír a ~ed idos  de esclarecimentos e de 
informações dos assistentes-antes cie concluir a palestra. - "O Es- 
tado de S. Paulo" - 21/9/1956. 

AVIAÇAO MILITAR E OBJETIVOS DO MINISTÉRIO 
DA AERONAUTICA (*)  

O coronel Ivo Gastaldoni, comandante da Escola de Aperfei- 
çoamento de Oficiais da Aeronáutica, de Cumbica, discorreu sobre 
os objetivos do Ministério da Aeronáutica e sõbre a evolução da 

(*) Vide pág. 229 



aviação militar. Historiou a aplicação dos aparelhos aeronáuticos 
na guerra, pricipalmente nas duas guerras mundiais em que o aero- 
plano experimentou um aperfeiqoamento extraordinário. Depois 
passou a tratar da estrategia e da tática como parte essencial da 
função das operações militares, conceito e estrutura de cada uma, 
seu emprêgo e desenvolvimento no quadro das operações bélicas. 
A Ultima parte de sua aula foi sobre os objetivos do Ministério da 
Aeronáutica que são, em última análise, o de assegurar o poder aé- 
reo no Brasil. Êsse poder aéreo compreende a aviação militar OU 
f õ q a  aérea, a aviação civil em que se incluem a comercial e a de 
turismo além da indústria aeronáutica e subsidiária. 

Esclareceu, o que o Ministério vem fazendo em prol da indús- 
tria e que é um trabalho pouco divulgado mas de resultados excep- 
cionais. Põe as máquinas e os laboratórios dos parque a disposi- 
cão da indústria correlata, incrementa a indústria subsidiária, não 
só encomendando a produ$ão de itens de suprimento, mas também 
encomendando aviões prontos. Patrocina, igualmente, o Ministé- 
rio, a produqão de técnicos o que, sem dúvida, diz S .  sa . , cons- 
titui o maior auxilio que poderia ser dado a indústria especializada, 
não só porque o técnico é "item" raro, mas porque o técnico é con- 
dição essencial, e, nenhuma emprêsa privada dispõe de meios para 
formar técnicos na expressão exata da palavra. 

Referiu-se, a seguir, o coronel Ivo Gastaldoni, ao Centro TCc- 
nico de Aeronáutica de São Jose dos Campos onde o Ministério 
aplica grande parte de suas disponibilidades, altruisticamente, vi- 
sando apenas o desenvolvimento da indústria no Pais. O Centro 
Tétnico conta atualmente dois institutos: o Instituto de Pesquisas 
e Deseuvolvimento e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O 
C. T .  A .  de S. José dos Campos é, pois, um estabelecimento mo- 
delar de pesquisas onde trabalham lado a lado, no mesmo esfõrço, 
cientistas e técnicos brasileiros e estrangeiros na formação de téc- 
nicos para a Aeronáutica civil. Revelou que ali já se encontra, em 
vias de libera$ão um dispositivo de ignição de motores que, acre- 
dita, provocará uma revolução na indústria aeronáutica nêsse sen- 
tido. - "O Estado de S. Paulo" - 23/9/36, 

CONHECIMENTOS DE AERODINAMICA E METEOROLOGIA 
APLICADOS À AVIAÇÃO 

Prosseguindo esta parte do C u r ~ o  Intensivo de História da 
Aeronáutica, promovido pelas comissóes especiais de História, Pe- 
dagogia e Cultura, da Comissão Executiva das Comemorações do 
"Ano Santos-Dumont". realizada no Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, o Eng." Romeu Corsini, do I . P . T . ,  discorreu 



sôbre os novos conhecimentos de Aerodinâmica e Meteorologia, alu- 
dindo também a o  vôo a vela. Apesar de não ser recente o conhe- 
cimento d a  aerodinâmica, sòmente depois dos princípios de hidráu- 
lica começou ela a ganhar corpo cientifico. A atual aerodinâmi- 
ca proveio de fórmulas estabelecidas por Bernulli e Reynolds sôbre 
o comportamento dos fluidos no estudo dos aerofólios e na constru- 
$20 de túneis aerodinâmicos. Segundo a teoria de Bernulli a pres- 
são  de um gás se reduz quando a sua velocidade aumenta e vice- 
-versa. 

Num aeroplano, a corrente aérea sôbre a superfície superior 
de  suas asas deixa de exercer pressão, que é substituida por uma 
força de aspiracão em virtude de aumentar ali a sua velocidade. 
Por sua vez a pressão sob a parte inferior da asa, aumenta, pois 
ai a velocidade d a  corrente não se modificou. 

Deduz-se de tais fenômenos a previsão da estabilidade do  aero- 
plano que é solicitado por várias fôrças como as  de arrasto, de  
sustentaqão e de suspensão. Explica, ainda, o orador, os fenôme- 
nos verificados com a sustentação em virtude do ângulo de inclina- 
ção do aerofólio ao receber ou ao penetrar na corrente aérea, sus- 
tentação essa que vai até o limite do "estól", ou afundamento do 
aparelho. Descreve igualmente o primeiro instrumento de prova 
aerodinâmica e dos diversos túneis para estudo do coniportamento 
de unia secção de asa sob a ação de uma corrente aérea. des.cre- 
vendo os fenômenos aerodinâniicos verificados nêsses instrumentos 
de provas. 

Quanto à iiieteorologia, o Eng.'> Romeu Corsini niostrou o sei1 
progresso principalmente depois das grandes gue r r a sa t é  chegar 
ao ponto em que hoje se encontra, despida de todo o caráter empi- 
rico. O que se slipunha sôhre camadas atniosféricas foi refeito pe- 
las experiências com foguetes providos de todos os instrumentos 
necessários para informar c registrar o amhiente eni toda a sua 
trajetória. Assim, pode-se hoje conhecer os graus de temperatu- 
ra, correntes de ventos e outros fenomenos que na estratosfera, na 
ionosfera e na exosfera diferem de modo impressionante de conio 
se comportam na troposfera. As previsões do tempo são bem me- 
lhores pelos conhecimentos das  massas aéreas e das  "frentes". Re- 
feriu-se ao vôo a vela mostrando a semelhança e a diferenca do mo- 
viniento do aeroplano e do planador sujeito as  mesmas leis aerodi- 
nâmicas mas reagindo de fornia peculiar, notando-se que o aeropla- 
no, por forca do  motor, pode voar horizontalmente. O planador, 
porém, sem êste elemento de tração, realiza seus movimentos em 
descencão aproveitando, para subir, as  correntes térmicas ascen- 
dentes. Conseguiu na sua exposi$ão, o Eng."orneu Corsini, apre- 
sentar idéia geral, mais completa do  amhiente onde o avião tem de 



agir e dos elementos de que o homem dispõe para a realização 
e perfeita segurança do vôo. - "O Estado de S. Paulo" - 26/9/56 

PROBLEMAS MÉDICOS DA AERONAUTICA (*) 

Coube ao brigadeiro Edgard Tostes proferir uma palestra sÔ- 
bre "Problemas Médicos de Aeronáutica". 

Depois de fazer um resumo da evolução da aeronáutica mos- 
trou o conferencista que ela se caracterizou pelo estabelecimento 
regular do tráfego aéreo. Com esta evolução que se aprimorou 
em duas guerras, a aviação modificou o panorama do mundo. Não 
há necessidade, afirma o brigadeiro Tostes, de se aprofundar no 
estudo do transporte para demonstrar que ela tem sido a razão 
principal da rapidez com que tem avançado a civilização. Infeliz- 
mente, porém, no setor da saúde, o avião criou problemas tais, 
que importaram no desenvolvimento de um novo ramo da medicina 
preventiva, a Medicina de Aviação. 

O avião não foi sòmente o portador de novas doenças. e le  
também pode ser, e tem sido, o veiculo transmissor de certas mo- 
léstias infecciosas. Em razão da sua velocidade cada dia maior, 
a distância entre paises e continentes ficou reduzida a apenas algu- 
mas horas, de modo que a sua escala em regiões insalubres ou o 
transporte de passageiros no periodo de incubação de certas doen- 
ças, poderá determinar o alastramento de moléstias de um pais pa- 
ra outro antes que as autoridades sanitárias as  identifiquem. Outra 
forma de transmissão facilitada pela navegação aérea é a que se 
faz pelo mosquito, e o Brasil já pagou pesado tributo quando o 
Nordeste foi invadido pelo "Anofeles Gambiae". Afirmou que na 
segurança do vôo reside hoje a pedra angular da aeronáutica e que 
o piloto, que corresponde ao tipo mais genuinamente normal da ra- 
ça humana, pelo equilíbrio dos seus nervos, pela perfeição dos seus 
brgãos e pelas suas qualidades fisicas, é o agente vivo dessa se- 
gurança. 

Passa a falar sobre os acidentes, esclarecendo que são o re- 
sultado de uma série de acontecimentos entrelaçados pela aplica- 
ção de leis físicas contrabalançando com a lei da gravidade. A 
aeronave em vôo, acentua o orador, representa apenas a sombra de 
uma abstrata mas inegável entidade ou sistema. As forças repre- 
sentando construção, controle, suprimento, manutenção, comunica- 
ção e informaqões são todas entrelaçadas e tão vulneráveis quan- 
to a própria aeronave. E impossivel dizer com relação a um ban- 
co de três pernas qual a mais importante. Isso também se aplica 
a aviação, representando cada peça o invisível suporte de uma aero- 
nave em vôo. Afirma que o acidente é uma causa alimentada ex- 



clusivamente pelo êrro humano - imprudência, negligência ou in- 
competência. Passa então a analisar o têrmo "capacidade intelec- 
tual" em aviação, que compreende atençáo, concatenaçáo, memória, 
associação e julgamento. Além disso, há a considerar a evolufão 
do próprio aparelho e do seu desempenho cada vez mais acurado, 
atingindo a velocidades supersônicas que criam novos probleinas, 
dos quais nem todos podeni ser resolvidos pela engenharia aeronáu- 
tica. Tem que haver uma integraçáo satisfatória do aviador coni 
o seu equipamento. As vidas úteis do pessoal de vôo altamente 
especializado precisam ser poupadas, como a fadiga de operacão 
deve ser evitada. 

Em sua palestra o brigadeiro Tostes tratou também de pru- 
blemas que estão ao alcance de todos resolvê-los ou pelo menos evi- 
tá-los. Ao encerrar a exposição deu várias informações sôbre rnii- 
Iéstias que se acreditam sejam curadas pelo vôo, sobre a guerra bac- 
teriológica e males que ocorrem ao viajante aéreo em virtude das 
mudangas d o  altitude. - "O Estado de S. Paulo - 28/9/56. 

DESENVOLVIMENTO E UTILIZAÇAO DA MODERNA 
AEROFOTOGRAMETRIA (*) 

O Curso Intensivo de História da Aeronáutica teve prossegui- 
mento com a palestra do tenente Júlio Longo, do 10" Grupo de 
Aviaqão, sôbre a história e desenvolvimento da fotografia aérea. O 
orador que já tem uma folha de serviços digna de nota no setor 
da aerofotogrametria, e que é especialista no assunto, apresentou 
um panorama bem expressivo do que foi, tem sido e será a foto- 
grafia aérea. - "O Estado de S. Paulo" - 30/9/56. 

VIRTUDES ATRIBUIDAS AO AEROMODELISMO 

As aulas do Curso Intensivo de História da Aeronáutica pro- 
movido pelas comissões de História, Pedagogia e Cultura como 
parte do programa de comemorações do 50" aniversário do vôo do 
primeiro aeroplano, tiveram prosseguimento com a dissertação do 
Dr. Carlos de Campos Pagliucchi sôbre "Aeromodelismo". Assun- 
to de natureza puramente educacional, conforme afirmou o orador, 
expande-se pelo campo da técnica, da ciência e da habilidade ma- 
nual. Não sendo brinquedo, nem mania, classifica-o, o Dr. Pa- 
gliucchi, como um "hobby". têrmo inglês que significa pròpriarnen- 
te derivativo e restauração de certas forças com a ativafão de ou- 

(*) Veja pág 195. 



tras. O orador, que é médico, explicou o mecanismo dêsse fe- 
nômeno, realçando assim as  propriedades salutares do aeromode- 
lismo. Prosseguindo na sua exposição, demonstrou a necessidade 
de o aeromodelista, quando se entranha com sinceridade no assun- 
to, ir buscar nas ciências, principalmente na aerodinâmica e na ma- 
temática, os elementos teóricos para a consecução dos seus proje- 
tos de modelos. Do ponto de vista d a  habilidade manual também 
é um grande excitador e adestrador dos movimentos dos dedos 
das  mãos servindo para prepará-los para  outros misteres. 

Em relação ao esporte é um excelente educador dos sentimen- 
tos, proporcionando a aquisição d a  disciplina mental e espiritual. O 
esportista é principalmente aquêle que sabe passar pelos mais di- 
fíceis transes sem se revoltar, aceitando todos os acontecimentos 
sem grande choque emocional. Forma-se pelo espirito esportivo 
um indivíduo capaz de agir com o esforce que a emulação provoca 
e de sustentá-lo com energia bastante para atingir, sem esmoreci- 
mento, o seu objetivo. Acentuou ainda o Dr. Carlos de Campos 
Pagliucchi, a virtude do  aeromodelismo em criar e estimular o es- 
pírito aeronáutico e assim preparar a reserva tão necessária de pilo- 
tos com o senso necessário de responsabilidade no seu mister. Ali- 
menta o idealisnio no aeronauta consolidando o seu trabalho pro- 
fissional. 

Logo após. o Sr. Felicio Cavalli, tanibéni afeiqoado a êsse es- . . porte educativo, explicou não sòmente o funcionamento e aplicacão 
dos diversos aeroniodelos ali expostos, discorrendo com proficiên- 
cia sobre a sua constituição técnica e esclarecendo o desempenho 
de cada um. Explicou tatnhém a constituiçáo e o funcionamento 
dos motores em niiniatura, apresentando vários dêles aos assisten- 
tes e a sua aplicação aos diversos tipos de aeromodelos. Apresen- 

I ' fou ,um dêsses motores já fabricados eni São Paulo. 
Terniinadas as  exposições os oradores atendera111 às  pergun- 

tas dos circunstantes s6bre vários pontos do assunto. - "O Estado 
de S. Paulo" - 3/10/56. 

A EVOLUÇAO DE METAIS E LIGAS E O PROGRESSO 
DA AERONÁUTICA 

Mais duas aulas se realizaram do Curso Intensivo de História 
d a  Aeroniutica, promovido pelas comissões de História, Pedago- 
gia e Cultura d a  Comissão de Comemorações do "Ano Santos-Du- 
mont". Na  primeira, ocupou a cátedra o Eng.? Alberto Arantes, 
do  Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que tratou da história e evo- 
lução dos metais e ligas e a influência reciproca com a Aeronáutica. 
A metalurgia iniciou-se em épocas remotas. Não se pode determi- 



nar com segurança qual foi o povo que primeiro lidou com o ferro, .- 
e se foi o ferro o primeiro metal conhecido pelo homem. Mas de 
uma forma ou de  outra a metalurgia satisfez, até a primeira guerra 
mundial, a s  exigências d a  aeronáutica. Releva notar que nêsse 
periodo de experimentação do  vôo, iniciado em 1906 por Alberto 
Santos-Dumont, a carcaça e os motores dos aparelhos dependiam, 
para o seu aperfei~oamento, de outros contingentes técnicos e cien- 
tificos. Atividade nova, apenas com cinqüenta anos de  atividade 
efetiva, experimentou um progresso de ritmo tão acentuado que 
ultrapassou a capacidade d a  nietalurgia. E esta se viu na neces- 
sidade de apressar o passo para evitar o congestionamento que pro- 
vocara. Do  aço, do alumínio puro passa as  ligas que corrigem os 
teores necessários de  resistência a o  esforço, a o  pêso e a fadiga. 
Durante a sua palestra, que foi ilustrada com projeções, o Eng." 
Alberto Arantes explicou a s  fases dos processos de ruptura e de 
cansaço dos metais. Exemplificou cotii os estudos feitos pelos iti- 
gleses no caso dos "Comets" e que constitui uma fonte importante 
de informações para a tnetalur~ia  aeronáutica. 

O DIREITO NA ESFERA AERONÁUTICA (*)  

Outra aula, esta sõbre Direito na Aeronáutica, foi ministrada 
pelo Dr. Jaime Velez, especialista no assunto. Definiu, de início, 
o orador, direito aeronáutico como corijunto de normas juridicas 
que regulam a navegação aérea. Estabeleceu a d i fe ren~a  de con- 
ceito entre direito aéreo e direito aeronáutico. Prossequiii a sua 
aula esclarecendo o que se compreende por espaço aéreo e infor- 
mou sôbre legislações e convenqóes que regulam a s  atividades no 
transporte aeronáutico. Passou depois a considerar. na esfera do 
direito, o conceito de aeronaves, de aeronautas e sobre a s  linhas aé- 
reas regulares de navegação com o seu suplemento de tráfe-o aéreo, 
fiscalização aduaneira e a v i a ~ á o  esportiva e instrutiva. O direito 
privado aeronáutico que constituiu a terceira parte d a  sua  expla- 
nação abrangeu o direito de vôo sôbre propriedades particulares, 
transportes aéreos, responsabilidade civil, senipre estabelecendo co- 
tejo coin disposições similares do direito comum. 

Ao rematar a sua palestra, o Dr. Jaiine Velez esclareceu que 
a s  invenções são  propriedades dos seus autores, uma vez, delas, 
tiradas patente. Sòmente quinze anos depois é que caem no do- 
mínio público e, então, todos podem apoveita-ias sem indenização 
ou qualquer outro risco. Santos Dumont inventou o primeiro sis- 
tema mecânico de voar em 1906, como inventara o conjunto aéreo 

(*) Veja pág. 257. 



do mais leve que o ar, em 1901. Em 1907 êle apresentou-se com 
o monoplano "Demoiselle" com o qual firmou definitivamente a 
navegação aérea. O nosso ilustre patricio, de nenhum dêsses apa- 
relhos ou sistemas tirou privilégio, nem patentes. Portanto, en- 
tregou-os ao domínio público. "Não tendo guardado para si tal 
invenção, disse o Dr. Velez - por não patenteá-las, Santos-Dumont 
permitiu que houvesse o grande desenvolvimento da aviação civil, 
que não ficou presa a sua única e exclusiva fabricação. Em face 
do direito, desejamos render mais esta homenagem ao espírito li- 
beral e humano de Santos-Dumont, pelo qual melhor e maior me- 
rece o titulo de "Pai da Aviação" - "O Estado de S. Paiilo" - 
7/10/56. 

PRIMORDIOS E EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA 
AERONÁUTICA (*)  

A coperação do major-aviador George Soares de Morais con- 
sistiu numa palestra em que fêz o histórico do desenvolvimento 
da indústria aeronáutica. O orador pertence ao Instituto de Pes- 
quisas e Desenvolvimento da Aeronáutica do Centro Técnico de Ae- 
ronáutica instalado em São José dos Campos. 

Entrou para a Escola Militar de Realengo em 1941 tendo sido 
transferido, no ano seguinte, por motivo da criação do Ministério 
da Aeronáutica, para a recém-criada Escola de Aeronáutica dos 
Afonsos. Graduou-se Aspirante a Oficial em 1943. Inicialmen- 
te foi instrutor de vôo no CPOR do Galeão. 

Transferido para a Base Aérea de Santa Cruz teve oportuni- 
dade de participar da 2,s Guerra Mundial do 1.9 Grupo tle Patru- 
lha. Mais tarde integrou o 2 . G r u p o  de Caqa onde, na época, re- 
cebeu treinamento para ser mandado ao Pacífico. 

Tendo terminado a guerra, pediu permissão ao ministro e foi 
aos Estados Unidos tirar um curso de Eengenharia Metalúrgica no 
Carnegie Institute Tecnology, de Pittisburgh, Pennsylvania. Gra- 
duou-se em engenharia em 1949. 

De regresso ao Brasil foi mandado servir no Parque de Aero- 
náutica de São Paulo. Lá foi inicialmente chefe da Seção de Con- 
trole da Produção e em seguida chefe da Divisão de Manutenção. 
Teve oportunidade de reorganizar os serviços de manutenção e 
colocar, a produção em bases modernas com operafões padroniza- 
das, sistema êste que até hoje perdura no Parque. Iniciou o tra- 
balho de obter na indústria nacional o material e peças sobressalen- 
tes necessários àmanutenção e revisão de aviões de guerra. 

(*) Veja pág. 273. 



Transferido para a Diretoria do Material em 1952, onde este- 
ve como assistente especial do diretor do Material e em seguida 
como Presidente da Comissão de Fomento a Indústria Aeronáutica 
Brasileira, 

Em fins de 1955 foi transferido para o Centro Técnico de Ae- 
ronáutica de São José dos Campos, onde veiu chefiar o Departa- 
mento de Cooperação com a Indústria. Sem prejuízo desta fun- 
ção esteve, por breve período, como oficial de Gabinente do minis- 
tro Vasco Alves Sêco. 

Na data presente ainda continua no Centro Técnico onde de- 
sempenha as seguintes funções de: chefe do Núcleo do Instituto 
de Cooperação c/a Indústria, chefe da S e ~ ã o  Comercial e de chefe 
do Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento de Materiais 
para a Aeronáutica, sendo, êste último Departamento mais conhe- 
cido pelas pesquisas de germânio que vem desenvolvendo. 

O major-aviador George Soares de Morais em sua palestra 
definiu o que é a indústria aeronáutica, onde se originou e como 
se desenvolveu. Trata do seu desenvolvimento no país, mostra a 
situação atual. 

Depois de dar a definição de indústria aeronáutica, faz um 
rápido histórico dos primórdios da sua fundação, desde as tenta- 
tivas chinesas vários séculos A.C. até Santos-Dumont. Explica 
o seu desenvolvimento tomando como ponto de partida a realização 
do nosso patricio em Paris com o biplano "14-Bis" estabelecendo 
a relação que os demais aparelhos têm com êste bem como com o 
"Demoiselle" monoplano de asa baixa, que foi sem dúvida, a aero- 
nave mais revolucionária da época e com todos os caracteristicos 
das aeronaves modernas. 

Refere-se também às fábricas de aeronaves mostrando a sua 
evolução até o complexo dispendioso organismo de uma usina atual, 
citando os Estados Unidos onde a indústria aeronáutica consome 
cêrca de um quarto do orçamento total do govêrno americano OU 
cêrca de 20 vêzes o total do Brasil. 

Trata a seguir, especificadamente, da história da Indústria ae- 
náutica no Brasil. Cita a Indústria Henrique Lage e os trabalhos 
do então major Muniz que foi um dos pioneiros brasileiros a estu- 
dar a ciência e engenharia de construção aeronáutica. Lembra 
também o esfôrço de alguns oficiais idealistas da Marinha e do 
Exército procurando dotar o pais de um arsenal capaz de produzir 
a arma aérea necessária á defesa nacional. A indústria aeronáu- 
tica brasileira, pelo recurso norte-americano do "Lend-Lease", du- 
rante a guerra, conseguiu a Fábrica Nacional de Motores e o Par- 
que de Aeronáutica de S. Paulo que o A. ajudou a montar e a 
pôr em funcionamento. 



Terminada a guerra a indústria aeronáutica foi a primeira a 
sofrer com a crise provocada pela inflação que se lhe seguiu che- 
gando a zero em 1949. Perecendo a indústria aeronáutica flores- 
ceu, entretanto, o comércio aéreo com a abundância de pilotos de 
após-guerra e falta de transporte de superfície. A renovação do 
material coincidindo com a dificuldade de divisas tornou-se neces- 
sário recorrer-se a indústria nacional. Primeiro, o Parque, depois 
a Diretoria do Material iniciaram programas de pesquisas e fomen- 
to da indústria nacional para a produção de componentes de aero- 
naves. Veiu então o contrato com a fábrica "Fokker" da Holanda. 

Ao concluir afirma que a indústria aeronáutica tornou-se desde 
cedo uma indústria de guerra e com esta é que ela se desenvolve. 
Mas nunca persiste, em parte alguma, depois dela, se não fôr for- 
temente amparada pelas encomendas das forças armadas. - "O 
Estado de S. Paulo'' - 8/10/56. 

MOTORES E COMBUSTIVEIS NO PROGRESSO 
DA AERONÁIJTICA 

O major Marcos Batista dos Santos, do Parque de Aeronáuti- 
ca de São Paulo, discorreu sôbre motores e coinbustíveis. 

Como introdução fêz um resumi, histhrico, acentuando o de- 
senvolvimento em pêso, potência e c~perações que é um trinomio 
até hoje observado na apreciação das características dos motores 
aeronáuticos. Desde o "Antoinette" de 40 cavalos colocado por 
Santos-Dumont no primeiro aeroplano que voou, ate os 4 mil ca- 
valos utilizados hoje, o progresso foi impressionante e atendeu as 
exigências dos transportes. Falou a seguir, sobre outros pontos 
importantes no desempenho dos motores aeronáuticos e demorou- 
-se em pornienores sôbre os seus diversos órgãos. Fêz referên- 
cias sôbre os rnotores radiais e rolativo mostrando suas vanta- 
gens e desvantagens. Ocupou-se igualmente da utilização dos 
combustiveis, da sua refinação para melhor rendimento dos moto- 
res. Além da gasolina ainda outros combustiveis têni sido apli- 
cados com maior ou menor resultado em virtude da sua natureza 
química que se ajusta ou não à natureza dos metais com os quais 
entra em contato. 

O rendimento dos combustiveis não depende apenas do nú- 
mero de octanas, mas do seu indice calorifero. Esta confusão, 
aliás alimentada pelos interêsses dos vendedores do produto, le- 
vam os consumidores a se iludirem, embora essa ilusão não seja 
de todo prejudicial. 



Depois de discorrer sobre os combustiveis o orador entrou no 
setor dos motores a jacto descrevendo-os e mostrando o modo de 
funcionamento que fèz estabelecer, segundo essa diferenciação, os 
seus diversos tipos. Acentuou os inconvenientes de um motor a 
jacto e as vantagens que sôbre êle, em certos casos, leva o de 
explosão. 

Antes de terminar a sua palestra o major Marcos Batista dos 
Santos, fêz ligeira explanação sôbre motores movidos a energia 
atômica e o que dêles se pode esperar para o futuro. - "O Estado 
de S. Paulo" - 12/10/56. 

A NACIONALIDADE DE SANTOS-DUMONT (*) 

Na noite de 12 de outubro, realizou-se no Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, a sessão de encerramento do Curso 
Intensivo de História da Aeronáutica promovido pelas comissóes 
especiais de História, Pedagogia e Cultura, como parte dos feste- 
jos eni homenagens a Alberto Santos-Dumont. 

Fizeram-se representar na solenidade o Governador do Esta- 
do, o comandante do 2." Exército e o Comandante da 4." Zona Aé- 
rea. Presidiu-a o Sr. Klaus Mueller Carioba como representante 
do Presidente da Comissão Executiva das Comemoraçóes. 

Usou da palavra o Prof. José de Oliveira Orlandi fazendo 
breve retrospecto do Curso, esclarecendo os seus fins e agradecen- 
do a todos os aue direta ou indiretamente a êle  restaram colabo- 
ração. 

No transcurso de sua o r a ~ ã o  pôs em evidência a figura de Al- 
berto Santos-Dumont e a sua posição na história da aeronáutica 
como fundador e incentivador da navegação aérea. 

A seguir o presidente da mesa concedeu a palavra ao Prof.9 
Tito Livio Ferreira, membro do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, a quem incumbia, naquela noite, realizar a palestra 
final e que consistiu numa explanação critica sôbre a nacionalida- 
de de Santos-Dumont, que alguns historiadores estrangeiros ainda 
julgam argentino ou francês. Dissertou sôbre os feitos do ilustre 
aeronauta brasileiro, desde os seus trabalhos e conquistas, como 
balões dirigíveis, até a fase última de cèrca de um lustro em que 
se dedicou aoestudo do mais pesado que o ar. Revelou o uoticiá- 
rio mundial que o citava como brasileiro o que, por certo, não po- 
deria ter escapado a pesquisadores da história. Citou o caso da 
revista "Miroir de I'Histoire" em cujo número 73 de janeiro do 
corrente ano, o conde Jacques de Ia Vaulx publica um artigo in- 

( * )  Veja pág. 287. 



titulado "Henri de Ia Vaulx - Précurseur de l'Aéronautiquen e 
nêle expõe experiências do grande aeronauta francês, para traqar- 
-lhe a carreira. A certa altura diz o articulista: "O conde de la 
Vaulx (Henri) interessou-se por seus trabalhos e torna-se ràpida- 
mente amigo íntimo de Santos-Dumont. Este argentino intrépido 
tinha já sobrevivido milagrosamente a numerosos acidentes, mas 
nada podia desencorajá-10". Diante dêste lapso em uma revista 
especializada em pesquisas históricas o orador dirige um apelo ao 
Presidente da Comissão Executiva, em nome da Comissão de His- 
tória, para oficiar à referida publicação informando-a sôbre a ver- 
dadeira nacionalidade de Santos-Dumont. 

Usou da lapalvra igualmente o Eng." Arnaldo Dumont Vilia- 
res que havia comparecido à sessão de encerramento dó Curso CO- 
tiio representante da família Dumont Villares à qual pertencia AI- 
berto Santos-Dumont, e que, em ligeira alocução, prestou informa- 
ções sôbre alguns pormenores da família do ilustre brasileiro. - 
"O Estado de S. Paulo" - 14,/10/56. 

OS INSCRITOS NO CURSO 

Finda a série de palestras, os incritos no Curso e que obtiveram 
porcentagem de freqüência necessária submeteram-se à prova es- 
crita de exame sendo classificados segundo a nota que obtiveram 
dentro da escala - de O a 10 (zero a dez). 

Inscreveram-se os seguintes interessados em número de seten- 
ta (70) : Adolfo Stein, Antônio de Brito, Antônio D. P. de Olivei- 
ra, Aracy S. Santiago Bertoni, Aurea da Felicidade Seixas, Benedi- 
ta Augusta Smith de Vasconcellos, Benedito Antônio Sacchiega, 
Carlos Pio Zurzo, Carlos Ricardo Peixoto Hartmann, Celeste Tinel- 
li Guraniello, Cláudia Maria Lafemina, Cláudio Mittelstadi, Cleoni- 
ce Teixeira Whitacker, Dácio Pires Correa, Daisy Borges Franco, 
Deoclécio Piedade Galvão, Edson Franklin Lotufo Rodrigues AI- 
ves, Emilio Simonetti, Erasmo d'Almeida Magalhães, Ercy H.  Fe- 
drizzi, Felicio Cavalli, Flávio Fiares da Cunha Bierrenbach, Fran- 
cisco José Celani, Gelva Ribeiro dos Santos, Genovena Cunha, 
George Allan Lowy, Geraldina de Carvalho Andrade, Gumercindo 
Gimenez, Hélia Barbosa, Hélio Goulart, Ida dos Santos Bernardo, 
Ignez Gabriela Pedroso Inalda Lucia Lino de Sousa Lima, J .  E. 
Lima Netto, José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, José Carlos 
Belfort Fúria, José Liberatti, José, Roberto Barreto, Júlia Leite 
Mello, Lais Amaral, Vicente Luciano Décourt, Lucinda Bastos, Luís 
Carlos Gabriel, Luís Gonzaga Horta Lisboa, Luis Gonzaga Silva 
Fonseca, Luís Magalhães de Oliveira, Maria Aparecida de Paiva 
Ferreira Pinto, Maria Benedita Barbosa, Maria do Carmo Batista, 



Maria de Lourdes Lima, Maria Roque Laurini, Mário Alves de Car- 
valho, Mário Cecarelli Barbosa, Mário Marchetti Filho, Martha 
Vilela Martins, Monçaide Ferreira, Natalina Golnaghi, Neide Lima, 
Newton Mosaner de Almeida, Nicolau Duarte Silva, Odete Anti- 
quera Pessoa, Odila Aparecida Ragazzo Araújo, Pedro Quinonez 
Ramirez, Romildo Nogueira de Sá, Rosa Oliveira Pessoa, Tere- 
zinha de Jesus Oliveira, Vitória Madid. 

Dêsses inscritos, quarenta frequentaram o curso recebendo 
certificado de aproveitamento. São os seguintes: 

Aracy Santiago Bertoni, Celeste Tinelli Guaraniello, Dácio Pi- 
res Correa, Felicio Cavalli, Genoveva Cunha, George Allan Lowy, 
Geraldina de Carvalho Andrade, Gumercindo Gimenez, Hélio Gou- 
lart, Inalda Lúcia Pinto de Sousa Lima, José Liberatti, Lais Ama- 
ral Vicente, Lucinda Bastos, Luis Gonzaga da Silva Fonseca, Maria 
do Carmo Batista, Maria de Lourdes Lima, Mário Alves de Car- 
valho, Monçaide Ferreira, Natalina Colnaghi, Nicolau Duarte Silva, 
Pedro Quinonez Ramirez, Terezinha de Jesus Oliveira, Zoraide 
Freitas Rocha, Aurea da Felicidade Seixas, Ignez Leite Mello, Ma- 
ria Benedita Barbosa, Romilda Nogueira de Sá, Terezinha Aspri- 
no, Carlos Ricardo Peixoto, Hartmann, Cláudia Maria Lafemina, 
Cláudio Mittelstaedt, Deocgcio Piedade Galváo, Edson Franklin 
Lotufo Rodrigues Alves, Ercy D. Fedrizzi, Flávio Flores da Cunha 
Bierrenbach José Carlos Belfort Fúria, Luís Magalhães de Olivei- 
ra, Newton Mosaner de Almeida, Odette Antiquera Pessoa, Geno- 
veva Cunha. 

FITAS CINEMATOGRÁFICAS "SHELL" 

A Companhia "Shell" do Brasil, além de outras contribuições 
para os programas de festejos do "Ano Santos-Dumont", fêz exi- 
bir algumas fitas cinematográficas da sua "Filmoteca Cultural 
"Shell", durante o Curso Intensivo de História da Aeronáutica. 

CONTRIBUIÇAO DA REAL - AEROVIAS 

A Real - Aerovias permitiu uma visita prolongada a todos 
os seus departamentos técnicos, científicos, administrativos e cul- 
turais onde os inscritos no Curso puderam apreciar o funcionamen- 
to e as bases de uma grande emprêsa de transportes aéreos. 

Ofereceu um almoço no seu restaurante aos visitantes e um 
v60 panorâmico num dos seus aviões para que todos pudessem 
completar as noções adquiridas no Curso sobre o valor da aero- 
náutica. 



EXPOSIÇóES NO INSTITUTO HISTORICO 

, Das exposições à margem de Aeronáutica, mas todas em home- 
nagem a Santos-Dumont podemos citar a Exposição Campeira e a 
Exposição de Numismática, ambas realizadas no Instituto Histó- 
co e Geográfico de São Paulo, patrocinadas por êste sodalicio e 
pela Comissão Executiva de S. Paulo. 

A Exposição de Numismática, realizada de 8 de outubro a 
12 de novembro, foi organizada pela Sociedade Brasileira de Nu- 
mismática, por iniciativa do seu Presidente, Eng.0 Alvaro d a  Veiga 
Coimbra, niembro também d a  Comissão Executiva. Teve o nié- 
rito de prestar homenagem ao ilustre aeronauta patrício e ao mes- 
mo tempo demonstrar o adiantamento d a  numismática em nosso 
pais. Contou, aquela mostra, peGas não só de seu arquivo e bi- 
blioteca como dos de outros Estados e particulares e que represen- 
taram valor real e estimativo acima de um milhão de cruzeiros. 
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CONTRIBUIÇÕES PARTICULARES 

No campo da divulgação e da consolidação da prioridade de 
Santos-Dumont torna-se imprescindível citar a atividade e os es- 
forços realizados por membros da Comissão Executiva Regional, 
sem o qual, talvez, não se conseguisse o brilho de que s? revesti- 
ram as  solenidades, nem iniciativas que tornarão permanente e viva 
a memória do grande brasileiro aos olhos de tôdas as gerações. 

Citemos em primeiro lugar o Sr. Henrique Dumont Villares. 
Além do excelente livro histórico-biográfico apresentou um resumo 
da mesma obra em seis idiomas (português, espanhol, francês, ita- 
liano, inglês e alemão) que foi distribuido gratuitamente, pela Co- 
missão Executiva, a professores, bibliotecas de estabelecimentos 
de ensino de todos os graus, brasileiros e estrangeiros, no pais e 
fora dêle, a tõdas as embaixadas e principais consulados do Brasil. 
Juntamente com êsse folheto apresentou ainda o interessante e edu- 
cativo álbum fotográfico, que é a foto-história de Santos-Dumont 
no período de sua intensa atividade aeronáutica compreendido en- 
tre os anos de 1898 a 1910. No esforço para tornar uma realidade 
a Fundação Santos-Dumont, delineada em programa pela Comis- 
são Executiva, convém também citar a doação feita pela Família 
Dumont Villares do material histórico de pesas e publicações, grá- 
ficos e desenhos de Santos-Dumont, alguns dos quais estão no Mu- 
seu Paulista e figuraram na Exposição de Aeronáutica do Ibira- 
puera, outros serão entregues diretamente ao Museu de Aeronáutica 
da Fundação. E ainda placas e lápides rememorando os feitos de 
Bagatelle. 

Cumpre notar também a valiosa doação da Família Ribeiro 
de Barros a Fundação Santos-Dumont para constituir o seu Museu 
de Aeronáutica. São peças de grande expressão histórica na avia- 
ção brasileira e do mundo relembrando as façanhas de João Ri- 
beiro de Barros, Newton Braga, João Negrão, Vasco Cinquini, nes- 
se grande arrojo e nesse grande lance & travessia do Atlântico 
num "Savoia Marchetti". 

O Sr. Amadeu da Silveira Saraiva, por sua vez, além de pro- 
ferir conferências, doou ao Museu de Aeronáutica d a  Fundação 
Santos-Dumont sua valiosa biblioteca especializada em assuntos 



aeronáuticos. A coleção, considerada a mais importante do gê- 
nero na América do Sul, inclui obras de raro valor, escritas em di- 
versos idiomas, inclusive chinês, árabe e japonês. Acompanham 
a coleção, gravuras e quadros, pratos e outros objetos que perten- 
ceram, aos precursores da navegarão aérea, Alberto Santos-Du- 
mont, Augusto Severo de Albuquerque Maranháo e João Ribeiro 
de Barros. 

Amadeu Saraiva é um dos mais antigos aviadores brasileiros. 
Recebeu o seu "brevet" em 1920 e sua carteira de piloto-aviador é 
número 47. Distinguiu-se ainda nos esportes conquistando cêrca 
de 80 taças e 366 medalhas, prêmios êsses ganhos em competições 
realizadas na Suica, França, Alemanha e Inglaterra. 

Juntamente com Henrique Dumont Villares e José Ribeiro de 
Barros, irmão do saudoso aviador João Ribeiro de Barros, foi elei- 
to membro vitalicio da Fundação Santos-Dumont. 

Outras doações e dádivas convém assinalar como as feitas em 
dinheiro e, mesmo, apenas em esforços. Nêsse sentido citamos 
o Rotary Clube de S2o Paulo que através dos seus s6cios represen- 
tados pelos Srs. Carlos Fernandes e José Cohen conseguiram apre- 
ciivel quantia na colocação de diplomas de benemerência. 

Há também os que contribuiram com a sua capacidade inte- 
lectual como os Srs. Joaquim Eugênio de Lima Neto, Amadeu da 
Silveira Saraiva, Thierry de Rezende, José Nunes de Vilhena, Dr 
Valêncio de Barros Filho, Arnaldo Dumont Villares, Dr. René de 
Oliveira Barbosa e muitos outros os quais realizaram palestras e 
conferências em instituições, entidades cívicas, esportivas, religio- 
sas, científicas e artísticas no propósito de contribuirem para as 
homenagens ao Pai da Aviação. 

Por sua vez a Assembléia Legislativa do Estado, a Câmara 
Municipal e a Prefeitura fizeram doações de ordem cívica, moral e 
material. Inaugurou-se uma placa comemorativa no recinto do le- 
gislativo e muitos foram os deputados que usaram da palavra exal- 
tando a obra e a figura excelsa de Santos-Dumont. A mesma ati- 
tude teve a edilidade municipal da capital do Estado e de outras 
cidades do Interior e do Litoral. A Prefeitura da capital atenden- 
do a sugestões da Comissão Executiva enviou projeto de lei à Câ- 
mara Municipal, que o aprovou, propondo denominação de Aveni- 
d a  Santos-Dumont para a Radial Norte no trecho compreendido 
entre o cruzamento da Avenida Tiradentes, rua Bandeirantes e Praça 
Projetada até a Rua Aviador Gil Guilherme, em Santana. A de- 
nominação é extensiva a Praça Projetada e as placas indicativas 
têm os seguintes dizeres: "Avenida Santos-Dumont", Pai da Avia- 
ção. 1873-1932. 

O projeto de lei elaborado por iniciativa do Prefeito, Dr. Wla- 
dimir de Toledo Piza estabeleceu também a mudança de nome da 



Praça Santos-Dumont na Avenida 9 de Julho para Praça "14-Bis" 
A mensagem do Executivo a Câmara dizia entre outras coisas, o 
seguinte: "A denominação dada à pequena praça situada na Ave- 
nida 9 de julho não constitui preito à altura dos feitos do ilustre 
brasileiro tornando-se, pois, indispensável a designaqão de uma via 
pública que possa, pela sua importância, manter vivo, no espírito 
do povo, o nome daquele que foi um padrão de glória para o 
Brasil e para a Humanidade". 

COOPERAÇÃO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES AÉREOS 

Nesta relação suscinta de contribuições cabem incluir a que 
fizeram, embora despercebidamente do público em geral, as nos- 
sas emprêsas de transportes aéreos que transportaram caravanas 
clvicas a diversos pontos do pais e que trouxeram do estrangeiro 
personalidades umas ligadas à vida de Santos-Dumont como o Sr. 
André Gasteau, o general Angel Maria Zuloaga e outras apenas 
para completar programas de festejos e comemorações como artis- 
tas e jornalistas. Além disso a Comissão conseguiu enviar à F r a n ~ a  
o Sr. Sá Pinto que ali foi colher documentos e dados para a fei- 

tura de uma grande fita cinematográfica sobre a obra de Alberto 
Santos-Dumont. 

O esfôrço e dedicação dessas emprésas, segundo estimativas 
realizadas é da ordem de dois milhões de cruzeiros. Alinharam-se 
nessas contribuições a Panair do Brasil, Real - Aerovias Nacio- 
nal, Varig e Vasp. 

A PARTICIPAÇÃO DOS MILITARES 

A contribuição educacional e cívica dos militares fêz-se sentir 
êste ano com maior realce por exprimir, então, a efeméride, o cin- 
quentenário das realizações de Bagatelle. Não sòmente por parte 
de elementos da Aeronáutica como por parte do Exército, no âmbito 
da 4.= Zona Aérea o esfôrço tornou-se maior e foi possivel receber 
a Comissão Executiva êsse sopro de vitalidade patriótica e de aju- 
da material que tanto êxito alcançou nos setores da educacão, da 
cultura, da ciência, do esporte e, mesmo das artes. 

Em todas as unidades houve comemoraçóes. Os próprios co- 
mandantes da 2.Qegião Militar e do 2.q Exército bem como co- 
mandante dos Paraquedistas do Exército compareceram aos feste- 
jos promovidos pela Comissão sem deixar de realizar outras no 
seio das suas próprias unidades. 



O major-brigadeiro Luis Neto dos Reis, com especialidade, 
num apostolado civico exemplar incentivou os festejos, cerimõnias 
cívicas e provas esportivas que se realizaram como programa das 
comemorações. Além disso organizou várias caravanas compos- 
tas de elementos civis e militares de destaque, grupos de aeromo- 
delistas, grupos de aviadores d a  FAB que deram importância e 
realce às festas promovidas em cidades como Santos, Campinas, Ri- 
beirão Prêto, Rio Prêto, Franca e muitas outras não só dêste como 
de Estados compreendidos na 4." Zona Aérea. Assim foi que ti- 
veram grande êxito cívico e histórico as comemora~ões em Curitiba, 
Goiânia, Campo Grande e Cuiabá. 

Nos programas era infalível o comparecimento de esquadri- 
lhas de fumaça, de aviões de caGa e outros, além de paraquedistas 
do Exército, que davam realce extraordinário aos festejos, popu- 
larizava-os, e constituiram valioso elementos educacional pela im- 
pressão que causaram as demonstrações e evolu~óes aéreas. Era 
sempre um notável espetáculo, mesmo aos que não o viam pela pri- 
meira vez, para todos, velhos, mulheres, jovens e crianças de todas 
as  categorias e classes sociais que vibravarii ao impacto forte da- 
quelas impressões. 



Parece-nos conveniente relatar também, como remate dos es- 
f o r ~ o s  da Comissão Executiva Regional os festejos e cerimônias 
que se realizaram nos dias da "Semana da Asa" e, mormente. no 
"Dia do Aviador". 

Ao se iniciarem oficialmente, em todo o pais, o programa dos 
festejos a S. Paulo, coube, ao que parece, a palma de ter consegui- 
do um êxito fora do comum. 

No dia 16 de outubro inaugurou-se com solenidade a Avenida 
Santos-Dumont com uma parada militar e aérea. Tomaram par- 
te nestas aviões AN-T6 e 8-25 da FAB que efetuaram várias ma- 
nobras e demonstrações. O desfile em terra foi iniciado por um 
contingent da Aronáutica precedido por sua banda militar, vindo 
depois, nas mesmas condiqões, um do Exército e por fim uma com- 
panhia de Cadetes da Força Pública e a companhia do Batalhão 
de Guardas da mesma milícia. 

Findo o desfile, as autoridades e demais pessoas presentes di- 
rigiram-se para o local onde estava a placa da Avenida SantosDu- 
mont, moldada em bronze e que foi descoberta pelo Prefeito. A 
seguir procedeu-se á inauguração da réplica da lápide de Bagatel- 
le, tendo a Sra. d. Carrnen Dumont Villares, descerrado as bandei- 
ras brasileira e paulista que a envolviam. A seguir o Eng." Hen- 
rique Dumont Villares, em nome da Familia de Alberto Santos-Du- 
mont, fêz o oferecimento da lápide pronunciando o seguinte dis- 
curso: 

"Representando a Família de Alberto Santos-Dumont, nesta 
solenidade, permito-me apresentar como credencial, menos os la- 
ços casuais do sangue, do que o constante testemunho pessoal de 
vida e de humana beleza de um brasileiro ilustre. 

A entrada da Avenida Santos-Dumont - caminho que leva ao 
Campo de Marte, primeiro aérodromo de São Paulo - planta-se 
neste instante um legitimo padrão de posse. Réplica do monu- 
mento de Bagatelle, em Paris - com o qual o Aeroclube de Franqa 
simbòlicamente homologou na eternidade da pedra o primeiro vôo 
do mais pesado que o ar  ,realizado em 1906 pelo inventor brasilei- 
ro - êste granito assume hoje, meio século decorrido, e aqui, na 
mais populosa cidade do Brasil um novo altissimo sentido. Fir- 
mado agora em chão brasileiro, é êle o Marco Zero dos Caminhos 
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do Ar. Dêle, para  a s  conquistas do futuro, gerações partirão sob 
a invocaqão de um nome que é um exemplo de idealismo, de no- 
breza, de trabalho, de  coragem, de perseverança, de honradez, de 
abnegação, de patriotismo. Nas letras que ilustram esta pedra, 
dois idiomas se encontram: o do Brasil e o d a  França. E de se  
ver nessa aproximação como que um perfeito entendimen!~ entre 
duas grandes nações latinas que se  completam: a que foi bPrço mui- 
to querido, e a que foi testemunha e dedicada incentivadora de uma 
glória universal. 

Fazendo à cidade de São Paulo a entrega dêste singelo mo- 
numento, sinto-me tomado do  mais i.ustificáve1 orgulho: porque 
o faço mais como patricio do que como parente de Alberto Santos- 
-Dumont, o "Pai d a  Aviacão". 

O "Diário Oficial do Município" publicou o texto da Lei n.? 
5.060-56 dando a denóminacão de "Avenida Santos-Dumont" - a 
Radial Norte. Essa denominação atinge, também, a praça projeta- 
d a  e situada nas imediações da rua Aviador Gil Guilherme. Pela 
mesma lei, a atual "Praça Santos-Dumont", localizada entre a Ave- 
nida 9 de Julho e as  ruas Barata Ribeiro, Manuel Dutra, Rocha e 
Saracura Pequena, passa a chamar-se "14-Bis". 

Recebendo o monumento em nome da Illunicipalidade o Pre- 
feito Municipal, Wladimir de Toledo Piza, depositou uma coroa de  
flores e pronunciou algumas palavras acentuando a importância 
do acontecimento para São Paulo e para o Brasil. 

Falou igualmente o major-brigadeiro Luis Neto dos Reis, acen- 
tuando que naquele novo marco se  iniciavam, na "Semana da Asa" 
do  "Ano Santos-Dumont", a s  comemorações do  primeiro võo de 
aviáo na história da navegação aérea. Era igualmente o marco 
inicial da tabela dos recordes mundiais d a  aeronáutica, 'atestado 
da prioridade de quem realizou êsse primeiro vôo. Referiu-se ás 
homenagens que a França prestou ao aeronauta brasileiro, pois foi 
na sua capital que se erigiram dois monumentos únicos a estran- 
geiros - o de Bagatelle e o de Saint Cloud. 

Em nome do Comissariado Geral falou o Sr. Lima Neto afir- 
mando o orgulho de São Paulo por ter sido a terra adotiva de  
Santos-Dumont. Pôs em relêvo <sua figura de inventor que, com 
os seus engenhos exibidos em Paris, maior centro civilizado dos 
fins do  século passado e princípio dêste, iniciou uma nova era na 
história da humanidade. 

A noite no Parque Ibirapuera houve exibições de artistas d e  
rádio com números de seus repertórios. E no dia seguinte Maria 
Olenewa exibiu-se em números de bailados sob a "marquise" d o  
Ibirapuera, neles tomando parte 30 bailarinas. 

Houve também nessa noite queima de  fogos de artificios. 



AEROCLUBE DE SAO PAULO 

Na véspera do "Dia do Aviador", isto é, 23 de outubro o 
Aeroclube de São Paulo levou a efeito um programa aero-desportivo. 
Estiveram presentes, além do seu Presidente, Eng." Mário Cintra 
Gordinho, os Srs. Prof. Antônio Carlos Cardoso, Presidente do Co- 
missariado Geral, André de Fonscoulomb, consul geral da França 
em São Paulo, Sílvio Beck, representante da Varig, Dr. Jaime Ve- 
l e ~ ,  Secretário da Fundação Santos-Dumont, além de outras pes- 
soas. Mais tarde compareceram os Srs. Amadeu da Silveira Sa- 
raiva, André Gasteau, um dos auxiliares sobreviventes de Santos- 
-Dumont. Foram mostradas a êste tôdas as dependências e insta- 
lações do Aeroclube de São Paulo e seu funcionamento. 

Terminada esta rápida visita o Presidente do Aeroclube con- 
cedeu-lhe o titulo de piloto de avião que seria juntado ao seu único 
"brevet" de piloto de balão livre. 

Durante a visita o Sr. André Gasteau palestrou com os que 
o circundavam, recordando fases de sua amizade com Santos-Du- 
mont. Mostrou um rico lenço de seda natural, verde, com estrê- 
Ias amarelas, e que pertencera ao nosso ilustre patricio. Dêle o 
recebera de presente; e o guarda há cinqüenta anos. Disse pos- 
suir também um chapéu panamá de Santos-Dumont que irá oferecer 
ao Museu de Aeronáutica. 

As provas aero-desportivas começaram cêrca das 10 horas 
com o lanqamento de mensagens cujo resultado foi o seguinte: I.? 
Carlos José Plavetz; 2." capitão Jair Feitos e João Vara Simóes; 
3.0, Renato Rugai e Rodolfo Caselato; 4.p, Valdemar Carenro e M. 
Bada Adedi. 

À tarde as  provas consistiram num circuito triangular tendo 
por pontos forçados de passagem o Banco do Estado e o Jockey 
Club em cêrca de 20 minutos de percurso mas em que o piloto de- 
veria declarar de antemão o tempo exato e o consumo de combus- 
tível. 

O resultado foi o seguinte: 1." Robetto Wasck; 2.*, Renato 
Rugai. 

A última prova foi de pouso de precisão sendo classificados: 
l . ~ ,  João Vara Simóes; 2 . ~ ,  Etanislau Ganz. 

No interregno das provas realizaram acrobacias e outras de- 
monstrações os pilotos Renato Pedroso, Reginaldo Luis Canineo e 
Luís Lowatz. 



O DIA MAXIMO 

O programa do dia 23 de outubro embora fôsse em parte pre- 
judicado pelo tempo incerto, não deixou de ter excelente execução. 

As 9 horas, na Praça Cel. Fernando Prestes realizou-se missa 
em intensão às vitimas da aviação. Para realçar mais ainda a 
solenidade foi trasladada a imagem de N. S. de Loreto, de sua 
capela em Vila Medeiros, Alto de Vila Maria para o altar em fren- 
te à Igreja de N. S. Auxiliadora. Essa trasladação foi feita em 
helicoptero. 

O oficiante da missa foi o cardeal D. Carmelo de Vasconcelos 
Mota. 

A tarde a Assembléia Legislativa do Estado e a Câmara Mu- 
nicipal da Capital realizaram sessões especiais eni homenagem a 
Santos-Dumont. 

Os aviões de São Paulo e bem os de toda a 4." Zona Aérea le- 
vantaram vôo às 16 horas e 45 minutos, hora em que o aeronauta 
brasileiro realizara o grande feito em Bagatelle, conforme apelo 
do Aeroclube do Brasil. 

Teve relêvo niarcante em todos os festejos a festa no Teatro 
Municipal denominada "Nuit de Bagatelle". Dedicada à alta so- 
ciedade brasileira e estrangeira residente na capital paulista, ofe- 
receu, sem dúvida, um aspecto comemorativo pois nela se reprodu- 
ziram cenas, hábitos e costumes no Brasil e na França daquele 
brimeiro decênio do nosso século. Reviveram-se músicas brasilei- 
ras e francesas e fatos que distinguiram o já inquieto periodo de 
ante-guerra em que, pelos feitos do aeronauta patrício, se prepa- 
rou a eclosão de uma nova era aos impactos de um grande con- 
flito mundial. 

É que a navegação aérea, criada em 1906 deu f ô r ~ a  a am- 
plitude a Guerra 1914-1918. 

OS ORGAOS DE DIVULGAÇAO 

A Imprensa, o Rádio, a Televisão e o Cinema prestaram con- 
curso inestimável ao programa da Comissão. Não se pode pôr 
em destaque nenhuma destas instituições, da capital ou de fora. 

Cada qual, nos limites de suas possibilidades técnicas e eco 
nômicas e muitas vêzes ultrapassando èsses limites, ofereceram aos 
seus apreciadores e ao público em geral, a vida e a obra de Alberto 
Santos-Dumont ao se comemorarem os seus feitos aeronáuticos, ao 



cinquentenário dos vôos em aeroplano nos gramados de Bagatelle, 
em Paris. 

Artigos, comentários e criticas, teatralizaçóes, programas es- 
peciais e outros processos e sistemas de persuadir e divulgar, com- 
puseram os fatores do êxito cultural, histórico, educacional e so- 
cial dos festejos. 

O registo de tal procedimento não é um encômio, mas o reco- 
nhecimento tácito naquilo em que a Comissão sente-se obrigada a 
acentuar e enaltecer. Ao mesmo tempo agradecer o proveito que 
souberam tirar de dados e informações fornecidos ,muitos dêles pe- 
lo Comissariado Geral, e assim transmitir ao coração e à mente 
de todos, crianças, jovens e velhos com os qnais mantiveram con- 
tato, a simpatia e a compreensão pela obra soberba e imperecivel 
do grande inventor brasileiro. 

ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES 

Em sessão solene realizada na noite de 21 de janeiro de 1937, 
no salão nobre do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
a Comissão de Comemorações do "Ano Santos-Dumont" encerrou 
a sua atividade. 

Estiveram presentes o major-brigadeiro Luis Neto dos Reis, 
Comandante da 4.a Zona Aérea e presidente da mesma Comissão, 
coronel-aviador José Vicente Faria Lima, Secretário da Aviação, 
representando o Governador do Estado, representantes de altas au- 
toridades civis, militares, aeronáuticas e religiosas. 

Falou, inicialmente o Sr. Thierry de Rezende, que discorreu 
sobre a expressão dos festejos e a ação de vários membros da Co- 
missão Executiva. Acentuou, também, o valor da obra de Santos- 
-Dumont e a sua repercussão internacional. 

Usou, a seguir, da palavra, o Prof. José de Oliveira Orlandi 
relatando suscintamente os resultados dos trabalhos. Esclareceu, 
primeiramente, que o programa da Comissão teve em mira provocar 
manifestações em homenagem a Santos-Dumont e ao mesmo tempo 
realçar os seus feitos aeronáuticos que, na realidade, constituiram 
os fundamentos da navegafão aérea. Informou que planos. pro- 
gramas, sugestões, material em grande quantidade foram postos à 
disposição e distribuidos gratuitamente de modo a ser, por todos 
os brasileiros, aproveitado o ensejo de relembrar a grandeza da 
obra de Santos-Dumont quer do ponto de vista cientifico moral, co- 
mo do ponto de vista histórico e social. 



HOMENAGEM AO INSTITUTO HISTÓRICO 

Falou também, o Prof. Antônio Carlos Cardoso para, em no- 
me da Comissão Executiva, oferecer um cartão de prata com ex- 
pressiva dedicatória ao Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo pelo acolhimento cordial que dispensou a Comissão que ali 
pôde instalar a sede do seu Comissariado Geral. Fêz um rápido 
histórico das diligências que provocaram a organização da Comis- 
são Executiva e da Comissão de Honra pelo Governador do Esta- 
do, citando nominalmente os Srs. Eng." Alvaro da Veiga Coimbra 
e os jornalistas Nicolau Duarte e Silva e José de Oliveira Orlandi 
como autores da iniciativa. 

Ao receber o símbolo da homenagem, o Presidente do Insti- 
tuto, Dr. Carlos da Silveira, agradeceu e explicou os fins e a acão 
daquele sodalício diante dos grandes movimentos nacionais de ca- 
ráter cultural e histórico. 

A seguir, o Presidente da mesa passou a fazer a entrega de 
medalhas outorgadas pelo Presidente da República a várias pes- 
soas residentes em São Paulo. 

Finda esta parte, o brigadeiro Luís Neto dos Reis, encerrou 
a sessão com um discurso, em que acentuou o êxito dos trabalhos 
e agradeceu a coperação dos que, ao seu lado, deram o melhor dos 
esforços no sentido de se prestar a melhor das homenagens a Alber- 
to Santos-Dumont. 

RESUMO DOS TRABALHOS DA COMISSÁO EXECUTIVA 
DAS COMEMORAÇÕES DO "ANO SANTOS-DUMONT" 

A Comissão Executiva das Comemorações do "Ano Santos- 
-Dumont", organizada por S. Exa., Dr. Jânio Quadros, Digníssi- 
mo Governador do Estado, por intermédio do seu Comissariado 
Geral que centralizou, dirigiu e orientou os trabalhos das comis- 
sões especiais, tendo cada uma determinada incumbência e agin- 
dodo em determinado setores, conseguiu interessar, nos festejos, 
tôdas as classes sociais abrangendo os diversos campos da ati- 
vidade humana. 

Este trabalho, caracterizou-se pelo seu cunho educativo. Nem 
se compreenderia a execução de um programa cívico-histórico sem 
se orientar no sentido da elevação espiritual das massas. 

Em tôdas as  escolas primárias do Estado de São Paulo, mes- 
mo nas do rincão mais afastado do centro populoso da capital, 
professores e alunos prestaram homenagem a Santos-Dumont, re- 
lembrando seus feitos e trabalhos aeronáuticos. Nas escolas de 
ensino médio, profisisonal e técnico, de ensino superior e univer- 
sitário, a mesma vibração de civismo. Nas fábricas, nos centros 



de reunião social, esportiva, científica e artistica comemorou-se, com 
programas especiais o cinquentenário do vôo de Bagatelle e com 
êle celebrou-se toda a obra do grande brasileiro. 

Tal esfôrqo, no entanto, exigiu uma contribuição financeira de 
vulto na qual a participação dos governos estadual e federal não 
foi de molde a compreender o total das despesas. 

O programa teve em mira provocar manifestações em home- 
nagem a Santos-Dumont e ao mesmo tempo realqar os seus feitos 
aeronáuticos que, na realidade, constituiram os fundamentos da na- 
vegação aérea. Através dêle procurou prestigiar, coordenar, co- 
operar ,entrozar-se mesmo em programas comemorativos de enti- 
dades esportivas, científicas e educacionais que ao Comissariado se 
dirigiam, direta ou indiretamente, como foram os casos da União 
Paulista de Aeromodelismo, Federação dos Aeroclubes de São 
Paulo, União Brasileira de Aviadores Civis, Centro Técnico de 
Aeronáutica de São José dos Campos, Institutos de Educação, 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Departamento de Educaqão, 
Superintendência do Ensino Profissional, Sociedade Filatélica, So- 
ciedade Brasileira de Numismática, Rotary Clube e muitas outras. 

O decreto federal n.9 39.484. de 28 de junho de 1956, tornou 
possível ao Presidente da Comissáo Executiva paulista, major-bri- 
gadeiro Luis Neto dos Reis, aproveitar a organização desta, para 
incentivar as comemorações e cooperar nos festejos de toda a 4." 
Zona Aérea. 

Planos de programas, sugestões, material em grande quanti- 
dade foram postos à disposição e distribuidos gratuitamente de mo- 
do a ser, por todos os brasileiros, aproveitado o ensejo de relembra- 
rem o grande brasileiro e sentir a grandeza do seu trabalho quer 
do ponto de vista científico, moral como do ponto de vista histó- 
rico e social. 

Amparada pelo prestígio e respeitabilidade do Instituto His- 
tórico e Geogrifico de São Paulo, em cuja sede pôde instalar o 
escritório do Comissariado Geral, conseguiu a Comissão Executi- 
va desenvolver a sua atividade que redundou na formação de apre- 
ciável acervo de realizaçóes assim relacionadas: 

1 - Fundação Santos-Dumont. 
2 - Museu de Aeronáutica no Parque Ibirapuera. 
3 - Inauguração da Avenida Santos-Dumont, na capital e 

de ruas com o mesmo nome em cidades do interior. 
4 - Confecqão e inauguraqão de réplicas da lápide come- 

morativa existente em Bagatelle não só na capital como no inte- 
rior e em cidades de outros Estados. 

5 - Busto em bronze de Santos-Dumont distribuídos pelo Mi- 
nistério da Aeronáutica, no pais e no exterior. 



6 - Publicação de 77 niil exemplares do livro "Santos-Du- 
mont", em seis (6) idiomas (português, francês, inglês, italiano, 
alemão e espanhol), distribuidos gratuitamente. 

7 - Confecção e distribuição de 11 mil retratos de Santos- 
-Dumont em "off-set", tamanho grande. 

8 - Confecção e distribuição de 3 mil álbuns (foto-história 
de Santos-Dumont) . 

9 - Confecção e distribuição de 22 mil cartazes em 4 cores 
- Santos-Dumont. 

10 - Auxílio financeiro ao Serviço de Música e Canto Coral 
do Departamento de Educação para confecção de 45 mil cópias 
mimeografadas e respectiva distribuição por tôdas unidades esco- 
lares do Estado de hinos a Santos-Dumont, inclusive o da autoria 
de Eduardo das Neves. 

11 - Confecção e distribuição de 5 mil cartazes ("display") 
em 4 idiomas. 

12 - Remessa de material para tôdas as embaixadas do 
Brasil e aos principais consulados. 

13 - Impressão e distribuição de um hino a Santos-Dumont. 
14 - Conferências em várias entidades e instituições da ca- 

pital, em 30 cidades do interior do Estado e cidades de outros Es- 
tados sob a jurisdição da 4.a Zona Aérea. 

15 - Conferências em tôdas as Estações de Rádio e Tele- 
visão de São Paulo e do Interior do Estado, inclusive arranjos 
teatrais em televisões e rádio. 

16 - Comemorações em 30 cidades com festas cívicas. 
17 - Revoadas ao Interior do Estado realizadas pela Fede- 

raqão de Aeroclubes de São Paulo com a participação de compa- 
nhias de aviação. 

18 - Participação de 25 entidades do Estado de Sãio Paulo 
nas comemoraqões. 

19- Concursos sobre Santos-Dumont nas escolas públicas. 
20 - Exposição de Indústria Automobilística e Aeronáuiica 

e indústrias afins no Parque Ibirapuera. 
21 - Feira Internacional de Aviação com a participação da 

indústria aeronáutica francesa e norte-americana. 
22 - Cursos nas Escolas Industriais e Técnicas, com a Su- 

perintendência do Ensino Profissional. 
23 - Curso Intensivo de História da Aeronáutica, pelas maio- 

res autoridades em suas especialidades. 
24 - Concursos realizados por jornais com a colaboração 

de 25 mil escolares. 



25 - Vinda de Paris, do colaborador de Santos-Dumont, Sr. 
André Gasteau. 

26 - Participação da Assernbléia Legislativa do Estado com 
a colocação de uma placa comemorativa no recinto. 

27 - Participação da Câmara Municipal, em sessão espe- 
cial. 

28 - Participa~ão da Prefeitura Municipal de São Paulo 
e Comissão Municipal de Esporte, do Clube de Paraquedismo Ci- 
vil do Estado. 

29 - Competiçães e demoristra$ões de aeromodelismo pela 
União Paulista de Aeromodelismo em São Paulo, no interior e em 
cidades de outros Estados. 

30 - Exibição popular do corpo de baile de Maria Olenewa 
na "marquise" do Ibirapuera . 

31 - Vôo da aviadora patricia Ada Rogato em circuito pelo 
Brasil, portadora de mensagens do Governador do Estado, do Car- 
deal D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota e do presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

32 - Auxilio financeiro para a publicação de utn número 
especial da revistas do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, comemorativo dos feitos de Santos-Dumont. 

33 - Viagem do Sr. Sá Pinto a França a fim de colher do- 
cumentário para a confecção de um filme cinematográfico sobre 
Santos-Dumont. 

34 - Aquisição de 10 mil discos tendo de um lado um hino 
a Santos-Dumont e de outro o Hino Nacional Brasileiro cantado 
pelo Coral do Instituto de Educação "Caetano de Campos" que 
foram entregues ao Departamento de Educação para distriouição 
aos estabelecimentos de Ensino. 

Alguns dêstes itens constituem iniciativas de caráter perma- 
nente como a Fundação Santos-Dumont, Museu de Aeronáutica, 
outras, embora temporárias ou efêmeras, naturalmente deixarão 
raizes no espirito e na consciência do povo brasileiro, como con- 
cursos escolares, Curso Intensivo de História da Aeronáutica, pu- 
blicação de livros, etc. 

Releva notar, neste resumo as doações que concretizaram a 
Fundação Santos-Dumont e o Museu de Aeronáutica, feitas pelas 
Excelentissimas Familias Dumont Villares e Ribeiro de Barros. 

Não se deve postergar igualmente as contribuições particula- 
res em dinheiro e bem assim a não menos valiosa das emprêsas de 
transportes aéreos: Panair do Brasil, Real - Aerovias Nacional e 
Vasp, da ordem de dois milhões de cruzeiros, na órbita da 4.* 
Zona Aérea. 
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T h e  Santos-Dumont ttcin-rofor Iielicopter pro- 
ject of 1906. Overall lengtlz quoted as 41 ft ontl 
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engine - tçeighing 77 /h-icas specified. 



VIA SANTOS-DUMONT 

O Prefeito Municipal do Guaruja sancionou a Lei n.? 310, de 
22 de outubro de 1956, dando nome de "VIA SANTOS-DUMONT" 
a rodovia que liga Guarujá ao Distrito de Vicente de Carvalho. 

O inspetor auxiliar do Ensino no municipio de Quata, comu- 
nica terem-se realizados nas 28 escolas isoladas do município so- 
lenidades e festas comemorativas, as quais aderiu o povo. A tur- 
ma que completou o curso do grupo "Luis Gagliardi", por vonta- 
de dos alunos, tomou o nome de "Turma Santos-Dumont" Os 
jornais "O Ararigbóia" e "A Imprensa" de Quatá publicaram ar- 
tigos e comentários a respeito do grande brasileiro e do cinqueute- 
nário do aeroplano. 

"O Colegial" de Santos, órgão oficial do Colégio "Tarquinio 
Silva" publicou, em outubro de 1956, uma edição especial come- 
morativa do Ano Santos-Dumont. 

O Presidente da Comissão Comemorativa de Mirassol enviou 
a Comissão Executiva de S. Paulo um relatório e uma coleção de 
jornais alusivos às comemorações do "Ano Santos-Dumont" rea- 
lizadas naquela cidade. 

O Ginásio, Escola Normal Livre e Escola Técnica de Coniér- 
cio de Perdizes formou a sua "Turma Santos-Dumont" da qual foi 
paraninfo o brigadeiro Neto dos Reis. 

A Federaqão das Indústrias do Estado de S. Paulo aprovou 
por unanimidade a proposta do diretor José Luis Gonçalves da 
Silva de uma homenagem à memória de Alberto Santos-Dumont, 
segundo ofício de comunicação assinado pelo Sr. Antônio Devi- 
sate, Presidente. 

* * *  
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Por proposta do vereador Miled Cury Andere, a Câniara Mu- 
nicipal de Mogi das Cruzes aprovou a inserção em ata de congra- 
tulações e solidariedades aos festejos em comeracão a Semana 
de Santos-Dumont e ao cinquentenário do vôo do mais pesado que 
o ar. Comunicação do Presidente, Sr. Jacob Cardoso Lopes. 

O Automóvel Club do Brasil, seção de São Paulo, fêz reali- 
zar no dia 16 de dezembro de 1956, no autódromo de Interlagos, 
uma grande prova automobilística que foi denominada "Santos- 
-Dumont". 

O boletim do RotaryClub de Santos noticia ter aquela entidade 
realizado em Santos dedicada a Semana da Asa. Na oportuni- 
dade fêz uma conferência sôbre Santos-Durnont o major-aviador 
Paulo Salema Garção Ribeiro, Comandante da Base Aérea da- 
quela cidade. * * *  

O Comando da 2.a Divisão de Infantaria, Guarnição de Qui- 
taúna, 4." Regimento de Infantaria, enviou ao Comando da 4." Zona 
Aérea um soneto do 3." Sargento Wilson Alves Bezerra, inetulado 
"Santos-Dumont" e oferecido aos seus camaradas de Aeronáutica. 

Foi organizado no dia 22 de setembro de 1956 um curso de 
Reromodelismo em Caçapava de iniciativa do Prol. Carlos Lpncio- 
ni, tendo-se matriculado 20 alunos. 

PREMIOS PARA AUTORES DE LIVROS 
DIDATICOS 

PROJETO DO DEPUTADO DOMINGOS LOT NETO 

O SR. DOMINGOS LOT NETO - (Sem revisáo do orador) 
- Sr. Presidente Srs. deputados, êste é o Ano do nosso civismo - 
é o "Ano Santos-Dumont". Na exaltação das glórias do notável 
brasileiro que estabeleceu a primeira marca do mais pesado que o 
ar, ao mesmo tempo que entregava à civilização e ao progresso o 
primeiro avião, em 12 de novembro de 1906, não fazemos mais do 
que acentuar perante o mundo, a predestinação histórica do Brasil 
nos domínios da navegabilidade aérea. 

Antes de Alberto Santos-Dumont, já em 1709, Bartolomeu Lou- 
renço de Gusmáo fazia o mundo pasmar sua admiração para uma 



máquina que inventara e destinada ao domínio dos ares. Era o 
aeróstato. Homem de visão, com o pensamento avançado no fu- 
turo, o paulista Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, ao reque- 
rer a D. João V o privilégio para o aparelho que ideara, traGou na- 
queles recuados tempos todo um itinerário luminoso. Desejava, 
com o seu invento, que se atravessassem os oceanos, que se ~inis- 
sem as metrópoles às suas colônias, que se facilitassem as permu- 
tas e as transações, que se socorressem as praças sitiadas, desem- 
baraçando-as de suas populações inúteis. Antevia, em suas preo- 
cupacões cientificas e em seu sonho alto e belo, a possibilidade da 
descoberta dos polos, transpondo o aeróstato as barreiras das mon- 
tanhas de gêlo; que por meio do aeróstato se conhecessem as 
verdadeiras longitudes do mundo e se corrigissem falhas dos ma- 
pas; e finalmente, que seu invento proporcionasse a fusão de povos 
e continentes, mercê do rápido correio aéreo, êsse correio aéreo 
que cumpre gloriosamente missão civilizadora em nossa terra. 

Entre os feitos dêsse bandeirante do ar e aquêles que cgnsa- 
graram Santos-Dumont - uns e outros por certo, visando a exten- 
são territorial do Brasil - é justo que se mencionem, também, as 
valiosas contribuições de Júlio César Ribeiro e Augusto Severo 
de Albuquerque Maranhão. 

Ai está nossa Pátria, através dêsses nomes, dizendo a si mes- 
ma e ao mundo que nos engenhos e realizações em prol do pro- 
gresso da humanidade ninguém lhe leva a dianteira. 

Proposta pelo Ministro da Aeronáutica, em exposição demo-  
tivos do Sr. Presidente da República, a designaqáo do "Ano San- 
tos-Dumont", S. Exa. deu corpo à idéia, através do Decieto n.+ 
38.610, de 19 de janeiro de 1956. Por outro decreto do Sr Pre- 
sidente da República, foram estabelecidas normas para comemora- 
ções em todo o território nacional, do cinquentenário do primeiro 
v6 do mais pesado que o ar  e constituída a Comissão Nacional de 
Honra, a Comissão Executiva Nacional e as Comissões Executi- 
vas Regionais. 

Por sua vez, pela Resolução n.9 536, de 24 de fevereiro de 
1956 e pela de n 3  542, de 9 de março de 1956, o Govêrno de São 
Paulo designou as Comissões de Honra e Executiva para organi- 
zação e desenvolvimento, emnosso Estado de completo e minucio- 
so programa comemorativo, da qual tenho a honra de também per- 
tencer. 

Penso que a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 
não pode ficar estranha à importância do que se comemora e ás 
próprias comemorações. E para que a participação desta Casa 
seja permanente no sentido do patriotismo e da cultura, apresento 
hoje, contando com a generosidade de meus pares, projeto de lei 
que objetiva estender pelos tempos a proclamação de verdades 
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históricas, que a ausência de conhecimentos de nossa própria obra 
tem animado outros povos na disputa das primazias brasileiras nos 
domínios da aeronáutica. 

Ao "Profeta da Aeronáutica" como chama o poeta Guilherme 
de Almeida ao Padre Bartolomeu Louienço de Gusmão, ao "Pai 
d a  Aviação" como é mundialmente conhecida a fascinante figura de 
Alberto Santos-Dumont, e a outros compatriotas a êles igualados 
no idealismo, devemos as  homenagens de um culto reverente, des- 
vendando a s  suas glórias aos nossos contemporâneos. 

No livro didático de que trata o projeto de lei que submeto à 
apreciação desta Assembléia, a adolescência e a juventude tam- 
bém nutrir-se-ão das  verdades nas fontes de suas origens, em exem- 
plos e lições que irao despertar na consciência cívica das novas ge- 
rações mais um motivo de justo orgulho de terem nascido no 
Brasil. 

Considerando pois que há  necessidade de divulgar a s  reali- 
zações brasileiras em prol dos progressos da humanidade na 
aviacão; 

que o desconhecimento, principalmente pelos brasileiros, das  
verdades históricas, sobre a evoluqão das  descobertas no domínio 
da aeronáutica é que tem animado outros povos na disputa das  
primazias que nos pertencem; 

que a Assembléia Legislativa de São Paulo deve particinar 
objetivamente das comeniorações do "Ano Santos-Dumont", de for- 
ma permanente, patriótica e cultural; 

considerando a ausência de livros instrutivos que descrevam a 
história das glórias brasileiras no setor das  descobertas aeronáuti- 
cas apresento á consideração dêste Plenário o seguinte projeto de  
lei: 

Artigo 1." - Ficatn instituídos três premios - o primeiro de  
Cr$ 50.000,00, e o segundo de Cr$ 20.000,OO e o terceiro d r  Cr$ 
10.000,OO - conferidos aos autores nacionais de livros dióáticos 
que fixem, dentro do prazo de 120 dias, os feitos dos inventores 
brasileiros. no setor da aeronáutica, desde 1709 até 12 de iiovem- 
bro de 1906. 

Artigo 2.0 - O s  trabalhos de julgamento serão confiados a 
uma comissão designada pelo Sr. Governador e que será integrada 
por representante d a  Secretaria d a  Educação e, mediante convite, 
por representante d a  4.r Zona Aérea, da Academia Paulista de Le- 
tras, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e da Fede- 
ração dos Aeroclubes do Estado de São Paulo. 

Artigo 3." - Os direitos autoriais dos trabalhos preiniados 
passarão a pertencer ao Estado. 



§ I." - Os trabalhos premiados poderão ser livremente edi- 
tados por entidades oficiais e particulares, para divulga~ão e dis- 
tribuição gratuitas. 

$$ 2.O - O trabalho premiado em primeiro lugar terá uma edi- 
ção oficial, popular, de no mínimo 50.000 exemplares, para serem 
distribuidos às bibliotecas das escolas, das instiueções culturais. 
científicas e de outras enticiades congêneres. 

Artigo 4." - A presente lei será regulamentada dentro de 90 
dias. 

Artigo 5." - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi- 
cação, consignando, no orçamento subseqtiente ao da promulga- 
ção dotação necessária ao provimento dos encargos previstos. 

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 1956. 

a) Domingos Lot Neto 

FEDERACIÓN URUGUAYA DE TURISMO 

Carta enviada pela Federación Uruguaya de Turismo ao Dr. 
José Paranhos de Rio Branco na qual, àquela entidade, exaltando 
a figura de SANTOS-DUMONT, anuncia sua adesão às festas pro- 
gramadas: 

"Federación Uruguaya de Turismo 

Rincón 625 - 4." p. - Escritório 20 - Montevidéo 

Concentración Aeronáutica Santos Dumont 1956 

agosto l.? de 1956. 
Senhor 

Dr. José Paranhos de Rio Branco 

São Paulo 

De nossa maior consideração: 

É-nos grato dirigirmo-nos a V. S. para levar ao seu conheci- 
mento, que o Comitê constituído para organizar, em dezembro pró- 
ximo, e na localidade uruguaya de Punta de1 Este, a concentra- 
ção Aérea Santos-Dumont e, também, um Congresso sôbrt temas 
vinculados a navegação aérea, concordou por unanimidade desig- 
nar V .  S .  membro de Honra dessa Comissão. 

Teve em conta ao adotar tal resolução, as qualidades de seu 
caráter, sua dedicação e constância admirável pela causa aeronáuti- 



ca, a amizade uruguaya-brasileira, na possibilidade d a  realizacão 
de tais atos se  deverá, de  maneira considerável, a sua interven- 
$30, ao seu prestígio e o de seu nome, indiscutivelmente no esfôrço 
que nos encontramos empenhados. 

Na certeza de que V .  S.  aceitará a designação em causa, nos 
valemos da oportunidade para reiterar-lhe, muito cordialmente. nos- 
s a  distinta admiração pessoal 

Pelo Comitê Organizador 

(a) losé-Ma. Pena - Presidente 
( a )  Luis Albert Castagnola - Secretário 
(a)  ]oaquim Reyes Rius - Secretário 



Consideraç6es e Reminiscências sobre a Vida e 

a Obra de Alberto Santos-Dumont 





PERSONALIDADE DE SANTOS-DUMONT 

Alberto Santos-Dumont tirou a Aeronáutica do circulo vicio- 
so das experimentações, adotando o motor a petróleo. 

Com o dirigível n." inicia as suas experiências de movi- 
mento na atmosfera, movimento autônomo da aeronave que é a 
demonstraqáo insofismável de que o homem enveredara peio ca- 
minho certo na solução do problema. 

Com o seu balão n." a dirigibilidade define-se francamente. 
O dirigível é submetido a prova do "Prêmio Deutsch", de condi- 
ções rigorosas para o tempo. Obedecendo à sua tendência socia- 
lista distribui o dinheiro do prêmio em aplicações úteis: tirar do 
penhor roupas e ferramentas dos pobres, e gratificação aos seus 
auxiliares como que reconhecendo implicitan~ente o valor da sua 
participação no êxito que alcançou. 

Santos-Dumont quer completar a conquista dando ao homem 
um veiculo prático, pequeno, cujo manejo fôsse siniples e fácil e 
cujo desempenho fôsse realmente prático e útil. Constrói o diri- 
gível n.", a "Balladeuse" conio ficou denominado. 

Nos primeiros cinco anos da sua estada em Paris o nosso pa- 
trício deu solução aos balões. Enquanto êle trabalhava com o 
mais leve que o ar as experiências com o mais pesado continuavam 
sem romper o circulo vicioso em que se encontravam. 

Santos-Dumont muda francamente de rumo obedecendo a uma 
tendência que o fazia, durante a prática com os balões, voltar as 
vistas para o vôo mecânico. Estuda a funqão do helicóptero, dos 
planos, a fôrça de sustentação do ar  suportando planos adequada- 
mente dispostos. A êsse tempo já existiam motores a petróleo 
mais aperfeiqoados. Hélices e aeroplanos a espera de quem sou- 
besse ajustá-los para formar o conjunto aerodinâmico capaz de 
percorrer os ares sem necessidade de colunas aéreas sustentadoras. 

Uma das características de Santos-Dumont é que, com a sua 
comprovada coragem e seu espírito de iniciativa, nunca, entretantol 
deu um passo a frente sem estar perfeitamente seguro do terreno 
que pisava, isto é, sem se ter cercado, de antemão, de todos os cn- 
nhecimentos que, a seu ver, concorreriam para lhe assegurar o 
êxito do passo seguinte. Os seus estudos a respeito do mais pe- 



sado que o ar constituem uma transição entre as experiências e os 
conhecimentos aquiridos com os balões e o equlibrio dos planos. 

Experimenta um biplano de forma celular, asas em ângulo, le- 
me para frente. Utiliza-se de todos os processos de experimenta- 
ção e pelos quais os riscos sejam mínimos. 

O primeiro êxito alcançado no vôo mecânico foi com êsse bi- 
plano, em Bagatelle. De alguns saltos chega ao vôo perfe~tamen- 

outu- te definido com o qual conquista dois prêmios: um a 23 d- 
bro e outro a 13 de novembro de 1906. Conseguiu o que até en- 
tão ninguém conseguira: levantar-se do solo, dirigindo um aeró- 
dino motorizado, como um pássaro que alsa v6o. 

Alberto Santos-Dumont foi uma caixinha de surprêsas. A sua 
figura no cenário aeronáutico destaca-se pelo duplo aspecto de au- 
tor e de ator. Criando a naveagção em 1898 com a adoção do nio- 
tor de petróleo num aeróstato alotigado para fazê-lo mover-se ho- 
rizontalmente, subir e descer com os próprios meios de que dispu- 
nha a bordo, firmou-a três anos mais tarde quando restabelece o 
primeiro marco com uma prova pública - rigorosa para o tempo 
- que foi a do "Prêmio Deutsch". O dia 19 de outubro de 1901 
tornou-se um marco histórico para a dirigibilidade. 

PROFESSOR E ALUNO 

No interregno de cinco anos em que se ocupou intensamente 
da prática da direção aérea pôde ampliar a base concreta da aero- 
náutica. Os seus balões aperfeiçoaram-se de tal modo que deixa- 
ram de ser aparelho indócil para se tornarem tão manejáveis como 
u mautnmóvel. Com isso criou indubitávelmente a mentalidade 
aeronáutica nos jovens da época. 

E, o que é mais notável, forçou os comandos a reverem os 
processos de estratégia para a guerra. 

Santos-Dumont pela fatalidade do momento devia ser ao mes- 
mo tempo mestre e aluno. Foi-lhe mestre apenas o trabalho. Mas 
como aluno inteligente e perspicaz colheu dêle os melhores frutos 
para a humanidade. 

Cumpria-lhe prever, realizar e acertar. Andava sempre por 
onde não havia caminhos. Os seus acertos, nem sempre totais 
e completos, abriam-se, todavia, em novas possibilidades práticas 
e em felizes sugestões para novos empreendimentos ou novas tenta- 
tivas. 

Assim na lide com os sucessivos balões dirigíveis amenlhou 
conhecimentos e firmou a sua própria consciência aeronáu'lca. 

Se os primeiros ensaios, os primeiros êxitos e as primeiras 



vitórias apenas o impeliram para a frente, acendendo-lhe a chama 
do entusiasmo e a da fé no futuro, daí por diante tal fé e cntusias- 
mo se transformariam numa certeza pacifica e lógica de que o 
Homem voaria e que o caminho palmilhado era a rota exata para 
uma jornada sem têrmo de onde outros começariam e para conti- 
nuarem o progresso. 

Todo êsse ambiente êle o preparou na execução de vôos com 
dirigíveis que se tornaram em suas mãos simples veículos de 

passeio. 
Santos-Dumont assentara as suas atividades em dois pontos: 

primeiro, para êle tudo era susceptivel de melhora no sentido da 
adaptação aos interêsses humanos. Segundo, as utilidades mecâ- 
nicas deviam estar ao alcance de todos. Além disso a mecânica, 
num amplo sentido social e econômico, devia dar ao homem facili- 
dade de viver. O homem, em suma, devia ser o dono da vida. 

As inovações que tanto chocaram a ortodoxia dos profissio- 
nais, quer na construção do aeróstato "Brasil", quer na adopção do 
motor a petróleo sob câmara de gás, além de outras decisões, com- 
provam os seus diálogos de criança. A redução dos motores. pro- 
curando maior potência em menor tamanho - conforme desenhos 
que sempre apresentou aos construtores - os passeios com o d i -  
rigível n.O 9, com o qual descia em plena avenida Campos Elísios, 
demonstraram a sua intensão de generalisar o veículo aéreo. 

Certa ocasião disse: "Recolhi o meu dirigível ao galpão como 
se recolhe um automóvel a garage". Frizava êle, aqui, a simpli- 
ficação da manobra em virtude da própria característica do apa- 
relho, decorrente da sua construção. Pode-se ampliar, completan- 
do-as, a idéia de Santos-Dumont esboçada naquelas palavras: "Fiz 
com o balão manobras tão seguras e tão precisas, que não é neces- 
sário sermos especialista em balões para nos utilisarmos dêles e 
com êles passeiarmos como se faz com um automóvel". 

Para quasi toda a gente, Santos-Dumont rematara a sua série 
de vitórias ao concluir o ciclo da dirigibilidade com os balões. Pa- 
receu a todos que após as demonstrações com a "Balladeuse" (n.o 
9), Santos-Dumont teria encerrado a sua carreira de inventor. 

Todavia, no quadro da Aeronáutica, as idéias do grande hra- 
sileiro constituiam um todo indivisivel embora se apresentasse ca- 
racteristicamente com várias fases. Só o dirigível a gás não era a 
solução do problema da navegação aérea. Portanto, Santos-Du- 
mont prosseguiria no caminho, mesmo por que a prática com os 
balões fê-lo entrar em contato com os fenômenos da propulsfio he- 
licoidal. E a hélice, êle a iria naturalmente utilizar na propiilsão 
dos veículos em geral. Tanto assim que, não sòmente o aeropla- 
no foi objeto dos seus estudos. Chegou a construir flutuadores nos , 



quais adatou hélices. Mas a sua vitória mais expressiva seria a 
aplicação de motores e hélices nos aeródinos. 

Quando as suas atividades no campo prático se interrompiam, 
continuavam elas a viver e crescer no campo das lucubraçóes. O 
seu espírito trabalhava tão ativamente como se nenhuma interriip- 
çáo nelas houvera. 

Emhora lidando sempre com balões o seu espírito derivava 
para novos rumos tateando novos caminhos. 

Em entrevista a uma publica~ão francesa, no ano de 1902, 
quando lhe perguntaram se era a favor ou contra o "mais pesado 
que o ar", disse êle peremptóriamente: "Não sou contra nem a fa- 
vor de coisa alguma. Em aeronáutica sabe-se de onde, quatido e 
como se parte. Não se sabe, porém, quando, como e onde se 
chega". 

UMA PAGINA DE ESTUDO 

Estava Santos-Dumont transpondo a linha divisória e cami- 
nhava francamente para a solução do problema do aeroplano, isto 
é, do vôo própriamente dito. 

Quando iniciou as primeiras experiências, fazia-o, já, com o 
espírito amadurecido pelo sol do próprio raciocínio. Levava, além 
de tudo, para a aviação ,o tirocínio do contato com os fenômenos 
atmosféricos, naturalmente imperfeitos no que se relacionava com 
o vôo a vela (também em estado elementar na época), mas o bas- 
tante para temê-los e conipreender as surprêsas que ainda rererva- 
va aos aeronautas. 

Mas tudo isso guardado em si mesmo como um escrinio invio- 
lado. 

Surpreendeu, pois, o mundo quando pôs no campo de Ba- 
gatelle um biplano celular pendurado a um balão e ao qual deuo- 
minou "14-Bis", considerando-o naturalmente. não um aparelho 
Aparte mas uni coniplemento do balão n." 14. 

Pensou-se em tudo, na ocasião, a respeito dêsse conjunto gro- 
tesco aparentemente fora de propósito. Menos de que era uma 
página de estudos. 

Corria o ano de 1906. 

. . A evolução dos seus trabalhos foi rápida. Iniciados em ju- 
lho, obtêm os primeiros êxitos em setembro daquela ano. Melho- 
rando o aparelho com a colocação de aletas nas celulas das extre- 
midades das asas, remata, em-12 de novembro, de fornia sensa- 
cional ,as suas provas com um vôo de 220 metros de distância a 
6 de altura. 



Estavam estabelecidos os primeiros recordes mundiais em ae- 
roplano motorizado e assentava a viga mestra da navegação aérea, 
que êle criara em 1898. 

Este homem genial que estabeleceu marcos miliários na aero- 
náutica e deu ao mundo novas condições de vida, percorreu todos 
os estágios pela conquista do ar nos dois campos que representam 
duas técnicas na movimentação aérea: a do "mais leve" e a do 
"mais pesado" que o ar". 

TENDENCIAS 

Duas tendências assinalam a sua inconfundivel personalidade 
orientando-a na prática e nas especulações: admitir o progresso 
como constante real nas açóes humanas e, em conseqüência, a sim- 
plicidade como característica dêsse progresso. O Homem vai do 
tosco para o aperfeiçoado e há sempre possibilidade e margem 
para o aperfeiçoamento. Completando-as, tinha Santos-Dumont: 

a )  Desenvoltura e encadeamento lógico do raciocinio. 
h) Clarividência, observação e discernimento. Não se ape- 

gava, sem razão plausivel, à fórmulas clássicas, parecendc por 
isso, revolucionário. 

c) Ponderação, prudência e coragem (embora coragem pres- 
suponha disposição para o risco). 

d )  Intuição socialista demonstrada em vários atos de sua 
vida (socorro aos tarabalhadores pobres de Paris, promovendo, 
com o resultado dos seus prêmios o desempenho de ferramentas e 
roupas; recompensando os próprios operários cujos trabalhos con- 
siderava parte de seus êxitos; procurando tornar seus aparelhos 
veículos para todos ou, melhor, popularização do benefício propor- 
cionado pelo progresso. 

e) Desprendimento (nunca tirou privilégio de seus inventos 
aeronáuticos). 

f)  Extraordinário poder de auto-didatismo. (Antes de San- 
tos-Dumont não havia navegação aérea. Ele foi aluno e mestre). 

Dentro dêste quadro, Santos-Dumont criou e incentivou n pro- 
gresso da navegação aérea: 

a )  Melhorando os baJões esféricos. 
h) Adotando motor a petróleo nos aeróstatos fazendo-os mo- 

verem-se no ar pela própria fôrqa a ponto de se submeterem galhar- 
damente a provas difíceis para o tempo. 

C) Criando a auto-suficiência dos aparelhos aeródino; (mais 
pesados que o ar)  pela utilização do motor a petróleo e das aletas 
laterais ("ailerons"). 



d)  Indicando o rumo do aperfeiçoamento técnico e ina!erial 
da aeronáutica. 

d) Estabelecendo a técnica do levantamento de vôo, ainda 
hoje adotada: arranque contra o vento para alçar-se. 

f) Estabelecendo pontos de vista da aeronáutica em ttlação 
à segurança das Américas e tio Mundo (Congressos de Washington 
e de Santiago). 

g) Desvendando os rumos do progresso da navegaqáo aérea 
a fim de torná-la elemento desejado de transporte regular e influir 
na economia dos povos e na atitude política das nações. 

Vivificada pela sua capacidade cientifica e impelida pelo seu 
espírito esportivo, a aeronáutica personificou Santos-Duiiinnt e 
Santos-Dumont personoficiou a aeronáutica. 

Ao delinearmos Este quadro da estrutura da sua personalida- 
de não podemos esquecer que nele se confundiam o gênio da in- 
venqáo e as virtudes imarcessíveis do altruismo. 



EFEMERIDES BIOGRÁFICAS DE ALBERIO 
SANTOS-,DUMONT 

Alberto Santm-Dumont apareceu para o mundo em 187.3. Na 
aeronáutica, 25 anos mais tarde. Jovem, decidido e consciente de 
si mesmo, rompia os primeiros cercos da rotina. 

Começou pelo balãozinho "Brasil" que idealisou e mandou fa- 
bricar contrariando os chamados profisisonais. Estes eram, na- 
quele tempo, um misto de homens afeitos ao "métiei' e de técnicos 
no assunto. 

Depois trouxe a luz os dirigíveis. [ulgaram-no temerário e, 
até certo ponto, um homem maluco. 

O primeiro balão alongado, em forma de charuto, no qual adap- 
tara o motor a petróleo, moveu-se no ar. Moveu-se e rnoviinentou- 
-se. Núo foi a tração pura e simples, cuidadosa e casual .?o mo- 
tor para a frente. Com o seu aparelho fêz curvas. Subiu. Des- 
ceu. Tornou a subir. Virou. E voltou ao ponto de partida. 

Iludiram-se os que pensaram, na ocasiüo, esfer Santos-Dilmont 
satisfeito com a sua obra. 0, já, aeronaufa notou falhas e defeitos 
de técnica, de rendimento, de consfrir~;ão. 

O n.? 2 apareceu melhorado. Com os aperfeiçoamentos que 
introduziu aumentou também o seu desejo de tirar da aeronave o 
melhor proveito. Nessa transposiçúo progressiva, os desastres o 
perseguiram. Cada um dêstes era, porém, nova resposta às suas 
indagaçóes cientificas e um convite a novas experiências. 

Santos-Dumont sentiu o fascínio da obra inacabada a atrai-lo 
para a perfeição. 

Com as provas sensacionais entrozou-se na alma popular e 
ganhou a simpatia e a admiração das classes cutfas. O ruído dos 
seus sucessos ressóou fora da França e foi até os ouvidos dos mais 
distantes povos. 

Santos-Damont tornou-se na realidade o homem popular em 
Paris e conhecido em todo o mundo. 

Nessa época vivia naquela cidade o Rei do petróleo, Henri 
Deutsch, de Ia Meurthe. 

Viu um grande futuro nas realizaçóes do oeronauta brasileiro 
e para estimular a outros aeronautas criou uma prova de navega- 
çüo aérea. 



102 AFAIS DA FUNOAC~O SANTOS-DUMONT 

O nosso patricio estava bem adiantado nos trabalhos e ao 
construir o dirigivel n.0 4, o fêz pensando na conquista do prêmio. 
Todasia foi necessário aperfeiyoar a aeronave e com o n.O 5 faz  a 
primeira tentativa. Para vencer a referida prova, segundo o re- 
gulamento, o aeronauta devia partir do parque de Saint-Cloud, ir 
até a Torre Eiffel, contorná-la e voltar ao ponto de partida. 

Foi infeliz. Mas com outro dirigivel, o n.! 6, consegue fa- 
zer todo o traleto dentro do tempo determinado. Havendo, po- 
rém, certa dúvida quanto a interpretação d o  regulamento por parte 
do juri, a concessüo do prêmio foi discutida mas afinal efetuada. 

Seguiram-se outros dirigiveis, o 7 e o 8 .  
Ele atinge, no entanto, o melhor rendimento na nnvegaçüo aé- 

rea com o n.9 9, em forma de ovo, de linhas aerodnán~icas. Mane- 
ja-o no ar como u m  aritomóvel em ferra. A aeronave era dócil aos 
comandos, fácil portanto de guik-la. 

Com ela causa impressão em todos os meios e principalmente 
nos meios militares quando numa parada de 14 de julho flpcrrece 
com o seu dirigível sôbre a troga em manobras e dri vir[% F um 
tiros de saudaçüo com o seli revolver. E ainda com êsse halüo 
que navega a noite e passeia por sôbre Paris. 

Cinco anos se pnssaram desde que se tornou aeronauta. Cons- 
t r u i r ~  já dez aeronaves. 

Talvez nüo seja esta a fase mais importante da sua vido de 
inventor e aeronauta, mas, indiscutivelmente, é a mais sensacional. 

Volta ao Brasil. 
Retornando a França entrega-se ao trabalho com os aeropla- 

nos cujos estudos e observaçóes já vinha fazendo, havia teni.cn. 
A4etódico e precai~ido faz as primeiras experiências com o 

máximo cuidado tendo em vista o mínimo de riscos. Santos-Du- 
mont nunca deixou de prevenir qualquer surprêsa. NÜo se alirava 
insensatamente ús müos do acaso. Por isso na última parte do 
estudo sobre aeroplanos apresentou-se com um aerodino ce:ular 
suspenso a r!m balão. 

Esta precauçüo justificava-se. O aeronauta brasileiro nüo fi- 
zera o ~prendizado do vôo a vela como alguns dos seus coetü- 
neos. 

Conhecido o comportamento do biplano iniciou as experiên- 
cias sem o balão. 

A principio, saltos. Mas depois concorreu a prêmios garihan- 
do o primeiro em setembro com um i~ôo de 60 metros & altura de 
50 centímetros do solo. E o segundo, o qual confirmou progresso 
firme, na tarde de 24 de outubro com um vôo de 220 metro.; a 4 
metros do solo ganhando a "Taça Aerchdeacon". 



' O primeiro aeroplrrno voara! 
Estava assentada a navegaçáo aérea que êle fundara etii 1898. 
A despeito de propaludas experiências anteriores por oiitros. 

e frustras no sentido da navegaçáo aérea, o feito de Santos-Liumont 
foi o que, na realidade, estabeleceu o marco divisório cntrc duas 
épocas na História. Completou a liberdade de açrío do tiome177 
perniitindo-lhe mover-se na atmosfera f ~ m b é m  com uni ~ ~ ( i r e i h o  
mais pesado que o ar. Dava-lhe a terceira dimensá(1 parri a sua 
atividade social e polifica. 

Dai por diante verificouse (I evoluçáo nctural e lrigica das 
coisas criadas. 

Pontos do globo, onde núcleos de populqáo mantinharir-se iso- 
lados por falta de transporte, o aeroplano os ligou entre si r, lios 
centros mais adiantados. Assim a Aeronáutica fui aglutiiiando os 
pouos da Terra num sentido e numa expressüa ierdadeiri!nienfe 
humana. 

Nas efemérides biogrdficas do ilustre brasileiro enc:~ntramos 
os pontos formais da sua trajefbria na aeroniutica e na fr?jefdria 
da vida. 

1873-JULHO-20. Nasce Alherto Santos-Dumont em Cahsiigii, 
apeadeiro de João Aires, comarca de João Gonies que se cha- 
mará Palmira e depois Santos-Dumont. Cabangú era unia siiii- 
ples casa d e  residência do engenheiro e empreiteiro das o l~ras .  
O municipio de  Barbacena reivindica para seus liinites i) her- 

$0 de Santos-Dumont. 
1877-FEVEREIRO-20. É batizado na Matriz de Santa Tereza de 

Valenca. 
1880. Aos sete anos guia tratores na fazenda do  pai eiii Ribeirão 

Preto. 
1885. Aos doze anos dirige locomotivas Baldwin que puxnvaiii 

os trens de transporte de café verde, na fazenda do .;eu pai 
em Ribeirão Preto. Essa estrada de ferro tinha cêrca de 60 
quilômetros. 

1886. Aluno do Culto à Sciencia (foto no arquivo tio "Estado") 
1888. Aos quinze anos vt. o primeiro balão ern São Paulo nunia 

festa ou qualquer outra solenidade. 
H á  engano de data. A ascensão a que êle se reiere debe ser 

a de Stanley Spencer em dias de abril de 1890. 
Recebe como prêniio o livro "A travers I'monde". 

1890-ABRIL-18, 21, 26 e 27. O "Diário Popular", de S. Paulo, 
publica noticias sôbre a s  ascensões d o  aeronauta Staniey nas 
chácaras Floresta e Prates. na Ponte Grande. 



1890-ABRIL-25. O "Diário Popular", de  S. Paulo publica uma 
noticia sôbre a constituição da sociedade anônima Fazenda 
Dumont. 

1890-MAIO-13 e 14. O "Diário Popular", de S. Paulo, publica as- 
censões do  aeronauta Stanley Spencer. 

1891-ABRIL-6. A fim de  tratar de sua saúde, o Dr. Henrique Du- 
mont parte de Santos para a Europa, a bordo do "Elbe" Ievan- 
do consigo a família inclusive Santos-Dumont. ("O Estado", 
seção de anúncio de vapores, 2-4-1891). Vendera a fazenda à 
Companhia de Melhoramentos. 
Compra na fábrica de Valentigney o seu primeiro automóvel, 

um "Peugeot" de estrada com o qual aprendeu a lidar. 
Tendo partido em abril para a Europa naturalmente em maio 

já se encontrava em Paris. E as  suas atividades esportivas com- 
preendem maio e outubro. 

Regressa ao Brasil pelo "Portugal" trazendo seu auto "Peu- 
geot" de estrada. Diz textualmente: "et lorsque au bout de quel- 
ques sept mois, ma famile rentra au Brésil, j'emportai avec moi ma 
"Peugeot" de route". 

Nas vésperas de voltar para o Brasil vê pela primeira vez na 
exposição de máquinas no Palácio d a  Indústria em Paris, um mo- 
tor a petróleo funcionando, o menor e mais compacto que até então 
já vira. Impressionou-se com o aspecto do motor, o pêso era re- 
duzido etii relação à pbtência (1 HP) funcionamento suave, alimen- 
tado por combustivel liquido - gasolina. Pede entáo ao pai. para 
estudar eni Paris. 

O pai prometeu fazê-lo voltar a Paris a fim de continuar os  
estudos. Nessa inesma noite percorre várias livrarias, onde com- 
pra todos os  livros que encontra sobre balões e viagens aéreas. 
Provàvelmente tudo isso num dia de novembro. 
I8S2-FEVEREIRO-11. É emancipado por escritura pública pas- 

sada no 3." tabelião de S ã o - ~ a u l o :  
1892-MAIO. Volta a Paris. Procura os vrofissionais do  !dão.  

Todos lhe pediram p r e p s  exorbitante; Compra um novo au- 
tomóvel. (I, 3 2 ) .  Compra um triciclo. Numa tarde ai-!gou 
o velódromo do  Parc des Princes e organizou uma corrida ofe 
recendo prêmio. 

1894. Luís Rodolfo d a  Rocha Miranda, transfere, como represen- 
tante d a  Companhia Melhoramentos, a propriedade a um gru- 
po de capitalistas ingleses que constituiram a "Dumont Coffee 
Company" conservando o nome do fundador como homenagem 
e em atenção à projeção que êsse nome mantinha nos merca- 
dos do café. 



AGOSTO-30. Falece no Rio de Janeiro o Dr. Henrique Dumont, 
pai de Santos-Dumont. 

1892.-NOVEMBRO. Regressa ao Brasil. 

1894. Certo dia, quando preparava a s  malas para a sua terceira 
viagem a Europa, compra numa livraria do  Rio de Janeiro 
"Andrée au Pôle em ballon", de Lachambre e Machuron. L* 
êsse livro durante a viagem para a França. 

1894. Toma parte, sem se inscrever, na corrida Paris-Amsterdam 
pilotando um triciclo com um motor de dois cilindros conjuga- 
dos, feitos por êle. Obtém bom desempenho. 

1898. Primeira ascensão em balão esférico junto com Lachambre 
no parque de Vaugirard. 
Sobe por conta de Lachambre do  parque de  Vaugirard com 

passageiros. Depois de permanência acidentada no a r  desce no 
prado de Vincennes. 

Ascensão á noite em Pèrone, sendo arrastado pela tempestade. 
Desce no dia seguinte na Bélgica. - 
MARÇO-23. Montando o balão "Brasil" faz  a sua primeira as- 

censão sòzinho, elevando-se a grande altura. Desce in i  Or- 
Iéans. 

JUNHO-1 1. Procede-se em Londres a segunda assembléia anual 
da "Companhia Dumont de Café". 

JULHO-4. Sobe no balão "Brasil". 

AGOSTO. Suspende o triciclo ao galho de unia árvore para co- 
nhecer da trepidação. Corre para casa e inicia os cálculos 
e os desenhos para o seu balão n.? 1. 

SETEMBRO-17. Experiência sem resultado com o "Santos-Du- 
niont n.' I " .  

SETEMBRO-18. Experiência com o "Santos-Dumont" n.? 1 em 
forma de charuto. Falha. 
W. Fonvielle em comentário sob o titulo "Le ballon dirigeable 

de M. Santos-Dumont" d á  como dia da experiência. Graffigny dá 
15 de setembro. 

SETEMBRO-22. Repete a experiência com o "Santos-Dumont 
n.? 1" manobrando-o em todos os  sentidos e direções. A 
400 metros de altura o balão esvasia-se. Dobrando-se, cai no 
campo de Bagatelle. 
Compra um "buggy" elétrico americano. Com êle passea por 

Paris. Esse veiculo não fazia ruído, neni o seu motor desprendia 
mau cheiro. 



OUTUBRO. Funda-se o Aero Club de Franca coni r) qual se 
funde o "Aérostatic Club" já existente. Santos-Duniont 6 urii 
dos fundadores d a  nova entidade. 

OUTUBRO-8. Artigo de W. de Fonvielle "Le ballori de h\. de 
Santos-Dumont". 

OUTUBRO-23. Toma parte, com o esférico "Brasil" no concur- 
so instituido pelo Aero Clube de Fran(-a. 
Em seu segundo balão esférico "América" vence o cuiirurso 

do  Aero Club mantendo-se no a r  por 23 horas. (Nada eni~intrei 
sobre êsse balão). 
OUTUBRO-29. Noticia da fundação recente do  Acro Cluú de 

Franca e o seu primeiro concurso de balões livres entrc os 
quais o "Brasil" de Santos-Dumont. e realizado no dia 23 
(domingo).  

1899. No recinto d a  Expos i~ão  de Automóveis, das  Tulheria, San- 
tos-Duinont sobe mais uma vez no seu halãozinho "Br?sil". 
Certificado de capacidade para dirigir veículos a petrtltio e 

elétricos (o  que denominamos hoje carta de motorista) 

1899-JANEIRO-9. O Chefe de Policia de Paris autoriza o Iiincio- 
namento do Aero Cluh de França. 

MARÇO. Sobe eiii balão esférico na Exposição de Au!o~nóveis 
instalada nas Tulherias. 

MARÇO-18. Primeiras experiências no Jardim da Aclimação. 

MAIO-1 1. Nos primeiros dias da primavera constrói o "Santos- 
-Dumont n." Z2 ". 

MAIO-I 1. Primeiro ensaio com o "Santos-Uumont n." 2" sob a 
chuva. Sohrevém uma rajada de vento, o balão dobra-se e 
cai. 

MAIO-16. Dia marcado para a experiência do  "Santos-L>ilinont 
n.9 2" em que se comemora a ascensão de N.  Senhora. 

1899-MAIO. DEPOIS DE 16. Santos-Dumont vai a Nice. Faz 
com êxito várias ascensó.es, "observando, estudando, compa- 
rando e concluindo". Marcou o dia para a ascensão. Infe- 
lizmente, o vento, de ameaqador tornou-se tempesiuoso e urna 
hora depois d a  partida do  "Santos-Dumont n." 2", quando êste 
sobrevoava a cidade, um tufão atirou-o para cima das  árvo- 
res de uma montanha vizinha, despedaçando-o. O aeronauta, 
ainda desta vez, salvou-se mas ficou muito machucado. 

NOVEMBRO-13. Data  marcada para o fim do mundo. Viagenr 
de Parque de Aeronáutica de Vaugirard com o "Santos-Du: 



mont n." 3" ao campo de Marte. Aí fêz quantas mariobras 
quis. Dai seguiu para torre Eiffel contornando-a várias vê- 
zes a longa distância. Volta ao Parc des Princes quasi na 
mesma linha que teria de ser a prova, dois anos mais tarde, 
do "Prêmio Deustch". Seguiu para o campo de mafiobras 
de Bagatelle onde desceu com receio de voltar a estaç2o de  
Vaurigard, de difícil acesso. Esta prova era uma aposta com 
Pierre Lafitte, de 10 almôços no "Procópio". 

NOVEMBRO. Quando estava para construir o prinieiro dor seus 
galpõe aeronáuticos, fi.z cum o "Santos-Dumont n.9 3" várias as- 

acensões. 

NOVEMBRO. DEPOIS D E  13. Num terreno recentemente adqui- 
rido pelo Aero Club, eni Saint-Cloud, construiu à própria custa, 
um galpão comprido e bem alto onde uma aeronave se alojasse 
com a câmara completamente cheia. Tinha 30 metros de 
compriinento por 7 metros de largura e 11 riietros de altura. 
Mais uma vez Santos-Dumont teve que vencer os preconceitos 
dos mecânicos, desta vez a respeito da porta corredip.  Afir- 
mavam que devido ao pêso, a s  carretilhas entravavam. De- 
pois da obra acabada tudo funcionou normalmente. 

1900-MARCO-1. Ascensão ein Nice. 
1900-MARÇO-24. O Aero Club França institui o "Prêmio 

Deustsch" com a doasão de 100 niil francos feita pelo rei do 
petróleo, Sr. Deustsch, de Ia Meurthe. 

1900-MARÇO-29. Sobe em Nice, na Praça Macena, a bordo de 
um esférico. Um ciclone o arrasta sobre a floresta. Leves 
contusões. 

1900-abril. Estão prontas todas a s  partes do "Santos.Dumont n." 
4".  

1900-JULHO-26. O "Estado de São Paulo" publica de (3. S .  
"A propósito de Santos-Dumont". 

1900-AGOSTO-1. Fica pronto o "Santos-Dumont n.'! 4".Êstr ba- 
lão em vez de "nacele" tem um selim de bicicleta. Substituiu 
a barquinha por uma treliça de sarrafos de madeira. Motor 
de 2 cil. 7 HP. 

1900-SETEMBRO-19. Experiências no parque do Aero Club, na 
presença dos membros do  Congresso Internacional de Aero- 
náutica, com o "Santos-Dumont n.? 4". O cientista Langley 
está presente. 

SETEMBRO. DEPOIS DE 19. Demonstrações ao Prof. Langley 
com o "Santos-Dumont n." 4" recebendo os maiores elogios. 



OUTUBRO-5. Recebe o prêmio "Animação", juros de um ano 
de 100 mil francos de "Prêmio Deustsch" e entrega-o ao Aero 
Club instituindo o "Prêmio Santos-Dumont" de 4 mil francos. 
O Aero Club ajunta uma medalha de ouro ao prêmio. As con- 
dições desta prova são muito mais fáceis do que as  do "Prê- 
mio Deustsch". 

OUTU.BR0. Experiências com o motor e hélice apenas. 
1901-ABRIL-4. Santos-Dumont institui um prêmio de 4 mil fran- 

cos. 

MAIO-I. Entra em vigência o "Prêniio Santos-Dumont" que du- 
rará até 1.9 de outubro dêste ano. 

JULHO-10. Ascensão de ensaio com o "Santos-Dumont n." 5". 

JULHO-12. Evoluções com o "Santos-Dumont n.9 5" em Long- 
champs, sobre Paris. Avaria no leme. Escala no Trocade- 
ro. Volta Longchamps, depois a o  ponto de  partida. Per- 
curso: 45 km. em 4 horas e 17 minutos. 
Parte de Saint-Cloud e faz  a volta d a  Torre Eiffel. O balão 

tem a forma de  um charuto. 

JULHO-13. Disputa o "Prêmio Deutsch". Contorna a Torre 
Eiffel 43 minutos após a partida. O motor pára ao passar sÔ- 
bre o parque Rotschild e o balão cai. A Condessa D'Eu en- 
via-lhe um lanche. 

JULHO-15. A "Tribuna" de Santos publica telegramas dos jor- 
nais do  Rio noticiando a s  experiências de Santos-Dumont em 
torno da Torre Eiffel. 

JULHO-17. Augusto Severo solicita e consegue a votaqão de uni 
crédito pela Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, no 
valor de 100 contos para auxiliar Santos-Dumont nas suas 
experiências. 

JULHO-20. Artigo de M. Obéric "L'Automobile aérien" a respei- 
to das experiências de 13 de julho, afirmando no mesmo arti- 
go ser Santos-Dumont um dos fundadores do Aero Club de 
França. Diz também: "L'Automobilisme aérien vient de nâi- 
tre. Le ballon n'est plus du domain des chinières". 

JULHO-22. Artigo de Horácio de Carvalho, "Navegação Aerea" 
com os seguintes subtítulos: "A conquista dos ares - de Bar- 
toolmeu de Gusmão a Santos-Dumont". Artigo de R. "Navc- 
gação Aérea", sugerido por um artigo de Rodolph Soreau e 
a respeito do êxito de Santos-Dumont. Forte ventania im- 
pede Santos-Dumont de realizar novas experiências. 



JULHO-25. Infrutífera tentativa para ganhar o "Prêmio Deutsch" 
com o "Santos-Dumont n.Q5". 

JULHO-29. Evoluções com o "Santos-Duniont n.e 5" sôbre Long- 
champs e regresso a o  ponto de partida. Duracão 15  minu- 
tos e 30  segundos. 

JULHO-30. 'Artigo na seqáo "Palestra Cientifica" de P. P .  (Paulo 
Pestana), "Concurso aeronáutico do Aero Club. 

JULHO-30. Artigo na seqão "Palestra Científica" de P. P. (Paulo 
Pestana) "Os aeróstatos do  futuro" que diz respeito a vitória 
de Santos-Dumont no  "Prêmio Deutsch". Deve ser o1itubr0, 
verificar. 

AGOSTO-1. "O Estado de S. Paulo" reproduz do "Temps", de 
13 de julho, a notícia da primeira ascensão aerostática de nos- 
so patricio. 

AGOSTO-I. A Condessa D'Eu envia-lhe uma medalha de S. Bento 
para protegê-lo de acidentes. (1, 18). A medalha é de S. 
Betnto e não de S. Benedito como traduziu-se algures. "O Es- 
tado de S. Paulo" reproduz do "Temps" impressões e entrevis- 
tas de Santos-Dumont s&re o feito do dia 13 de julho. 

AGOSTO-4. Evolu~ões  com o "Santos-Dumont n."" sôbre Long- 
champs e regresso ao ponto de partida. Tempo: 8 minutos. 

AGOSTO-8. Terceira tentativa para a conquista d o  "Prêmio 
Deutsch". Contorna a Torre Eiffel na presença da comissão 
do  Aero Club. Próximo ao grande Hotel do  Trocade70 a cá- 
mara de gás  contrái-se. A aeronave C atirada contra o edi- 
fício e explode. O aeronauta sai incolume do acidente. 

AGOSTO-10. O seu hangar nos terrenos do Aero Club fica ter- 
minado (LXXVIII, 17-8-901, 129). Artigo assinado por Char- 

. ao  a les Clairville, na secão "Courrier de Paris" que faz a1u.- 
Santos-Dumont como honiem social. 
Retrato de Deutsch, de Ia Meurthe, e as  tentativas de  Santos- 

-Dumont para a conquista do "Prêmio Deutsch" in "Le Monde 
Illustré". . 
AGOSTO-17. Entrevista de Santos-Dumont a Fernand Fos, sob 

o título "M. Santos-Dumont raconté par lui-même" (LXXVIII, 
17-8-901, 128). Notícia do acidente no Hotel Trocadero. Re- 
lembra ao reporter de "Monde Illustrè" a sua ascensão em Nice 
a 19 de margo de 1900. 

AGOSTO-20. "L'automobilisme aérien vient de naitre. Le ballon 
dirigeable n'est plus du domain des chimères", diz "Le Mon- 
de Illustré", pág. 39. 

1901-AGOSTO-26. O balão está completamente consertado. 
1901.AGOSTO-26. "O Estado" publica artigo de Carlos Sam- 

paio, datado de Londres 29-7-901, sôbre a direção em balses.  
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1901-AGOSTO-27. Artigo de Jose Feliciano. "A direqão dos ba- 
lões" a respeito de outro artigo do Sr. Carlos Sampaio cen- 
surando-o por não se lembrar de Júlio César ao escrever sò- 
bre o êxito de Santos-Duniont". 

190l.AGOSTO-30. Recebe dos construtores o "Santos-D~imont 
n.'! 6" (LXXXIX, 7-9-901. 156). Consertado coni a s  espe- 
cificações determinadas pelo aeronauta. 

1901-AGOSTO-I:. "O Estado" reproduz do "Tenips", de 13, o 
primeiro circuito da Torre Eiffel com impressões e entreúistas 
de Santos-Duinont. A experiência foi na nianhá desta da ta .  
Deu 5 ou 6 voltas pelo hipódroiiio e volta completa ao pvque .  
Instigado pelos seus homens foi a Torre Eiffel. A pouca distân- 
cia parte-se uma das cordas do coriiando, a da esquerda. Fe- 
lizniente, porque se fosse a da direita iria de encontro a Torre. 
Dirigiu-se para o lado do Trocadero onde desceu. Trouxe- 
ram-lhe uma escada para poder chegar a o  leme. Feito o con- 
serto subili novariiente e dohrou a Torre voltando ao porito de 
partida. 

190I~AGOSTO-17. "L'lllustration" publica sob a rubrica "Cour- 
rier de Paris", comentários sòhre o sentiniento religioso de 
Santos-Dumont que parecia estar em contradição com a per- 
sonalidade cicntifica do ilustre brasileiro. Afirrna ao abrir 
o artigo: "M. Santos-Duniont est glorifié de toutes parts et 
c'est justice. On loue en lui le "professeur ( a s  aspas vêm no 
artigo) d'energie" et I'on celèbre le savant: car i l  fut et i l  de- 
meure I'un et I'autre". 

1901-SETEMBRO-I. Fica pronto e coiiipletainente cheio o "San- 
tos-Duniont n? 6". 

ISOI-SETEMBRO-3. O vento impede iiovas experiências. 

1901-SETEMBRO-5. Primeira experiência e eni caráter reservado 
com o "Santos-Duinont n.? 6", em presenca do Priricipe Ro- 
lando de Bonaparte. Excelentes resultados (IX, 98).  Pas- 
sou duas vêzes por cinia do  Aero Cluh. 

1901. SETEMBRO-6. Evolu~ões coiii o "Santos-Dumont n." 6" 
sobre Longchainps. Faz várias evoluções difíceis sobre o hi- 
pódronio. Convida amigos a esperá-lo no café  Cascata. Ao 
passar por sobre o parque Kotschild o "guide-rope" enrosca 
nas árvores. O balão e rebocado. nias ao passar perto de 
cabos elétricos escapa das mãos d(is condutrires e eleva-se a 
100 metros. Parecia iniinente o desastre fatal quando o aero- 
nauta arranca a sotura de emergência e o aparelho desce pesa- 
damente. Mais uma vez Santos-Dumont sai incólume. 



1901-SETEMBRO-7. A Comissão Cientifica do Aero Club iiiodi- 
fica o regulamento do "Prêmio Deutsch". 

1901-SETEMBRO-7. Paris 7 - Excelente êxito. As 7 3:$ ho- 
ras subia o balão, vai a Longcharnps evolui durante uma hora 
a altura de 400 metriis. Desceu em Longchamps ás 10 h«- 
ras c 30  niinutos, explicou (I que notara de deficiência, .;uhiu 
de novo e disse aos aniigrls que já ia toniar coni Eles café no 
Café de Ia Cascadc onde de fato desceu. Subiu outra vez e 
seguiu eu1 paralelo a Avenida das  Acácias, atravessou a pon- 
te de Saint-Claud donde voltou erii dirrcão ao ponto de par- 
tida. Neste trajeto enroscou-se nas arvores do Castelo de 
Boulogne do  Sr. Edniund Rotschild, danificando-se o balão 

1901-SETEMBRO-10. Santos-Dumont envia nornindlnien:~ urri 
protesto ao Presidente do Aero Cluh contra a s  alteraqóts do 
regulamento da prova do "Prêmio Deutsch". Rápida ml t a  
com o "Santos-Dumont n." 6" d á  de encontro a uma árvore. 
Sai do prelo o folheto "A conquista do Ar pelo aeronauta hra- 
sileiro Santos-Dumont - 1901", Paris - Aillaiid. NZo traz 
o nnme do autor. 

IgOI-SETEMBRO-I 1. O "Matin" publica o protesto dd S:+itos- 
-Dumont. 

1901-SETEMBRO-13. Artigo na seçãr] "Palestra Cientifica" de 
P. P. "Santos-Dumont e os seus competidores". 

1901-SETEMBRO-14. Artigo de Enimanuel Aimé sõbre o siste- 
ma aerostático Santos-Dumont "Le Santos-Dumont n." ti" 

1901-SETEMBRO-18. Experimenta o novo leme que perm' ,te evo- 
luqões em circuito. 

1901-SETEMBRO-19. Evoluqões sobre Longchamps ctlni o "San- 
tos-Dumont n."". Ao fazer uina curva niuito fechada o in- 
vólucro esbarra numa árvore e explode. 

1901-SETEMBRO-30. Artigo de P. P. "Concurso aeronáutico do 
Aero Club" (LXXXV, 30-9-901). 

1901-OUTUBRO-I. Experiências sensacionais corn o "Snntos- 
-Dumont n." 6" para concorrer ao "Prêniio Deutsch". 

1901-OUTUBRO-10. Evoluções com o "Santos-Duinont n." 6" 
sobre Longchamps. Escala no café Cascata. Volta ao poii- 
to de partida. (V,  43 ) .  



1901-OUTUBRO-11. Evoluções sobre Longchamps com a "San- 
tos-Dumont n.? 6". Avaria na hélice. (V, 43) .  

1901-OUTUBRO-12. Viagem acidentada com o "Santos-Uumont 
n.Q 6", devido as condições atmosféricas. 

1901-OUTUBRO-13. O balão no hangar do Aero Club de França. 
(Foto de Chennevière - arquivo do "O Estado". 

1901-OUTUBRO-15. "O Estado" anuncia para esta data novas 
experiências. Experiências infrutíferas com o "Santos-Du- 
niont n." 6" por causa da  chuva. 
- Passa em 2." discussão na Câmara dos Deputados, do Rio 

de Janeiro, o projeto concedendo cem contos a Santos-Du~cont. 
1901-OUTUBRO-16. Os jornais anunciam a ascensão de Santos- 

-Dumont para dai alguns dias a fim de disputar o "Prêmio 
Deutsch". 
- Artigo na seção "Palestra Científica de P .  P .  , "Santos- 

-Dumont" e o "Prêmio Osiris". 
1901-OUTUBRO-18. Avisa por telegrama à Comissão do Aero 

Club que no dia seguinte iria realizar a prova para a conquis- 
ta do "Prêmio Deutsch". 

1901-OUTUBRO-19. Ganha o "Prêmio Deutsch". Reunidos al- 
guns membros do Aero Club iniciou a viagem. Contornou a 
Torre Eiffel e voltou ao ponto de partida. Os poinienores 
dessa prova foram os seguintes: "O "Santos-Dumont n." 6" 
deixa o parque do Aero Club as  2 horas e 44 minutos da  tar- 
de. Aos 8 minutos e 45 segundos chega ao ponto de parti- 
da stibre o parque do Aero Club, isto é, 29 minutos e 15 se- 
gundos após a partida. O regulamento da prova exi$a 30 
minutos para o trajeto de ida e volta obrigando-se o concor- 
rente a contornar a torre. Na manobra de descida gastou 
mais 10 minutos e 15 segundos. Foi-lhe recusado o premio 
pela Comissão. O Aero Club mais tarde, reconheceu o seu 
direito. 
- O "Auto-Vélo", de Paris, tira uma edição de 70 mil exem- 

plares noticiando o feito de Santos-Dumont ( IX,  137) 
1901-OUTUBRO-20. Artigo de Auguste Wimille a respeits da  

vitória do "Prêmio Deutsch". Estampa na página de rosto 
uma bela composi@o gráfica do retrato de Santos-Dumont, 
do "Santos-Dumont n.9 6" e do galpão em Saint-Clond. En- 
tre as fotografias há uma da princesa Isabel que assistira ao 
feito do aeronauta brasileiro. 

1901-OUTUBRO-21. O "Temps", de Paris, publica um artigo 
de Ch. Dulot, noticiando o feito de Santos-Duniont. 





1901-NOVEMBRO6 O "Jornal do Comércio", do Rio, publica 
a decisão d a  assembléia do Aero Club. 
- Henri Deutsch envia ao Conde de Dion, Presidente do Aero 

Club, um cheque de cem mil francos, contra o Banco Crédit Lyon- 
naise a fim de ser entregue a Santos-Dumont. 
- Santos-Dumont recebe um oficio da Diretoria do Aero Club 

cientificando-o de que desde o dia 8 estará ã sua disposiqáo na 
caixa do  Aero Club, desde às  1 1  horas da manhã, a quantia de  
100 mil francos. 
1901-NOVEMBRO-7. Parecer favorável da Comissão de Finan- 

Tas do Senado Brasileiro ao projeto de auxilio de 100 contos 
a Santos-Dumont 

1901-NOVEMBRO-8. Recebe os 100 niil francos e manc!,i reti- 
rar do  penhor os utensilios dos pobres de Paris. 
- A "Tribuna de Santos", noticia a s  declara$Ões de 1:enry 

Blowitz correspondente ao "Times", em Paris, sôbre a votação do 
Aero Club para o julgamento da prova do  "Prêmio Deutsch". 
1901-NOVEMBRO-10. A revista "La petite illustration", dr? Paris, 

publica "Santos-Duiiiont" assinado por Emile Révérard e traz 
na capa e na primeira página a caricatura do  aeronaiitz bra- 
sileiro. 

1901.NOVEMBRO-I 1. Em Paris foi desmentida a noticia publi- 
cada por diversos jornais do  estrangeiro sôbre o próxiino ca- 
samento de Santos-Dumont. 

1901-NOVEMBRO-11. Emmanuel Aimé faz uma conferencia na 
soicedade "Alliance F ran~a i s e  du Seizième Arrondiss?ment" 
sôbre o sistema Santos-Dumont do ponto de vista científico. 
- No Palace Hotel a imprensa oferece-lhe um banquete de 

110 talheres, presidido pelo Príncipe Rolando de Bonapaite. 
- Os admiradores de Santos-Dumont ofereceram-lhe uin ban- 

quete no Elisée Palace Hotel. 
- O Prefeito de Saint-Cloud propõe à municipalidade dar o 

nome de Santos-Dumont à rua que passa pelo hangar do aeronauta 
brasileiro. 
1901-NOVEMBRO-12. Santos-Dumont parte para Monaco. 
1901-NOVEMBRO-14. Aprovado em 3.' discussão, no Senado 

Brasileiro, o auxilio de 100 contos a Santos-Dumont. 
- O Chefe de Policia de Paris, afixa editais convidando os 

pobres a comparecerem com as  suas cautelas de penhores, de ob- 
jetos empenhados entre 2 e 8 de novembro para serem liquidadas. 
1901-NOVEMBRO-14. O Aero Club de Londres nomeia Srntos- 



-Dumont sócio honorário e fundador numero um. Oferece uni 
banquete em sua 'honra. Saiitos-Dumont aceita o convite. 
-Aprovada por unaniniidade a proposta do Prefeito de Eaint- 

-Cloud. 

1901-NOVEMBRO-15. O aeronauta brasileiro aceitou o diplonia 
de membro honorário do Aero Club londrino assirn como o 
convite oferecido em sua honra. 

1901-NOVEMBRO-16. O "Diário da Bahia" publica uni tell-gra- 
ma de Paris sobre a entrevista de Santos-Dumont, eni Lião. 
declarando haver gasto, corn as  suas experiências. 345 mil 
francos. 
- O "New 'r'ork Herald" propõe a Santos-Duiiiont, por tele- 

grama, custear-lhe uma viagem ao Polo Norte, concedendo-lhc além 
disso 100 mil dólares de prêmio e a construção d a  aeronavt. 
- Inicia os trabalhos no aeródroino em M6naco. 

1901-NOVEMBRO-17. O Presidente Canipos Salles decreta a 
abertura de um crédito de 100 contos para pagai11en:o do  
"Prêmio", crédito êsse aberto pelo Ministério d a  Viacão e 
Obras Públicas. 

"DECRETO 4.240, de 17 de novembro de  1901. Abre iio 
Ministério d a  Indústria, Viação e Obras Públicas, o créditc de 
l00:000$U00, coin o fiin de ser entregue ao Sr. Alberto Santos- 
-Dumont, como prêmio pelo resultado de sua experiência de uiii 
balão dirigível. 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Biasil, 
usando da autorização contida no decreto legislativo 799, de I5  do  
corrente mês decreta: 

Artigo único: Fica aberto no Ministério da Indústria, Viacão 
e Obras Públicas, o crédito de 100:000$000 com o fim de ser en- 
tregue ao Sr. Alberto Santos-Dumont, pelo resultado de sua 
experiência de uni balão dirigível, feito em Paris a 13 de outubro 
do corrente ano; revogadas a s  disposicões em contrario e fazendo- 
-se a s  necessárias operacões de crédito. 

Capital Federal, 17 de novembro de 1901, 13." da Repiihlica. 

(a )  M .  Ferraz de Campos Salles 
Alfredo Maia". 

1901-NOVEMBRO-IR. O "Estado de S. Paulo" publica c'c P. P., 
"O Triunfo de Santos-Dumont - A travessia do Mediterrâ- 
neo". 



1901-NOVEMBRO-19. Festa em homenagem a Santos-Dumont 
promovida pela colõnia brasileira de Paris e onde lhe foi ofe- 
recido um bronze de Injalbert "La Renomée". Foi o orador 
o engenheiro Pandiá Calógeras. 

1901-NOVEMBRO-22. Chega a Londres onde lhe fazem brilhan- 
te recepção os membros das  sociedades londrinas, Aero Ctub, 
Automóvel Club e Parque Aerostático Militar. 

1901-NOVEMBRO-23. No salão do Instituto de Engenheiros Ci- 
v i s  de Paris, o engenheiro Charles Armengaud faz uma ~ o n f e -  
rência sobre a obra aerostática de Santos-Dumont. 
- Lady Gray oferece-lhe suntuoso banquete. 
- L. Baudry de Saunier em "L'lllustration" ao comeiitar um 

concurso de aviadores inicia assim o seu artigo: "Les expériences 
de M. Santos-Dumont ont eu le double résultat de sécouer Ia 

somnolence des inventeurs et d'intéresser,au plus haut point le pu- 
blic a I'art de naviguer dans les airs. Or la navigation aérienne 
dont presque tout le monde parle sans I'avoir, jamais vue, est re- 
cherchée par deux écoles parallèles, celle du  plus Iéger que l'air 
et celle du plus lourde que l'air". 
1901-NOVEMBRO-25. O Aero Club de Londres oferece-lhe um 

banquete no salão nobre do  Whitehall-Rooms em que toma- 
ram parte além de notáveis personalidades inglesas, os brasi- 
leiros: Joaquim Nabuco, ministro do Brasil eni Londres; José 
Carlos Rodrigues, proprietário do  "Jornal do Comércio", do  
Rio e o consul J. Chermont. 
- É recebido na primeira festa intima do  ano oferecida, à 

tarde em sua honra, pela "Society of Women Journalists", no Essex 
Hall (VI, 307). 
- Inaugura-se o Aero Club do  Reino Unido, em Londres, com 

um banquete oferecido no restaurante Carlton, a Santos-Dumont 
e presidido pelo Conde Dundonald sendo o aeronauta brasi:eiro o 
sócio honorário fundador número um. 
- Recebe um telegrama de felicitações do  Presidentc do 

Brasil. 
- Carta de Nabuco de Araújo relatando o fato a o  Miiiistério 

das  Relações Exteriores do Brasil. 
1901-NOVEMBRO-26. É dada ordem à Casa d a  Moeda do  Brasil, 

pelo Presidente Campos Salles, a fim de se cunharem duas me- 
dalhas comemorativas. Uma de ouro para ser dada a San- 
tos-Dumont e outra de prata para ser conservada na Biblioteca 
Nacional. 

1901-NOVEMBRO-26. O Ministro Joaquim Nabuco ofevce-lhe 
um banquete no Hotel Carlton de Londres. 



- Banquete no Restaurant Carlton de  Londres, presid;!!~ pe- 
lo Lord Dondonald e oferecido pelo Aero Club do  Reino Unido (VI, 
301 e 302 ) .  
- O jornal londrino "Timks" noticia ter-lhe sido confe:ido pe- 

lo Aero Club do  Reino Unido, o titulo de  sócio fundador e mem- 
bro (VI, 303) .  

1901-DEZEMBRO-11. Desmente-se a notícia de  jornais estran- 
geiros sôbre o próximo casamento de Santos-Dumont. 
- Publica-se em Paris "L'Histoire des Santos-Dumotit" - 

1898-1901 - eni regozijo pela conquista do "Prêmio Deutsch". 
Edisão Lafitte de  "La vie au Grand Aair", com 100 fotogirvuras 
e textos de  Santos-Dumont, H. Deutsch de Ia Meurthe, E Aimé. 

1901-DEZEMBRO-26. Em Mônaco, Santos-Dumont a n ~ n c i a  a 
viagem pela costa de Nice a Spezzia e logo depois a travessia 
do Mediterrâneo indo a Argélia. 

1902. A "Revista do  Instituto Histórico e Geográfico de São  
Paulo", em seu vol. VI (1900-1901) publica, de Horácio de 
Carvalho, "Navegação Aérea", com os seguintes suh-títulos: 
A conquista dos ares - de Bartolomeu de  Gusmão a Santos- 
-Dumont. 

1902-JANEIRO. Chega a Monte Carlo a convite do  Príncipe de 
Mônaco. 
- Henri de Rochefort escreve um comentário sôbre o; iraba- 

lhos de Santos-Dumont eni Monte Carlo. 
- O hangar de Santos-Dumont teni 55 m de compviniento, 

10 m de  largura e 15 m de altura. 

1902-JANEIRO-23. Visita d a  ex-imperatriz Eugênia, viuva de  Na- 
poleáo 111, ao hangar de Santos-Dumont em Mônaco. 

1902-JANEIRO-27. O "Santos-Duniont n.? 6" voa s ô b x  a haía 
de Mônaco. 

1902-JANEIRO-28. Evolu~ões  com o "Santos-Dumont n.? 6" sõ- 
bre a baía de Mônaco voltando, de cada vez, ao ponto de par- 
tida. A primeira saída durou 15 minutos, a segunda 49 mi- 
nutos. 
- Terminado em Mônaco o vasto galpão indispensável para 

preparar o seu balão n.", e convenientemente aparelhado êste, San- 
tos-Dumont fêz a experiência preliminar. 

1902-JANEIRO-29. A primeira e segunda experiência rSbre o 
Mediterrâneo, em Mônaco. A primeira, as 8 horas d a  manhã. 
A segunda, a tarde. 



1902-FEVEREIRO-I. "Le Monde Illustrée" reproduz unia foto- 
grafia da visita da imperatriz Eugêna, ao hangar de Santos- 
Dumont, eni Mônaco. 
- Santos-Dumont proinete a Imperatriz Eugênia, voar sôbri: 

a Villa Cyrnos ao fazer suas ascenqões. 
- "Le Monde Illustrée" noticia as ascensões de Santos-Du- 

rnont no dia 29 de janeiro. "L'Illustration" puhlica inforiiiacões 
sobre o inesnio assunto. 
- O "Santos-Dumont n." 6" é exposto no Crystal Palace de 

Londres pelo Aero Clube da Grã-Bretanha. 

1902-FEVEREIRO-2. "O Estado de S. Paulo" publica, de Coe- 
lho Netto, "Criinicas", trabalho puramente literário sobre San- 
tos-Dumont. 

1902-FEVEREIRO-10. Evoluções em Ivlonaco. Vai até o caho 
S. Martinho. Duraqão do vôo, 23 minutos. 

1902.-FEVEREIRO-12. Evolnqões sôhre o Mediterrâneo, eni M Ô -  

naco, indo pela segunda vez ao cabo S. Martinho. Diiração, 
30 ininutos. 

1902.FEVEREIRO-13. O "New York Herald" edicão parisiense 
noticia o feito do dia 12. 

1902-FEVEREIRO-14. As 4 horas e nieia da tarde parte de La 
Condamine. Sofre um acidente e sossobra. O aeronauta 
resfria-se e adoece. 

1902-FEVEREIRO-15. Adrien Marx faz uin comentário sôbre o 
acidente do dia anterior. 
- Deixa Monte Carlo e recebe vários convites de diferentes 

lugares para neles fabricar os seus dirigíveis. 

1902-FEVEREIRO-16. Voa em Mônaco. Desastre. 

1902-FEVEREIRO-17. "O Estado de S. Paulo" reproduz telegra- 
ina publicado no dia anterior pelo "Jornal do Comércio" do 
Rio, si>bre o acidente de Mônaco do Santos-Dumont. 

1902-FEVEREIRO-22. "The Grafic" de Londres publica clichs 
sobre o acidente de Santos-Duniont com o dirigível n." 6 em 
Monte Carlo no dia 14. 
- O "Santos-Durnont n." 6" é exposto no Crystal Palace de 

Londres pelo Aero Club da Grã-Bretanha. 

1902-FEVEREIRO-28. "L'lllustration" traz gravuras sobre o nau- 
frágio em Monaco. 





Editions de Ia ViE A U  ORAND AIR 

L'Histoire des " Santos-Dumont " 



1902-MARÇO. O "Figaro Illustrée" (edição francesa e inglesa) 
publica uma apreciação sôbre o grande brasileiro e clichês de 
diversos aspectos das suas ascensões eni Mônaco e em Paris. 

1902-ABRIL. Carta de Edison aplaudindo-o por ter adotado o 
motor a petróleo em seus balões. 
- Apronta-se o "Santos-Dumont n." 7". 

Ig02-ABRIL-6. Embarca em Cheburgo com destino a Nova Yoik 
a fim de tomar parte no Congresso e Concurso Aeronáutico de 
S. Luis, organizado pela Comissão Executiva da Exposi~á(i 
de 1903. 

1902-ABRIL. Visita os Estados Unidos a convite do Presiden!? 
Theodoro Rosevelt para discutir com os Alms. Dervey, Ma- 
han, Cherter e outras altas patentes da Marinha e Exército a 
possibilidade da utilizafáo do dirigivel como arma contra os 
submerssiveis e novo meio de reconheciniento iiiilitar. De 
Washington, as confabulações forain transferidas para o Cen- 
tro Naval de Anápolis. 

1932-ABRIL-l I .  Em entrevista ao "New York Tinies", antevê as 
realizafões do aeroplano. Declarou que instalaria aparelho 
Marconi em seu dirigível. Inventa a palavra "aeroporto" 
- Notícia do "New York Tinies", suhie visita de Santos-Du- 

mont a Édison e aos seus laboratórios. 

1902-MAIO- 1.  Regressa a Europa. 

1902-MAIO-9. Chega a Cherburgo, vindo de Nova York. 

1902-VERAO. Viagem a Inglaterra. 

1902-JUNHO. Noticia da construção do pequeno dirigivel "Saii- 
tos-Dumont n." 9", de forma ovóide. 

1902-JULHO. Está na Inglaterra. 

1902-AGOSTO-31. "La Petite Illustration". de Paris, publica p?- 
queno comentário sôbre a viageni de Santos-Dumont aos Es- 
tados Unidos. 

1902-SETEMBRO-22. "O Estado de S. Paulo" publica na seção 
"Palestra Científica", de P. P., "Concurso Aeronáutico de S. 
Luis". 

1902-SETEMBRO-30. Lei n." 672, de 30 de setembro de 1902, 
da Municipalidade de São Paulo, concedendo 10 contos para 
auxiliar as  suas experiências aeronáuticas. (Leis e atos muni 
cipais de 1903). (Aguirra) . 



1902-DEZEMBRO-4. Recebe do Aero Club de ~ r a n i a  uma me- 
dalha de ouro em recompensa pelos seus trabalho aeronáu- 
ticos. 

1902-DEZEMBRO-16. Propõe a Lebaudy uma aposta de veloci- 
dade e cuja bolsa seria de 100 mil francos. Lebaudy não 
aceita o desafio. 

1903. Está terminado o hangar de Santos-Dumont em Long- 
champs. 

1903-PRIMAVERA. Evolue eni Nice num balão esférico. 

1903. MARCO-29. O Dr. Gabriel Rezende, Ministro em Paris, 
entrega solenemente a medalha comernorativa que a colônia 
brasileira mandara cunhar em honra de sua grande vitória 
de 1901. 
- Trabalha na construção do "Santos-Dumont n." 10" (LXXI, 

408) .  

1903-ABRIL-10. "O Estado de S. Paulo" publica de G. Sandt. 
"A imprensa inglesa sôbre Santos-Duniont". ,, 

1903-MAIO-7. Primeiras experiências com o "Santos.Dumont n.? 
9" no aeródromo de Neuilly. 
- O  "Santos-Dumont n.u 9" tomou o apelido de "Balladeuse". 

1903-MAIO-8. Experiências com o "Santos-Dumont n.O 9" em 
Neuilly conseguindo 19 km a hora. 

1903-MAIO-9. Idem. 
1903-MAIO-21. Experiências com o "Santos-Dumont n.? 9". Vi- 

sita ao Polo Club voltando sempre a o  ponto de partida. Du- 
ração, uma hora e vinte minutos. 

1903. MAIO-22. Passeios com o "Santos-Dumout n." 9". 

1903-MAIO-29. Vai novamente ao Polo Club com a "Balladeuse" 
e volta a o  ponto de partida. 

1903-MAIO-30. Passeio com a "Balladeuse" voltando ao ponto 
de partida. 

1903-JUNHO-10. Sai com a "Balladeuse", evolue sôbre Baga- 
telle, vai ao Polo Club e volta ao ponto de partida. 

1903-JUNHO-13. Saiu d a  sua residência nos Campos Elísios, foi 
ao Bois de Boulogne, almoçou e voltou para casa navegan- 
do contra o vento. 

IW3-JUNHO-14. Dia d a  ultima corrida do ano em Longchamps, 
Santos-Dumont com a "Balladeuse" desce no campo, conversa 
com amigos e parte para  o seu galpão. 



1903-JUNHO-23. Passeio com a "Balladeuse" ao redor do Arco 
do Triunfo, ao longo da Avenida dos Campos Elisios a uma 
altura mais baixa que as linhas paralelas dos beirais. Pou- 
sou diante da sua residência. Toma cafk e sai. Volta ao seu 
aeródromo, sempre por via aérea. 

1903-JUNHO-24. Passeio com a "Balladeuse" ao Polo Club. A 
noite, evoluções em Bagatelle, tendo a frente da aeronave um 
farol de acetileno. 

1903 -JUNHO-25. Evoluções com o "Santos-Dumont n." 9" em 
Bagatelle. 

1903-JUNHO-26. Desce com a "Balladeuse" no meio da criança- 
da durante uma festa infantil em Bagatelle. Sobe com uma 
das crian~as. 
- Repete-se a experiência da ascensão noturna com o "San- 

tos-Dumont n.Q 9". 
1903-JUNHO-27. Evoluções em Bagatelle. Por alguns minutos 

Santos-Dumont cede a aeronave a uma jovem brasileira (?),  
senhorita Costa, que vai com o "guide-rope", motor e hélice em 
marcha, ao campo do Polo Club. A senhorita Costa é a pri- 
meira mulher que sobe a bordo de um balão dirigível. 

1903-JUNHO-28. Concurso aerostático do Aero Club. Ao partir 
o ante-penúltimo, Santos-Dumont aparece por sobre as  árvores 
com a sua "Balladeuse". Era uma surprêsa para os seus 
amigos e colegas. Vinha pelo ar como num cômodo auto- 
móvel associar-se à festa. Uma vez em terra o conde de La 
Valette e o cel. Renard felicitam-no calorosamente. 
- Três ascensões. Pela manhã sai de Neuilly, vai a Baga- 

telle e Paris. Desce em Bagatelle onde há revista do contingente 
militar. A tarde vai a Bagatelle e a Paris onde desce perto do Lar- 
go da Estação da Estrada de Ferro fronteiro à Porta Delfina. Vi- 
sita um amigo deixando o balão à porta. A noite fêz-se pela ter- 
ceira vez rumo a Bagatelle com o aparelho munido de projetor de 

acetileno ensaiando as mais difíceis evolu$ões e fazendo o apa- 
relho obedecer com docilidade jamais vista (LXXI, 41 1). Vai ao 
Parque do Aero Club (outeiro de Saint-Cloud) onde pousa. Che- 
ga ao seu aeródromo depois de ter evoluido sõbre Surresne e Pu- 
teaux. 
- "O Estado de S. Paulo" publica, de Coelho Netto, "Crôni- 

cas", trabalho puramente literário a respeito de Santos-Dumont. 
JUNHO-29. Uma jovem cubana Aida de Acosta, depois de ter 

recebido três lições dirige sòzinha o "Santos-Dumont n.9 9" de 
Neuilly - Saint James a Bagatelle com o "guide-rope" arras- 
tando no chão. 



- Pousa entre seis balões esféricos nos terrenos do Aero Club 
eni Saint-Cloud. Sobe e atravessa novamente o Sena, segue para 
o Mont-Valériens, aproxima-se do  grande forte, regressa, tornando 
a atravessar o Sena indo pousar nos seus terrenos em Neuilly. 
1903-JULHO-2. Ascensão com o "Santos-Dumont n.? 9". 

1903-JULHO-3. Ascensão com a "Balladeuse". Vai até a hve- 
nida Henri Martin, e volta ao aeródromo. 

1903-JULHO-4. Evoluções com o "Santos-Dumont n."" sfibre a 
ilha Puteaux. 

1903-JULHO-5. Vai com a "Balladeuse" até a corrida d'Auteuil e 
pousa na pesagem. De volta perto da ilha Puteaux o carbu- 
rador encendeia-se. Santos-Dumont apaga a chama com o 
chapéu. A aeronave é levada ao aeródrumo (hangar).  De- 
pois de repouso de alguns ininiitos, evolue sôbre Bagatelle du- 
rante uma uieia hora. 

1903-JULHO-I I.  As dez horas, vento com rajadas. . Aposta coiil 
amigos que iria assim mesmo almocar no Restaurante Casca- 
ta. Sai com a "Balladeuse" às  I I horas e 50. Ao meio dia 
chega a o  restaurante. 
- É convidado por oficiais do Exército a coniparecer coni a 

"Balladeuse" à parada militar do  dia 14 de julho em Longchanips. 
- Escreve ao Ministro da Guerra de França, oferecendo os 

seus inventos. 
1903-JULHO-13. Saiu de sua residência nos Campos Elisios. colli 

a "Balladeuse", foi ao restaurante do Rosque de Boulogne 
(Cascata) e voltou para casa navegando contra o veoto. 

1903-JULHO-14. Evolue sobre Longchamps durante a revista nii- 
iitar. Volta ao ponto de partida. Duração 25 niinutos. Al- 
tura iriáxinia, 200 nietros. Equilibrio notável apesar das  nii- 
merosas alternativas de  sombra e sol. 

1903-JULHO-15. A imprensa francesa comenta a s  proezas de 
Saiitos-Dumont com a "Balladeuse" sôbre o campo de  revista 
e faz  considerações sobre o emprêgo das  aeronaves nas giier- 
ras. 
- Escreve uma carta a o  Ministro da Guerra da França poli- 

do  a sua flotilha de aeronaves à disposição do govêrno francês, eni 
caso de guerra, salvo contra qualquer pais das  Amfricas. 
1903-JULHO-18. Carta do  Ministro da Guerra da França. 
1903-JULHO-19. O general Andrée envia-lhe uma carta declaran- 

do ter designado oficiais para estudarem os seus balões. Os 
oficiaislevam a carta do  aludido militar. 



1903-JULHO-26. "O Estado de S. Paulo" publica na secção "Vida 
portuguêsa". de "G. S .  ", Santos-Dumont. 

1903-JULHO-29. Santos-Dumont declarou ao govêrno francês que 
os seus inventos ficavam ao dispor da França, a qual em caso 
de guerra poderia dêles se utilizar salvo apenas os direitos do 
Brasil. 

1903-JULHO-30. Santos.Duiriont recebe em seu barracão, em 
Neuilly, a visita de oficiais representantes do Ministro da Guer- 
ra da França e a êles, o aeronauta brasileiro, explicoii duran- 
te duas horas o funcionamento do motor que era de 60 Cv 
Os militares estudarani coiii atenqão todas as peças da aero- 
nave. 

1903-IULHO-31. Santos-Duinont recebe a visita dos represen- 
tantes do Ministério da Guerra eiii Neuilly - S a i ~ t  James on- 
de Ihes niostra, cheias, as suas aeronaves e combinam uina 
experiência de caráter prático. 

1903-AGOSTO-20. Parte de Paris para o Rio de Janeiro. 
1903-AGOSTO-23. Concede entrevista em Paris ao redator do 

"Vélo" na hora de embarcar para Bordéus pelo trem Giroiidc 
et Garonne. 

1903-AGOSTO-24. Está etii Lisboa algunias horas. Veio de Bor- 
déus pelo "Atlantique". Dá, a bordo, lima entrevista a ini- 
prensa por intermédio do representante do "Jornal da Noite". 
Fala de Severo atribuindo o desastre ao seu nenhum conheci- 
inento da navegacão aérea. .4 sua prinieira próxima viageiil 
será a travessia da Mancha. Irá em breve ao Brasil "mais 
depressa do que o leva agora o "Atlantique" e q u e  também há 
de vir a Portugal pelos ares. 

1903-SETEMBRO-5. É proposto sócio honorário do "instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo" pelos senhores Antô- 
nio de Toledo Piza, Duarte de Azevedo, Dionisio Caio da 
Fonseca, M. Pereira Guimarães, F. A. de Miranda Azevedo. 

1903-SETEMBRO-6. hledalha oferecida pelo "Sport Náutico da 
Bahia". 

1903-SETEMBRO-7. Chega a« Rio de Janeiro "Atlantique" 
sendo recebido coni entusiástica ovacão. De manhã vai ao 
Cemitério São João Bafista onde deposita uni ranialhete de 
flores no túinulo do pai. "O Jornal do Brasil" publica a 
opinião do sábio Wilfrid de Fonvielle chamando-o Fulton da 
navegação aérea. À 1 hora almoça em casa do Sr. José Car- 
10s Rodrigues, onde fica hospedado. A firma Auler & Cia 
oferece-lhe uma mobilia de quarto estilo "Santos-Dumont". 



- Recebe uma medalha dos Filhos do Estado do Rio. 
- Audiência do Presidente d a  República. 
- Serenata de Eduardo das  Neves em homenagem a Santos- 

-Dumont. 
- Assiste à noite a opera "Fausto" no Teatro Lirico e no en- 

trea-ato a assistência aclania-o falando nessa ocasião José do Pa- 
trocínio. ' 

1903-SETEMBRO-8. "A Gazeta de Noticias", do  Rio, relata as  
homenagens no Teatro Lirico na noite anterior. 
- Medalha oferecida pelas senhoras do Instituto de Proteção 

e Assitência à Infância. 
- AS 8 horas da manhã, Santos-Dumont deposita no túmulo 

do  pai a s  flores recebidas na véspera. 
1903-SETEMBRO-9. "A Tribuna" relata uma brincadeira feita 

por um tal Brasil no carrosel do Parque Fluminense fazendo- 
-se, e conseguindo, passar por Santos-Dumont. 
- Parte do Rio para São Paulo. 

1903-SETEMBRO-10. Chega a São Paulo, onde é recebido com 
delirio por todas a s  classes sociais. 
- O "Jornal do Brasil", do Rio, publica uma entrevista com 

Santos-Dumont. 
-Chega a São Paulo vindo do Rio, sendo recebido com gran- 

des manifestações de entusiasmo. 
1903-SETEMBRO-1 1. "O Estado de São Paulo" publica, em ro- 

dapé, "De Campinas a Santos-Dumont", trabalho puramen- 
te literário de Coelho Netto. 
- "O Jornal do Brasil", do  Rio, publica uma entrevista de 

Santos-Dumont ao "Dia" de Lisboa. 
- Volta para o Rio pelo noturno. 
- "O Estado de São Paulo" noticia a recepção de Santos-Du- 

mont em São Paulo, no dia anterior. 
1903-SETEMBRO-12. "O Estado de São Paulo" noticia a s  vi- 

sitas de Santos-Dumont. Partiu para rj Rio de Janeiro. 
1903-SETEMBRO-13. Visita ao Parque Fluminense onde lhe é 

entregue pelo poeta José Oiticica uma mensagem dos estu- 
dantes brasileiros. 

1903-SETEMBRO-15, Visita o Clube de Engenharia onde lhe 
prestam homenagem tendo o então engenheiro Bastos Tigre 
feito uma alocução em verso. 

1903-SETEMBRO-17. Chega novamente ' a São Paulo, em via- 
gem de caráter particular. Assiste a um espetáculo no Lirico. 



1903-SETEMBRO-18. Segue para Campinas, pela manhã, onde 
preside a cerimônia de colocação da primeira pedra do mo- 
numento a Carlos Gomes. 
- Regressa a São Paulo. 

1903-SETEMBRO-19. Parte para o Rio pelo noturno. 

1903-SETEMBRO-20. Chega ao Rio pela manhã. 
- Embarca a tarde para Belo Horizonte. , 

- "A Revista da Semana" do Rio, reproduz uma pilblica for- 
ma de Santos-Qumont. 
- "O Estado de S. Paulo" publica: "Santos-Dumont, o ho- 

mem da época, de G . S. 
1903-SETEMBRO-21. Chega a Belo Horizonte onde C recebi- 

do com grandes demonstra$ôes de entusiasnio. 
- "O Estado de São Paulo", publica de Coelho Netto, "Crô- 

nicas". Esse artigo diz respeito a ótima impressão que a simpli- 
cidade de Santos-Dumont causou em Campinas. 

~ ~ O ~ - S E T E ~ B R O - 2 2 .  Vai de Belo Horizonte a Barbacena. onde 
lhe oferecem um banquete. 

1903-SETEMBRO-23. Vai de Barbacena a Juiz de Fora de onde 
regressa no mesmo dia para o Rio. 
- Chega ao Rio. 
- Regressa para a Europa a bordo do "Atlantique" que par- 

te pouco depois da meia noite. 
- Horas antes de embarcar para a Europa foi ver o balão 

"Santa Cruz" de José do Patrocinio (X1, 181 - LXX, 412 ) .  

1903-SETEMBRO-24. Embarca à noite no "Atlantique" de re- 
gresso para a França. 

1903-SETEMBRO-27. Medalha da Associação Comercial Agrico- 
Ia de São Paulo. 
- Medalha oferecida pela colônia francesa de S. Paulo. 

1903-OUTUBRO-8. Esteve algumas horas eni Lisboa vindo do  
Rio de Janeiro a bordo do "Atlantique". 

1903-OUTUBRO-12. Primeiros ensaios cativos do "Santos-Du- 
mont n.0 10" no parque Longchamps. Em um dêles leva con- 
sigo passageiros notadamente miss Marchey e Taylor e o Sr. 
Page-Bryan, ministro dos Estados Unidos em Lisboa. 

1903-OUTUBRO-19. Eperiências satisfatórias com o "Santos-Du- 
mont n." 10", em Paris. 



1903-NOVEMBRO-3. "O Estado de S. Paulo" publica na se@o 
"A vida portuguêsa", de G .  S . ,  "Santos-Dumont". Refere- 
-se à sua estada em Lisboa. 

1903-NOVEMBRO-12. O Lebaudy, chamado "Le Jaune" por ser 
o invólucro amarelo nào consegue, como o fêz Santos-Du- 
mont, contornar a Torre Eiffel. Noticia extraida do "Jornal 
d o  Comércio" do Rio. 

1903-DEZEMBRO-20. Cavaleiro da Legião de Honra. 
1904. "O Almanaque ilustrado de S. Paulo" publica a pág. 58 

uni soneto de Arthur de Azevedo "A Santos-Dumont". 
- Santos-Dumont publica o livro "Dans I'Air", editado pela 
Librairie Charpentier et Torquelle, de Páris. 

1904-MARÇO-4. O "New York Herald" de Nova York, publica 
unia crônica sobre um incidente amoroso de Santos-Dumont 
na América. 

1904-ABRIL-I. "O Estado de S. Paulo" publica, enviado de Por- 
tugal por G. S., na seção "A vida port~iguêsa" e com o sub- 
-tituio, "Uiii romance de Santos-Dumont", a noticia do  "Neiv 
York Herald". Tal noticia resume-se no seguinte: "Numa au- 
dicão niusical eni Nova York, niiss Lurline Spreckls, filha de 
M. G. A. Spreckls, riquíssiiiio iisineiro na ~á l i f ó rn i a ,  felicitou 
ostensivaniente Santos-Duniont de queni gostava e era corres- 
pondida. O escândalo está eiii que o namoro não era visto 
com bons olhos pela niãe. namoro êsse começado em Paris 
Ai tudo terminou porque a progenitora partiu coni a filha. 

1904-ABRIL-22. "O Estado de S. Paulo" publica "A aeronave 
dirigível - Minha primeira viageti>" de Santos-Dumnnt. 

1904-SETEMBRO-28. Santos-Dumont, modifica o objetivo do  
prêmio "Santos Duniont". A 10 de dezembro uni novo regu- 
lamento será adotado pela coniissão esportiva. 

\ 
1904-DEZEMBRO-10. O regulamento do  prêniio "Santos~Dii- 

iiiont" modificado pela coinissáo esportiva do Aero Club de 
França, passa a ser o seguinte: "O "Prêmio Santos-D~imont" 
será concedido ao menibro do  Aero Club de Franca que, pilo- 
tando uiiia máquina aérea qualquer - esférica, aeronave oii 
aparelho.de aviação - em primeiro lugar realize, sem escala. 
uma viagem de 48 horas, no miriimo. A partida pode ser efe- 
tuada de qualquer lugar situado na Europa". 

1904-DEZEMBRO-FINS. Estudos com o helicóptero, invento nii- 
niero 15 dc Santos-Dumont. 

1905.JANElRO. Ensaio coiii o "termo-balão". 



1905-JANEIRO-15. "Je sais tout" publica "Ce que je farai, ce 
que I'on fera" em que Santos-Dumont diz d o  seu projeto de 
construir um hiate aéreo que permaneqa no a r  por vários dias. 
Na mesma entrevista prevê uma viagem ao Polo Norte. 

1905-MARÇO-31. É-lhe entregue o titulo de Cavaleiro da Legião 
de Honra da França. 

1905.-MAIO-25. Santos-Durnont não é feliz coni o balão n.' 13. 

1905-AGOSTO-24. Evolue sobre o iiiar e a praia de Trouville a 
favor e contra o vento inaugurando assiiri o-"Santos-Dumont 
n.? 14". Esta aeronave tem nielhoramentos. 

1905-OUTUBRO-12. O Aero Cluh de  Franca funda a Federacári 
Aeronáutica Internacional a fim de assegurar os interêsses-in- 
ternacionais da locomocári aérea. anular a s  dificuldades adua- . .  ~ ~. ~ -~~~ ~~~ - ~ 

neiras e dar unia regulamentação ás inanifestações cientificas 
e esportivas internacionais. 

1906-JANEIRO. Max Nansouty nurii artigo "Les hoiiimes oi- 
seaux" publicado eni "Je sais tout", alude a Santos-Duniont. 
Na inesnia revista: "Helicoptero". 

1906-JANEIRO-3. Parte de Paris a fitii de toniar parte no concur- 
so  de aeronaves instituído pelo Aero Club de Londres. 

1906-JANEIRO-5. "Le Jouriial" diz que a ossatura do helicópte- 
ro Santos-Duinont está terminada. O halão ficará concluído 
dentro de  alguriias seirianas. Os  primeiros ensaios serão fei- 
tos eiri Neuilly. 

1906-JANEIRO-6. "Le riionde Illustré" publica uiiia noticia co- 
mentário sob o titulo "Le nouvel hélicoptère de M. Santos-Du- 
rriont" assinado por H. Gergeron. Algumas gravuras do apa- 
relho e niotor. 

1906-ABRIL. Ensaia para concorrer a taça "Gordon Bennert", 
um aeróstato esférico coiii duas hGlices. 

1906-JULHO. Inscreve-se nos prêmios: "Aero Club", de 1.500 frs.  
para uin percurso de 100 nictros; "Taqa Archedeacon", de 
3000 frs. ao primeiro aeroplano que percorra 25 metros com 
âng~ilo de  queda máxiiiio de 25$;. 
- Começa seu aprendizado de aviação. O aeroplano "San- 

tos-Duniont n." 14". Fairiiliariza-se c0111 o novo aparelho, estuda 
a estabilidade em seu aeródronio de Neuilly Saint-James. 

1906-JULHO-13. Jean Jaurés escreve um artigo de fundo eni que 
disse: "ate então tinlia visto procurando dirigir os balões a 
sombra dos homens", agora viu um homem. 



1906-JULHO-23. Primeiro ensaio que provoca condenação da 
estranha combinação de  balão e aeroplano. 
- O aeroplano suspenso a o  balão puxado por um jumerito 

deslisa sobre um cabo de aço. A pequena velocidade não permi- 
te elevar-se. 
1906.JULHO-28. "L'lllustration" publica as  condições do  con- 

curso. 
- "Le Monde Illustrè" publica unia iioticia da experiência d»  

Aeroplano emn'euilly Saint-]ames pendurado a uni cabo de aço. 
O S r .  Henrique de Rochefort assiste a essa experiência que se ve- 
rificou sábado. ". . .dejá a Bagatelle il s'était eléve a cinq mètres 
à pluisieurs reprises et par ses propres nioyens. . . "  (pág. 73) .  Ex- 
periência no canipo de Bagatelle. 

ISO6-JULHO-FINS. Convoca alguns niembros do Aero Club pa- 
ra assistir às  experiências do dia seguinte. Motor 24 Cv. 

1906-AGOSTO-I. "Le Monde Illustrè" dá noticia da experirncia 
realizada erii cariter particular à tarde, em Saint-James. Sus- 
penso a um cabo de aço inclinado é levado para a parte su- 
perior puxado por um jumento e dai solto, desliza a té  a parte 
inferior. O aeronauta experimenta os lemes. Devido a exi- 
güidade do terreno a hélice não é posta em movimento. Está 
presente o Sr. Henri de Rochefort. 

1906-AGOSTO-8. "Le Monde Illustrè" publica uni artigo de seu 
redator, H. Bergeron, sob o titulo "Le nouvel aviateur de M. 
Santos-Dumont". 

1906-AGOSTO-20. O aeroplano suspenso ao balão dirigível, coin 
rodas de bicicleta d á  um pequeno salto. 

1906-AGOSTO-21. Já pode renunciar a o  balão e tenta elevar-se 
pela velocidade própria dó aparelho e pela reação sustenta- 
tadora do ar sob os planos. A leveza era manifesta. Entre- 
tanto a fôrça do motor (24 cv) mostrou-se insuficiente. 

1906-SETEMBRO-4. Prosseguem a s  experiências no campo de 
Bagatelle. Consegue melhor velocidade. Mas uma falsa ma- 
nobra dos auxiliares faz  o aparelho cambalear.. Avarias l i -  
geiras no leme imediatamente, consertadas. 

1906-SETEMBRO-7. Substitui o motor por outro de 50 cv. O 
aparelho levanta-se do solo uni segundo. O motor é de sua 
invenção construido em V.  O mecânico Anzani, aiixiliou-o 
na construção. 

1906-SETEMBRO-13. Realiza um võo não oficial - o primei- 
ro - mas testemunhado por vários membros do  Aero Club 



de França. Foi redigida uma ata. O aparelho elevou-se de 
50 a 70 centímetros num percurso de c@rca de 7 metros com 
velocidade de 30 km/h. 
- "L'Illustration" de 22 de setembro de 1906: " .  . . c'est Ia 

première fois qu'un aéroplane à moteur prend son v01 librement ...". 
- "La Nature", de 6 de outubro de 1906: ". . .pour Ia pre- 

mière fois, uu homme s'est éléve dans l'air par ses propes moyens". 
- O aparelho voa 10 metros em 8 segundos. O aeronauta 

tentou fazer uma volta. O aparelho cai e a hélice parte-se. San- 
tos-Dumont sai ileso. 
- "Santos-Dumont franchit une dizaine de mètres a 1 mètre 

de hauteur! L'aterrissage est dur. L'hélice se brise et le bâtit de- 
mande de sérieuses réparations. Mais un résultat formal est acquis, 
qui transporte les epectateurs. Santos-Dumont est acclamé. Au 
cours d'essais officiellement coritrôle, un aéroplane à moteur a réus- 
si a quitter le sol en n'utilisant que les seuls moyens de bord". 

1906-SETEMBRO-15. "O Estado de São Paulo" publica um te- 
legrama da "Agência Havas" de Paris, noticiando as experiên- 
cias de Santos-Dumont com o seu novo aeroplano que depois 
de subir "muitos metros acima do solo" caiu e quebrou-se". 
Santos-Dumont está satisfeito e promete outras provas para o 
próximo mês. 

1906-SETEMBRO-20. Santos-Dumont consegue planar por al- 
guns monientos no campo de Bagatelle sem o auxilio do di- 
rigivel. 

1906-SETEMBRO-22. "L'lllustration" diz: "c'est Ia première fois 
qu'nn aéreoplane de moteur monté prend son v01 libremente". 

1906-SETEMBRO-22. "L'lllustration", de 22 de setembro de 
1906 traz um clichê do "prémier vol de I'aeroplane de M .  
Santos-Dumont interrompu pour une avarie de 13 septembre 
1906". Traz também um comentário sobre o vôo do dia 20 
em que Santos-Dumont conseguiu planar alguns minutos sem 
o auxilio do seu dirigível: "C'est Ia première fois qu'un aé- 
roplane a nioteur monté prende son vol librement". 

1906-SETEMBRO-30. Sobe no jardim das Tulherias a bordo do 
"Les Deux Amérique" concorrendo i primeira prova para a 
disputa da "Taça Gordon Bennet". Era um balão esférico 
munido de hélice e que por isso subiu sem perda de lastro. 
O aeronauta machucou o braço no motor sendo obrigado a 
pousar e a abandonar a prova. Tomaram parte na corrida 
16 aeronautas sendo um italiano, um belga, u m  norte-ameri- 
cano, um brasileiro, 3 franceses, 3 ingleses, 3 alemães e 3 es- 



panhóis. Santos-Dumont partiu eiii 6.9 lugar. Desceu em 
Broglie por se ter machucado. 

1906-OUTUBRO-6. "La Nature" noticia o feito de Santos-Du- 
mont de 13 de setembro. 

1906-OUTUBRO-23. Ganha a " T a ~ a  Archedeacon". A prova 
exigia 25 metros, de distância. O aparelho voa a três metros 
de altura numa distância de 50 metros. 
- A  prova foi tentada duas vezes no inesino dia. Na primei- 

ra o niotor enguiçou e foi preciso consertá-lo no que se gastou a 
manhã e a tarde. Só às 4 horas da tarde é que Santos-Dumotlt 
conseguiu realizar ogrande feito. Diz "le Matin" de 24 de ou- 
tubro de 1906: " .  . .l'aéroplane vole. L'émotion est générale. San- 
tos-Dumont semble transporté par un immense oiseau de conte de 
fées. (VI, 181 - V, 123 - XIII, 67). Transporte do "14-Bis" 
para Bagatelle (foto no arquivo do "Estado"). 

190G-OUTUBRO-24. "Les Sports" de Paris, publica uma gra- 
vura do "14-Bis" com um artigo de George Prade. 
L Novas experiências de Santos-Dumont. 
- Em "O Brasil Central" o Dr. Antônio Martins de Azevedo 

Pimentel reserva o XI capítulo para comentar a aeronavegação ci- 
tando os feitos de Santos-Dumont ern 9 de outubro de 1901 e 24 
de outubro de 1906. (Rev. de Inst. Bras.; vol. 68, pág. 365). 

1906-OUTUBRO-25. Em assembléia do Aiitomóvel Club foi apro- 
vada por unanimidade de votos, Lima proposta para .que sejani 
dirigidas felicita~ões a Santos-Dun~ont como sendo o primei- 
ro sócio do Club que conseguiu descobrir o modo de fazer er- 
guer do solo, um aparelho iiiais pesado que o ar. 

1906-OUTUBRO-27. "L'lllustration" noticia o feito do dia 23 sol> 
o titulo: "Um minuto memorável na História da Navega~âo 
Aérea". Publica fotografia. 

1906-OUTUBRO-29. A Sociedade de Navegação Agrea, eni reu- 
nião, trata do aparelho de Santos-Dumont. Falarani nessa 
ocasião, além do Presidente, Prof. Le Cornu, os Srs. Rénard. 
Armengaud. Por deliberação unâninre resolve dirigir felicita- 
~ õ e s  calorosas a S.antos-Dumont. 

19%-FINS. "Daily Mail" de Londres publica uma série de edito- 
riais prevendo o formidável alcance de tão extraordinário acon- 
tecimento. (XIII, 73). 

1906-NOVEMBRO-3. "The Illustrated London News" publica 
uma fotografia do vôo de 23 de outubro de 1906. (XIII, 73; 
XI, 234). 



- "Le Monde Illustrè" publica um comentário de Levavasseur 
sôbre o feito de Santos-Dumont com o "14-Bis" do  dia 24 de ou- 
tubro em Bagatelle. 
1906-NOVEMBRO-5. Santos-Dumont que acaba de terminar os  

consertos do seu aeroplano, aliviando-o de 45 quilos, tentará 
pròximamente conquistar a "Tasa ArchedeacoulDeutsch". 
- A chuva que caia impediu Santos-Dumont de realizar pela 

manhã novo vôo. 
1906-NOVEMBRO-10. O Aero Club de França oferece-lhe um 

banquete para comemorar o feito. 

1906-NOVEMBRO-12. Santos-Dumont em magnífico vôo de  220 
metros, a uma altura de 6 rn, em 21 segundos e 2/5, estabelece 
o primeiro recorde mundial de altura, distância e duração de 
vôo. Esse resultado foi conseguido após quatro tentativas no 
mesmo dia tendo início das  10 horas da manhã e terminado 
à s  4 horas e 45 minutos da tarde com um acidente do qual San- 
tos-Dumont saiu ileso. N2 última prova do aviador brasileiro 
aproou o aparelho contra o vento. 

1906-NOVEMBRO-13. Todos os jornais registram como um 
triunfo glorioso a s  experiências realizadas ontem por Santos- 
-Dumont em seu novo aeroplano. A iniprensa considera re- 
solvido o problema da aviação e elogia vivamente o aeronau- 
t a  brasileiro que proclama célebre para todo o sempre. Re- 
gistra também o fato de Santos-Dumont ter feito presente de 
1.500 frs. ganhos ontem, acrescentando que êsse fato demons- 
tra a nobreza e elevação de seus sentimentos. 
- Santos-Dumont visitou hoje, o scii aeroplano na garage, ve- 

rificando não apresentar nenhuma avaria importante. Lavra-se 
uma ata. 
- "The Times", de Londres, ~ioticiâ o feito de Santos-Du- 
mont e o malôgro de Blériot e de Voisin. 

1906-NOVEMBRO-16. A Comissão de Aviação do Aeru Club de 
França homologa os resultados das experiências de 12 no- 
vembro. "O Bulletin Officiel", da Sociedade de Aeronáutica, 
publicou os resultados técnicos de quatro ensaios de Santos- 
-Dnmont naquele dia. 
- O correspondente de "Daily Mail" em Paris, entrevista o 

aeronauta Santos-Duniont, o qual declarou estar convencido de que 
em 1907 lhe será fácil alcançar cem milhas de velocidade com 

o seu novo aeroplano. 
IS06-NOVEMBRO-17. "L'lllustration" noticia o feito de  Santos- 

Dumont do dia 12. (XII, 68).  "L'Illustratiou" traz os aeropla- 



nos de Blériot e Voisin nos seus primeiros ensaios infrutíferos 
em Bagatelle a 12 de novembro de 1906. 

1906-NOVEMBRO-24. "The Illustrated London News", entrevis- 
ta de Santos-Dumont o qual declara preferir o aeroplano por 
ser pela velocidade, mais adequado ao esporte. Os balões 
são indicados para a guerra. Promete em outros aeropla- 
nos ir diminuindo as asas até chegar a 90 cm. ou 1 m. 
- "Litterary Digest" dedica-lhe uma página, publica a foto- 

grafia do "14-Bis" e declara aludindo ao primeiro salto de 8 metros 
em Bagatelle: "The first successiful tries of an aeroplane that were 
freely open public observation took piace in Paris on Septembe: 
last". 
1906-NOVEMBRO-28. "O Estado de S. Paulo" publica, em "No- 

tícias Diversas", sob o titulo "Santos-Dumont", resumo das 
declarações do aeronauta brasileiro de que vai proceder a no- 
vas experiências. Publica também, do "Jornal do Coniércio", 
do Rio, resumo das declarações de Santos-Dumont, ao repre- 
sentante daquela folha em Paris, explicando por que não co- 
locava a bandeira brasileira no seu aparelho durante as expe- 
riências e sim uma flâmula verde e amarela. 

1906-DEZEMBRO-8. "L'Illustration" publica uma caricatura de 
Santos-Dumont no Salão do Automóvel Qub por Sem. 

1907-FEVEREIRO. "Lectures pour tous" noticia o feito de San- 
tos-Dumont e os nialógros de Blériot e de Voisin no dia 12 de 
novenibro do ano findo. 

1907-MARÇO-8. Já está previsto o seu aeroplano cujas experiên- 
cias pretende realizar na próxima terça-feira. 

1907-MARÇO-21. Santos-Dumont constrói novo biplano cujas 
asas são de madeiras extrafina. São seis c.élulas, três de ca- 
da lado, formando um ângulo de I I metros de envergadura. 
A hélice de alumínio esta colocada na frente e o deslisamento 
se faz sobre uma só roda. As experiência são agora em Saint- 
-Cyr pois o inventor brasileiro abandonou o seu galpão em 
Neuilly. Apesar de um único ponto de apõio o aparelho com- 
porta-se bem. Santos-Dumont apenas estuda o funcionamen- 
to do motor sendo satisfatória a estabilidade. Não tenta des- 
pregar-se do solo. Com a velocidade de 35 km a hora o apa- 
relho torna-se notavelmente leve. Na segunda experiência de 
hoje, uma asa do aparelho toca no solo e parte-se. O aero- 
nauta brasileiro sai ileso. 

1907-A4ARÇO-22. Comunicam de Saint-Cyr que Santos-Dumont 
contava hoje disputar o prêmio de aeronave "Archedeacon" 



mas adiou para amanhã em virtude do vento e da chuva. A 
prova de hoje havia atraido a Saint-Cyr grande concorrên- 
cia de esportistas destacando-se os príncipes D. Pedro e D. 
Luis e os filhos do Conde d'Eu. 

1907-MARÇO-23. "O Estado de S. Paulo" informa em telegra.' 
ma de Saint-Cyr que se quebrou o leme da máquina de Santos- 
-Dumout e que por êsse motivo ele suspendeu a experiência. 
- "L'lntransigeant" diz que nas provas do seu novo apa- 

relho o Sr. Santos-Dumont percorreu 530 metros sem se elevar do 
solo, apoiando-se nas duas rodas do seu aparelho. 
1907-MARÇo..~~. Experiências e acidente em Saint-Cyr com O 

novo aparelho. 
1907-ABRIL-4. Em Saint-Cyr, voa 50 rnetros, mas o aparelho os- 

cila acentuadamente c cai danificando-se. Este segundo, ce- 
lular ainda, alguns autores chaniam de "14-Bis" sem balão. Pe- 
sava com o piloto 106 kg. Os pneus do trem de pouso (uma 
só roda) eram de 90 mni. Fuselageni de bambú, de 4 metros. 
Hélice de aluniinio movia-se eni marcha simultânea com o tno- 
tor "Antoinette de 50 cv". 

1907-6 a 12 de ABRIL. Nova experiência coni o aeroplano modi- 
ficado. Ao fim de um vôo de 20 metros o aparelho cai e 
avaria-se. 

1907-8 a 14 de ABRIL. Ensaio com o novo avião número 16. O 
aeroplano ligado por meio de soturas sôbre utn triângulo de 
aGo a um baláo de seda de 100 ni .c. ,  21x3 m com balonete 
interior. Fórça ascencional de 110 kg, pêso total compreen- 
dido o piloto, 190 kg. Falhou logo na primeira prova. Aci- 
dente e avaria do aparelho. 

1907-ABRIL-27. Sobe no balão "Algle" com outros aeronautas, 
em Saint-Cloud e desce perto de Bois. 

1907-AGOSTO-10. Sobe no aeróstato "Lutèce" conduzindo a 
senhora Prado Junior e o reporter do "Brasil Magazine". 

1907-AGOSTO-20. "L'Autornobilisme Aérien vient de naitre". Le 
ballon dirigeable n'est plus du demain des chimères". 
- Antônio Prado Junior em cartão postal enviado ao major 

Luis Fonseca dá informaçóes sôbre uma viagem com sua senhora 
feita de Paris a Bélgica em balão esférico pilotado por Santos-Du- 
niont. 
1907-SETEMBRO-24. Experiências com o hidroplano. Santos- 

-Dumont realisou hoje, a tarde, novas experiências com o seu 
hidroplano entre Courbernie e Saint-Dénis, com brilhante re- 
sultado. 



1907-SETEMBRO-26. "O Estado de S. Paulo" publica telegra- 
nia de  Paris dando noticias e pormenores da experiência com 
o hidroplano no dia 24. 
O HIDROPLANO SANTOS-DUMONT - Anipliando a s  nos- 

sas  noticias de hoje sôbre a s  experiências que (I arrojado areo- 
nauta brasileiro realisou com o seu novo aparelho, transcrevemos 
do  "Jornal" os  telegramas que abaixo se lêm: 

Paris, 24 - Sob os olhos de uma grande inultidão o Sr. San- 
tos-Dumont recomeqou, hoje pela iiianhã, a s  suas experiências com 
o "hidroplano de sua invenqão". O aparelho rebocado por uni 
bote automóvel' aturou a velocidade de 40 km por hora deslisando 
com segiirança. A estabilidade e flexibilidade do  hidroplano fica- 
ram assim provadas. O Sr. Santos-Duinont tomou depois lugar 
no aparelho e levou um dos seus maquinistas para figurar o peso 
do  motor. Ainda desta vez tudo corr.eu bem. A tarde o aero- 
nauta fêz siibir um homeni sôbre cada uma das  asas colocadas ao 
lado do aparelho. As asas mergulharam ligeiramente mas o hidro- 
plano continuoli a flutuar. 

Quando a construção do motor estiver completamente termi- 
nada o hidroplano correra sòzinho sôbre a igua.  

Paris, 24 - O aparelho que o Sr. Santos-Dumont experimen- 
tou hoje nas águas do  Sena parece ter um únicn defeito: mergu- 
lha ligeiramente ora de um lado, ora de outro, quando a velocidade 
vai aléni de 5 kin por hora. 
1907-OUTUBRO-17. Experiência em Neuilly, sôbre o Sena, em 

hidroplano, sem êxito. 
1907-OUTUBRO-26. Henry Farman hate o recorde de Santos- 

Duniont em velocidade e durafão de voo. 
1907-NOVEMBRO-14. Experimenta r i  seu novo aeroplano, o n.,! 

19 - de superficie única, com um motor de 20 cv e coni o 
péso total de 56 kg. É a primeira das  "Demoiselles" coni a s  
quais fêz o "cross-country" e nas quais o glorioso Garros e o 
canipeáo Audemars aprenderam a voar e realizarani notáveis 
conipetições. 

1907-NOVEMBRO-15. Voa eni Bagatelle 200 ni. de distância ,? 

6 m. de altura com a "Demoiselle". 
1907-NOVEMBRO-16. Voa a mesma distância e altura com a 

"Demoiselle 1" (XLIX, 52 - V, 127). Inscreve-se no Aero 
Club de Franfa para disputa do  "Grand Prix" de aviação 
"Deutsch-Archedeacon", de 50 mil frs. 

1907-NOVEMBRO-17. Voa novamente com o "Demoiselle 1". O 
mais belo vôo do  dia. Demonstrou as  qualidades de est-hi- 
lidade perfeita com o seu engenhoso "inseto". 
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1907-NOVEMBRO-19. Vôo com a "Demoiselle 1" sem virada. 
1907-NOVEMBRO-21. Nova experiência em Bagatelle. Efetua 

vários vôos. Numa das experiências um braco da hélice par- 
te-se e cai a 120 m do aparelho. Em futuro aparelho, a hé- 
lice terá armação demadeira coberta de sêda, com transmissão 
de correia. 

1907-NOVEMBRO-23. F. H., em "L'lllustration", de 23 de no- 
vembro de 1907, dá noticia sôbre a construçáo da "Demoisel- 
le 1". 

1907-NOVEMBRO-26. Henry Farman bate recorde de Santos-Du- 
-mont em distância. 

1907-DEZEMBRO-9. "O Estado de S. Paulo" publica eiii "Ecos" 
de Tôda Parte", de Cedef, a descrição do hidroplano e informa 
sôbre as primeiras experiências com êste aparelho. 

1908. Num dia de 1908 Santos-Dumont desejou um relógio de 
pulseira, sugeriu a criação dêle ao seu joalheiro Jaeger. 

1908-JANEIRO-12. Gabriel Voisin, em "La Naissance de I'Aéro- 
plane", afirma ser Santos-Dumont o primeiro a voar. 

1908-ABRIL-9. Assembléia Geral do Aero Club de França ele- 
gendo Santos-Dumont um dos membros da Comissão de Di- 
regia. 

1907-DEZEMBROS. "O Estado de S. Paulo" publica um artigo 
de Cedef em "Ecos de Tôda Parte". 

1908-DEZEMBRO-1. Recebe com dedicatória do próprio autor 
o livro "Au f i l  du vent", de François Peyrey. (Bibl. do Inst. 
Hist. Geográfico de S. Paulo). 

1909-JANEIRO. Depois de ter regulada em Issy-les-Moulineaux, 
durante o último inverno, a "Demoiselle 11" que larga o solo 
depois de um percurso de 20 m mais ou menos e voa a 80 km 
a hora, Santos-Dumont prossegue em Saint-Cyr as experiên- 
cias. Ali êle evolúe com extraordinário êxito. Hblices de 
aluniinio. 

190BFEVEREIRO. ,O "Figaro Illustré", nas edi~óes francesa e 
inglesa, traz o histórico dos feitos de Santos-Dumont em di- 
rigiveis e aeroplanos. 

1909-ABRIL-6. Com a nova "Denioiselle 11" (aparelho n." 20) 
realiza vôos de 2.000 m a 30 m do solo. Voa 2.999 m a 30 m 
de altura. 

1909-ABRIL+. Voa com a "Demoiselle 11" 1.500 m a 30 m do 
solo, passando por sôbre cêrcas e fios telegráficos. 



1909-ABRIL-9. Vôo em Saint-Cyr com a "Demoiselle 11", de 2 
km e 1/2. "La vie au Grand Air" publica' urna fotografia 
dêsse vôo. 

1909-JULHO-31. "La Vie a u  Grand Air" publica os retratos dos 
aviadores promovidos na Legião de Honra entre os quais 
Santos-Dumont a oficial. 

I9OS-AGOSTO-21. "La Vie au Grand Air" publica um artigo de 
Marcel Violette sôbre o primeiro vôo de  Santos-Duiiiont. 

1909-SETEMBRO-I I .  Sexta-feira, vôo de Saint-Cyr ao charco de 
Saint-Quintin, 2 km 1/2. 

1909-SETEMBRO-13. Vai de Saint-Cyr a Etais-du-Trou-Salé onde 
estão os monoplanos do aviador Guffroy. E o cumprimento 
de dupla aposta com Esnault-Pelterie. Fêz o trajeto de 7 km 
a altura de 60 m em cinco minutos, isto é, a 90  km a hora. 

1909-SETEMBRO-14. Voando a altura de 30  a 40 km volta a 
Saint-Cyr. 

1909-SETEMBRO-15. Entrevista concedida concedida a "Le Ma- 
tin" afirmando que pretende decolar em 30  ou 40  m. Decola 
em 70  ni depois de várias tentativas para fazê-lo em 40 m. 

1909-SETEMBRO-16. Voa transportando um pêso de 20 kg. A 
100 m de altura solta o pêso seiii desequilibrar o aparelho, vin- 
do depois, pousar muito perto do  seu hangar. 

1909-SETEMBRO-17. Vôo de Saint-Cyr a Wideville no castelo 
d'Avion pertencente ao conde Gallard, 18 km em 16 minutos, 
pousando seni acidentes. Altura 200 m. 

1909-SETEMBRO-18. Vôo com os braços abertos, abandonando 
a direção do aparelho sem que êste perca a estabilidade. A 
condessa d'Eu assiste à prova. Santos-Dumont mantém nas 
mãos um lenço seu e um do jornalista. Larga-os. A condes- 
sa  apanha o de Santos-Dumont e o divide com seus mecâni- 
cos. "L'Illustration" publica, com clichr "Les recordes de h$. 
Santos-Duniont". Diz: "Parti d e  Saint-Cyr, il s'elévait à une 
soixantaine de mètres au-dessus de Ia route de Ranibouillet, 
franchissait Ia valleé de  Ia Bièvre et venait atterrir à Buc, 
devant le hangar de M. Guffroy, ayant franchi 8 kilomètre à une 
vitesse de 96  kilomètres à l'heure. Le lendemain, eu s'envo- 
lant après une course de 70  mètres, i1 battait le record de lan- 
cement détenu par Curtiss qui, à Brescia, s'etait enlevé au bout 
de 8 0  mètres". "L'Illustrationn publica com fotografias da 
"Demoiselle" em pleno vôo, um artigo "Les records de M. 
Santos-Dunioiit". 



- "L'Illustrationn publica o "Demoiselle" em vôo de Saint- 
-Cyr a 96 km a hora e os recordes de Santos-Dumont. Com êste 
bateu oficiosamente todos os recordes anteriores. 
1909-SETEMBRO-19. "O Estado de São Paulo", publica de Dru- 

sus, "As três fases da aerostação". (Cartas da Alemanha). 

1909-SETEMBRO-23. Vôo de Saint-Cyr ao castelo dos condes 
Wideville, perto de Davron, 17 km feitos a 200 m de altura, 
vôo recorde de altura e distância, 15 minutos. 

1909-SETEMBRO-25. "La Vie au Grand Air" publica entrevista 
acêrca do seu novo monoplano "Demoiselle II". Publica na pri- 

meira página um clichê de Santos-Dumont à saida do castelo 
Wideville, no seu automóvel, transportando a "Demoiselle" . 
Publica também entrevista com Santos-Dumont. Publica um 
artigo de H. Petit sôbre a "Demoiselle 11". 

1909-SETEMBRO-26. "The Illustrated London News" publica 
com fotografias da "Demoiselle 11" um artigo sobre o apare- 
lho e o vôo de Santos-Dumont de Saint-Cyr a Buc; alude tam- 
bém a uma recente entrevista do aeronauta brasileiro. Assi- 
nala a decolagem. 

1909-SETEMBRO-25. "The Illustrated London News" publica 
vários clichês sôbre o "Demoiselle" que pode ser vendido a 
& 200. Informa que com Este aparelho. Santos-Dumont bateu 
recorde mundial de velocidade, 55 milhas/hora, recorde de 
decolagem rápida, elevando-se claramente no ar depois de uma 
rolagem de 6 jardas e 61/5". Esta "Demoiselle" tem novo 
motor horizontal de 30HP fabricado por Darraq. O pêso do 
aparelho é de 260 Ib ("Aviation Alhum". by Edward L. Throm 
aud James S. Crenshaw, pág. 72) .  

1909-SETEMBRO-26. Artigo de "L'lllustrazione Italiana" a res- 
peito do vôo da "Demoiselle 11" eni que diz o seguintr: ". . . i1 
piú vero e maggiore pioniere della navigazione aere". 

1909-SETEMBRO-30. "lllustrirte Zeitung", de Berlim, publica 
uma fotografia do monoplano "Demoiselle" em pleno vôo. 

1909-OUTUBRO-2. "LIllustration" num artigo sobre "Le salon 
aéronautique" alude à "Demoiselle 11". 

1909-OUTUBRO-9. "La Vie au Grand Air" publica uma respos- 
ta de Santos-Dumont subre os perigos do avião. O aviador 
brasileiro não acredita em perigos. 

1909-OUTUBRO-18. Vôo da "Demoiselle 11". 

1909-OUTUBRO-14. Santos-Dumont e aclamado Presidente Ho- 



norário do Aero Club do Brasil, que se funda nesta data, no 
Rio de Janeiro. 

1909-OUTUBRO-23. "La Vie au Grand Air" publica um artigo 
de F. A. Wheel em que cita os feitos de Santos-Dumont de 18 
de outubro de 1906. 

1909-OUTUBRO-25. Inaugura-se em Paris a Primeira Exposição 
de Locomocão Aérea organizada pelo Presidente Fallières. 
Ficou depois com o nome de "Salon de Aviation". 

1909-NOVEMBRO-8. A Academia de Ciências de Paris confere 
a Santos-Dumont a medalha de ouro aeronáutica. 

1909-NOVEMBRO.9. "O Estado de S. Paulo" publica: "O pro- 
blema de aviação - Um novo triunfo de Santos-Dumont". 

1909-NOVEMBRO-27. "La Vie au Grand Air" publica uma res- 
posta de Santos-Dumont sõbre as frotas aéreas e a guerra. 

1909-DEZEMBRO-18. "La Vie au Grand Air" publica, em página 
de seu número de Natal, a caricatura em tricromia de Santos- 

Dumout, de SEM. 
1910-JANEIRO-4. Santos-Dumont sofre um desastre em Mar- 

mellon le Grand com a "Demoiselle 11" ferindo-se ("L'lllu- 
strazione Italiana" - jan. 1910). 

1911. O Dr. Ribas Cadaval, em seu "Tratado de Aeronáutica- 
Navegação Aérea", publicado neste ano, informa a pág. 246: 
"As experiências de Wright com motor não tinham ainda sido 
executadas, pelo menos isso mesmo êles afirmaram em um 
"interview", em Paris, declarando nessa ocasião que foram 
os priheiras tentativas de Santos-Dumont que os encorajaram 
a "começarem suas experiências" (não encontrei a fonte). 

I91 1-JANEIRO-26. Envia à senhorita Inês de Morra o seguinte 
cartão de despedida: "Chère jolie Mademoiselle de Morra. 
Ma famille Dirigeables Biplan e Monoplan se joint à moi pour 
vous souhaiter un très beau voyage atravers I'Italie". - Hom- 
mage très respectueux de A. Santos-Diimont. St. Moritz 26- 
-1-191 1". (Plaquette in memoriam). 

1912-JULHO-8. Carta de G .  Eiffel a Santos-Dumont. 
1913-ABRIL.29. Santos-Dumont escreve unia carta ao general 

Bernardino 'Borriiann. 
1913-MAIO-7. Publica-se em Paris o projeto da lei apresentado 

à Câmara em nome de Raymon Poincaré, Presidente da Re- 
pública. e em cuja exposiqáo de motivos se alude a Santos- 
-Dumont como precursor da aeronáutica. 

1913-OUTUBRO-19. Monumento de Saint-Cloud. 



1913-OUTUBRO-24. Elevado a comandante da Legião de Hon- 
ra da Franca. 

1913-DEZEMBRO. O "Jornal Ilustrado", do Rio, publica a foto- 
grafia da inauguração do monumento a Santos-Dumont em 
Paris. 

1913-DEZEMBRO-17. "Brevet d'aptitude" concedido pelo Minis- 
tério dos Trabalhos Públicos de França. 

1914-JANEIRO-1. Entrevista de Santos-Dumont à revista france- 
sa "Lecture pour tous". 

1914-JANEIRO-2. Chega ao Rio de Janeiro de volta da Europa. 
Assiste no Teatro Lírico a peça de João do Rio, "A Bela Ma- 
dame Vargas". 

1914-JANEIRO-3. O "Jornal do Brasil" dá noticias sobre San- - 
tos-Dumont. 

1914-AGOSTO. Alista-se contra o Kaiser, indo servir de chauffeu: 
em Bordeus. 

19lCOUTUBRO-7. Chega aos Estados Unidos para assistir a 
Comissão Pan-Americana de Aeronáutica, a convite do "Aero 
Club of America" a fim de desenvolver a aeronáutica na Arné- 
rica Central e do Sul. "Flying", novembro, 1915. 

1915-JANEIRO-4. Santos-Dumont no Congresso Cientifico Pan- 
-Americano preconiza a união das Américas. 

1915-IANEIRO-4. Os diplomatas sul-americanos e os presiden- 
&s de .Ielcgaçi,cs ao'C~>ngrcss~) I'aii-,kncricanci que 'se reali- 
~3 C I T I  Washiririon. rcuniraiti-sç. s i i l ~  a nresirlêticia do Sr. Sun- 
rez Mujica, pa;a estudar os meios de c'ordenar e perpetuar os 
trabalhos do Congresso. 
O Sr. Santos-Dumont preconizou a união Pan-Americana em 

caso de guerra de uma nação européia com qualquer nação ame- 
ricana. Recomendou a construção de uma esquadra de aeropla- 
nos gigantes para patrulhar a costa da América. 

Predisse a criação, dentro de alguns anos, de um serviço re- 
gular de aeroplanos transportando viajantes entre Nova lorque e 
as cidades da América do Sul. 

O Sr. Bryan ex-secretário de Estado, exprimiu a esperança da 
próxima ratificação de tratado de indenização à Colômbia. 

O embaixador do Brasil, Dr. Domicio da Gama, leu, peran- 
te o Congresso Pan-Americano, uma carta do Presidente do Aero 
Clube da América anunciando a cr ia~ão de um prêmio anual de 5 
mil dólares e um objeto de arte do mesmo valor, a que poderão 
concorrer todos os aviadores da América do Norte e do Sul. 
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A primeira prova se realizará no Rio de Janeiro e a s  provas 
seguintes no pais de  nascimento dos vencedores. 
1915-FEVEREIRO-27. Chega a Arica em viagem para Santiago. 

1915-DEZEMBRO-28. Inaugura-se o Segundo Congresso Cienti- 
fico Pan-Americano,km Washington, em que Santos-Dumont 
pronuncia uma conferência "Como o aeroplano pode facilitar 
a s  relações entre as Américas". 

1916-JANEIRO-3. A imprensa de Nova Iorque publica novos por- 
menores acerca do  prêmio da aviação, instituiido pelo Aero 
Clube da América, de acordo com a s  idéias aventadas pelo Sr. 
Santos-Dumont. 
- O prêmio será de 10 mil dólares e não de 5 mil como foi 

noticiado a principio, sendo admitidos a disputá-los todos os avia- 
dores da América do  Norte e do Sul, que se inscreverem. 

1916-JANEIRO-8. Encerra-se o 2.9 Congresso Científico Pan-Ame- 
ricano. 

1916-MARÇO-1. É nesta data esperado em Valparaiso o Sr. San- 
tos-Dumont que ali tomará parte no Congresso de Aviação. 
O conhecido aviador terá carinhosa iecepção. (Santos-Dumont 
no Chile, "Estado", 2-3-1916). 
- A bordo do vapor "Huasco" chega a Valparaiso a caminho 

de Santiago onde vai participar do Congresso Pan-Americano de  
Aeronáutica. 
- Dá entrevista a "La Nation" de Buenos Aires". 

1916-MARÇO-2. A bordo do vapor "Huasco" chega a ~ a l ~ a r a i -  
so o aeronauta brasileiro Santos-Dumont. Recebido por gran- 
de número de admiradores, Santos-Dumont encaminhou-se pa- 
ra o Circulo Naval onde lhe foi oferecida uma tasa de Cham- 
panha. O arrojado aviador fêz depois um passeio pela cida- 
de, seguindo para Santiago, onde vai tomar parte nos traba- 
lhos do Congresso de Aviação. 
- Pela madrugada, vindo de Valparaiso, chegou o aviador 

brasileiro Santos-Dumont. Receberam-no na e s t a ~ ã o  representan- 
tes do  Aero Clube Chileno e muitos "sportsmen" formando uma 
companhia de "boys-scouts". Santos-Dumont ficou hospedado no 

Grande Hotel, onde recebeu, logo depois, a visita do ministro 
brasileiro, Dr. Lorena Ferreira, com quem fèz um passeio pe- 
la cidade. O povo, em vários lugares, reconhecendo-o, acla- 
niou-o com gr.ande entusiasnio. 

1916-MARÇO-3. Santos-Dumont é alvo em Santiago do Chile da s  
maiores provas de admi r a~ão  por parte do povo e das auto- 



ridades recebendo, desde que desembarcou, grande número de  
visitas. 
- Em companhia dos seus colegas do  Aero Club, o conhecido 

aeronauta brasileiro percorreu hoje, pela manhã, vários pontos da 
cidade fazendo depois visita ao Dr. Lorena Ferreira, ministro do  
Brasil junto ao Govêrno chileno, demorando-se em longa palestra 
com S. Exa. 
- A noite realiza-se o grande banquete que os seus aniigos 

e admiradores lhe vão oferecer. 
- A revista oficial do Aero Clube de Buenos Aires, em seu 

número de hoje, estampa o retrato do aviador brasileiro Santos- 
-Dumont acompanhado de uma longa biografia do  célebre aviador. 

1916-h4ARÇO-4. Santos-Dumont continua a receber aqui (Santia- 
go)  a s  maiores distinqões por parte de seus amigos, colegas e 
admiradores. Ontem à tarde, o arrojado aeronauta, em com- 
panhia do piloto David Fuentes, realizou nesta capital vários 
vôos, durante os quais foi acompanhado com grande interêsse. 
Santos-Durnont elevou-se a 110 metros sôbre a cidade, man- 
tendo-se nas provas 39 minutos. 
- Em companhia do piioto David Fuentes. Santos-Dumont 

como passageiro, vôa sôbre Santiago indo até  Vifia de1 Mar, perto 
de Valparaiso. Elevou-se a 110 m de altura mantendo-se no a r  39 
minutos. Enorme multidão assistiu ao viio. 

1916-MARÇO-5. Santos-Dumont, como passageiro de um aero- 
plano, dirigido pelo aviador David Fuentes, fêz um grande 
vôo sôbre a cidade, indo até Vina de1 Mar, perto de Valpa- 
raiso. Uma enorme multidão que assistiu ao inicio do  vôo, 
fêz ao aviador brasileiro uma estrondosa manifestação de apre- 
ço aclamando-o. 

1916-MARÇO-5. Uma delegação do Aero Club Chileno partiu pa- 
ra Chuncal, na fronteira com a Argentina, a fim de aguardar 
ali, a chegada dos delegados argentinos e brasileiros a o  Con- 
gresso de Aeronáutica. 
-A delegação argentina ao Congresso Aeronáutico de San- 

tiago seguiu hoje de Buenos Aires pela manhã para o Chile, levan- 
do  2 balões com os quais vai tentar a travessia d a  Cordilheira dos 
Andes. No mesmo trem seguiu o tenente Bento Ribeiro Filho, de- 
legado brasileiro. 

1916-MARÇO-6. Serão amanhã iniciados os festejos em honra dos 
delegados ao Congresso de Aeronáutica. Santos-Dumont 
continua a ser alvo das maiores demonstrações de apreço por 
parte da sociedade e do povo. 



- Em telegrama de Valparaiso "La Nation" publica hoje o re- 
sultado de uma extensa entrevista que um seu representante teve 
com o conhecido aviador brasileiro Santos-Dumont, quando ali es- 
teve de passagem para Santiago, onde atualmente se encontra. 

Na palestra que entreteve com o representante do jornal argen- 
tino, Santos-Dumont, depois de mostrar a s  vantagens das  comuni- 
cações das cidades sul-americanas por meio da aviação, diz que se  
deve pôr desde já, em execução essa idéia, enquanto não se  resolve 
o problenia da maior distância, quando, então, se poderá ligar a s  
duas Américas, chegando-se até os Estados Unidos. Referiu-se 
também Santos-Dumont, á aviação na Argentina, fazendo elogios 
pelo desenvolvimento que nestes últimos tempos tem notado. 
1916-MARÇO-8. Recebe um telegrama do Dr. Iarrazabal ZaIiar- 

tu, ministro do  Chile no Rio de Janeiro desejando-lhe boa es- 
tada em Santiago. Santos-Dumont agradece o telegrama. 

1916-MARÇO-9. Realiza-se hoje à tarde a sessão solene de inau- 
guração do Congresso de Aeronáutica. Comparecerão a o  ato 
os  Ministros da Guerra, do Exterior e todos os plenipotenciá- 
rios das  repúblicas americanas acreditados na capital chilena. 
Sabe-se que será eleito Presidente d c  Congresso o delegado 
brasileiro Santos-Dumont. O Vice-Presidente será o aviador 
argentino Alberto Mescias. 
- Inaugura-se o Congresso Pan-Americano de Aeronáutica, 

sendo eleito Presidente Honorário, Santos-Dumont. 

1916-MARÇO-10. Na sessão de hoje do  Congresso Aeronáutico 
foi aprovada uma proposta de formação de uma associação 
Pan-Americana de Aeronáutica. Por ocasião d a  votação d a  
proposta usou d a  palavra o delegado brasileiro Santos-Du- 
mont, cujo discurso foi aplaudido com grande entusiasmo 
por todos os presentes. Santos-Dumont afirmou que a idéia 
d a  formação de uma associação Pan-Americana de Aeronáuti- 
ca despertou entusiasmo na América do  Norte e virá servir 
para unir ainda mais os Estados Unidos aos seus irmãos d a  
América do  Sul. 

191 6-MARÇO-10. Prosseguem animados os  trabalhos do  Con- 
gresso Aeronáutico, reunido nesta capital (Santiago). Foram 
ontem eleitos seus presidentes os Srs. Jorge Matte e Santos- 
-Dumont, êste último honorário. Procedeu-se também à es- 
colha das comissões de estudo. 

1916-MARÇO-14. "O Estado de S. Paulo" publica "Discurso no 
Congresso Pan-Americano de Santiago", por Santos-Dumont". 

1916-MARÇ-16. Recebe com dedicatória do autor, o livro "Pági- 
nas sôbre o Brasil", de Clement Barahona Vega - Santiago 



- Universitário - 1908. A dedicatória é a seguinte - "AI 
más ilustre de 10s aviadores de1 mundo, Alberto Santos-Du- 
mont su afin ss. y admirador". 

1916-MARÇO-17. Realizou-se hoje a sessão solene de encerra- 
mento do Congresso Aeronáutico. Assistiram à sessão todos 
os ministros e os diplomatas americanos acreditados em San- 
tiago do Chile. 

1916-MARÇO-19. Ficou resolvido na última sessão do Congresso 
Aeronáutico Pan-Americano que a or0xima reunião dessa con- 
ferência se realizasse no Rio de Janeiro. 

1916-MARÇO-30. A diretoria do Aero Club de Buenos Aires, ofe- 
receu hoje um chá ao aeronauta brasileiro Santos-Dumont que 
há dias se acha nesta capital a passeio. 

1916-MAIO. Segue para Palmira. 
1916-JULHO. Em Buenos Aires no Primeiro Centenário de Tu- 

cumán. 
1917. Está de regresso no Rio. 
1917-NOVEMBRO-8. Carta a Prado Júnior prometendo compa- 

recer na inauguração do Campo do Paulistano. 

1918-MAIO-15. O Aeroclube da América, de Nova lorque, envia- 
lhe uma mensagem de congratulações pela inauguração do pri- 
meiro serviço postal aéreo dos Estados Unidos - Nova-lor- 
que-Philadelphia-Washington. 

1918-MAIO-18. Carta de Alan R. Hawler. 
1918-DEZEMBRO-19. Sócio correspondente do Ateneu Hispano- 

-Americano, de Buenos Aires. 
- Emenda ao orçamento da Viação de 1919 mandando entre- 

gar ao aeronauta a casa onde nascera. 
- Constrói uma casa em Petrópolis. 

1919-AGOSTO-20. Chega a S. Paulo de regresso dos Estados 
Unidos. 

I9IS-AGOSTO-21. Assiste no Campo de Marte aos vôos acrobá- 
ticos de Orton Hoover. 

1920. E recebido em Santiago com grandes manifestações popu- 
lares. 

1920-FEVEREIRO-15. Santos-Dumont assina na "Encantada" 
uma informação sobre as medidas da  "Demoiselle" ou "Li- 
belule". 

1920-MARÇO-22. Recebe de Henry Woodhouse o livro de sua 
autoria: "Textbook of Applied Aeronautc Enginerring", New 



York - The Century Co.,  1920, com a seguinte dedicatória: 
"To my good friend Alberto Santos-Dumont, who was first in 
giving practical demonstration of the possibility of navigation 
the air with dirigeables and also the first public demonstrat- 
ion with aeroplanes - a11 designed and constructed by him- 
self. Aeronautics b d a y  owes much to Santos-Dumont's in- 
ventive genius and pioneer contributions. But for him public 
interest in dirigeables and aeroplanes would probably not have 
started until many years later. ( a )  Henry Woodhouse, The  
Aero Club of America, New York City, March 22d 1920)". 
O prefácio dêste livro é da autoria de Santos-Dumont. No en- 

tanto no I capitulo do  livro começa assim: "Aeronautic Engineer- 
ing as  an applied arts is only a few years old. From Decem- 
ber 17, 1903, whem the Whright made their first f l ight . .  .". 

1921-JANEIRO-I. "O Estado de S. Paulo" publica de Delpes, 
"Reliquias Aeronáuticas do Brasil". 

1921-SETEMBRO-17. "O Estado de S. Paulo" publica de Ar- 
thur Neiva - "Santos-Dumont". 

1922-ABRIL-12. Entrevista publicada pelo "O Estado" eni que 
Santos-Dumont desmente tenha intenção de voltar a s  ativida- 
des aeronáuticas. 

1922-JUNHO-10. Escreve, uma carta intima a Antônio Prado Jú- 
nior, do Hotel Claridge, de Paris. 

1922-JULHO-16. "O Estado de S. Paulo" publica: "A volta do  
glorioso aviador da Franfa - Manifestações excepcionais de 
simpatia - A "rentrèe" de Santos-Duniont é acontecimento 
parisiense dêstes últiriios iiieses". 

1922-JULHO-25. "O Estado de S. Paulo" publica: Monumento 
a Santos-Dumont - nobre gesto de Sacadura Cabral - Dis- 
curso que pronunciou por ocasião d a  grande reunião em que 
foi lançada a idéia de levantar um monumento a Santos-Du- 
mont-Sacadura Cabral. 

1922-JULHO-27. "O Estado de,S. Paulo" publica "Monumento a 
Santos-Dumont" - "Indiferenqa Nacional". 

1922-JULHO-29. Embarca para o Brasil no "Lutetia". 
1922-JULHO. A "Revista Nacional" de S. Paulo, traz um peque- 

no trabalho de P .  A. M. sob o título "lcaros vencedores" em 
que trata de Bartolomeu de Gusmáo e Santos-Dumont. (Ano 
I, número 10, págs. 30  a 34). 

1922-SETEMBRO-18 Compra um terreno no ceniitério de S. João 
Batista, do  Rio de Janeiro, em local de esquina onde possa eri- 
gir uma réplica do monumento de  Saint-Cloud. 



1922-OUTUBRO-10. Translada para o novo túmulo de S. João 
Batista os despojos dos pais. 

1922-NOVEMBRO-13. Condecoração de Primeira Classe dada 
pelo Presidente da República do Chile. 

1922-NOVEMBRO-16. Hóspede de Honra de Santiago. 
1923-FEVEREIRO-22. Titulo de Comendador da Ordem Militar 

de Santiago da Espada do Chile. 

1923-ABRIL-7. A "Illustraqão Portugueza", de Lisboa, publica 
u m  retrato de Santos-Dumont e Sacadura Cabral. 

1923-AGOSTO-23. Inicia os trabalhos do monumento no cemité- 
rio. 

1924-SETEMBRO-23. Escreve de Paris uma carta a Antônio de 
Carvalho mandando vender a fazenda. 

1924-NOVEMBRO-12. Lança-se a pedra fundamental, em Paris, 
no Campo de Bagatelle, Bosque de Boulogne, do monumento 
comemorativo do Primeiro Vôo em aeroplano. Fêz discurso o 
senhor Laurent Eynac. Falaram também Pierre Lafitte repre- 
sentante dos cronistas esportistas e Etienne Flandin, Presiden- 
te do Aero Club a quem se deve a iniciativa. 
- O Club Naval envia-lhe um telegrama associando-se a ho- 

menagem. 
- Recebe do "ás" belga Willy Cooper, representando o Rei 

Alberto da Belgica, as insígnias de Grande Oficial da Ordem de 
Leopoldo. 
- O embaixador Sousa Dantas, oferece-lhe em Paris, um al- 

~ Ô Ç O  e saudou-o dizendo que Santos-Dumont com seus feitos fêz 
muito pelo nome do Brasil. 
- Santos-Dumont em agradecimento pela homenagem do Aero 

Club de Franfa oferece-lhe uma lápide comemorativa do vôo rea- 
lizado em 1897 por Clément Ader, em Sartory. 

1924-NOVEMBRO-13. "O Estado de S. Paulo": Inaugura-se em 
Puris, no aeródromo de Bagatelle, o monumento que o Aero 
Club de Franca fêz levantar em comemoração do seu primeiro 
vôo de avião. 

1925. Dedica-se à corrida de cães. 
1925-MAIO-28 a 31. "O Estado de S. Paulo" publica de José 

Feliciano, "Santos-Dumont deposto e Clèment Ader Père de 
1'Aviation". 

1926-JANEIRO-14. Santos-Dumont escreve de Magève (Franca) 
ao Embaixador do Brasil na S .  D .N.  propondo-se a oferecer 



um prêmio de 10.000 frs. ao melhor trabalho sobre a interdi- 
ção das máquinas aéreas como arma de combate e bombar- 
deio. 

1926-OUTUBRO-1 1. Escreve de Valmont uma carta a Prado Jú- 
nior pedindo que dissuadisse certo senador de fazê-lo General 
do Exército Brasi\eiro. 

1927-ABRIL-22. Os acadêmicos da Faculdade de Farmácia e 
Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, por sugestão do 
colega Alfredo Delgado de Morais, iniciam a propaganda em 
favor da ereção, em Niterói, de um monumento a Santos-Du- 
mont. 

1928-OUTUBRO-5. "O Estado de S. Paulo" publica uma noticia 
da Espanha acêrca de um aparelho para auxiliar patinadores 
de "skies", inventado por Santos-Dumont. 

1928-DEZEMBRO-1, A bordo do hidro-avião "Santos-Dumont" 
intelectuais brasileiros subscreverão uma saudação ao grande 
patricio. 

1928-DEZEMBRO-2. "O Estado de S. Paulo" anuncia para o 
dia seguinte a chegada ao Rio pelo "Cap. Arcona" de Santos- 
-Dumont trazendo o ornitótero, aparelho de sua invenção. Pu- 
blica também o programa dos festejos de recepção, naquela 
capital, em que inclui a inauguracão da avenida Santos-Du- 
mont que parte da Praça do Castelo em direção à futura Praça 
Monumental. 

1928-DEZEMBRO-2. Desastre do hidro-avião "Santos-Dumont" 
em que perderam a vida na Bahia do Guanabara, Tobias Mos- 
coso, Amauri de Medeiros, F. Laboriau, Frederico Oliveira 
Coutinho, M. Amoroso Costa e Paulo de Castro Maia. 

1928-DEZEMBRO-3. Chega ao Rio de Janeiro pelo "Cap. Arco- 
na" de volta da França. Faz-se um esboço histórico de sua 
personalidade de inventor. 

1928-DEZEMBRO-3. Santos-Dumont explica a "Noite" os apa- 
relho de sua invenção. 

1928-DEZEMBRO-27. Experiê~cias com o aparelho "Marciano" 
no Museu Nacional do Rio de Janeiro. (Revista do Museu Na- 
cional - dezembro de 1944). 

1928-DEZEMBRO-29."0 Estado de S. Paulo" publica, de Alberto 
J. Robbe, "A glbria de Santos-Dumont". 
- O Estado de S. Paulo" transcreve do "Jornal do Brasil", 

do Rio um artigo de Coelho Netto, "Santos-Dumont". 



1'929-JANEIRO-12. "Divulgando a obra de Santos-Dumont" a 
Associação Brasileira de Educação vai organizar um filme pa- 
triótico. 

1929-JANEIRO-20. "O Estado de S. Paulo" publica, de Vivaldo 
Coaracy, "Um filme brasileiro sobre Santos-Dumont". 

1929-JANEIRO-24. "O Estado de S. Paulo" publica de Alberto 
J. Robbe, "A glória de Santos-Dumont". 
- Inicia o capitulo de um novo livro "L'Homme Mecanique". 

1929-JANEIRO-30. Recebe do Sr. Mauricio Marques Lisboa, di- 
retor do Aero Club Brasileiro, uma carta acompanhando um 
livro do Sr. Dr. Álvaro Pinto Villela, "Higiene de Aviação", 
tese apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
em 23 de agosto de 1929. Pongetti, Rio 1929. O livro traz 
uma jaculatória a Santos-Dumont, do autor (C). 

1930-JUNHO-11. Escreve de Paris uma carta a Prado Júnior 
contando que lhe ofereceram uma medalha'comemorativa de 
sua elevação a Grande Oficial da Legião de Honra e enviando 
as palavras que pronunciou. 

1930-JULHO-4. "O Estado de S. Paulo" publica de José Felicia- 
no, "Santos-Dumont". 

1931-JUNHO-4. É eleito para a vaga de Graça Aranha na Aca- 
demia Brasileira de Letras. 

1931-JUNHO-5. "O Estado de S. Paulo" em sua seção "Noticias 
do Rio" dá o seguinte telegrama datado do dia 4 sob o titulo 
"Academia Brasileira de Letras": Rio, 4 (Estado) - Para a 
vaga de Graça Aranha, na Academia Brasileira de Letras, foi, 
hoje, eleito Santos-Dumont, que no primeiro escrutinio obteve 
18 votos, contra 12 dados ao senhor Homero Pires. Não reu- 
nindo, o primeiro, maioria absoluta de votos, procedeu-se ao 
segundo escrutinio obtendo então Santos-Dumont a maioria re- 
gulamentar com 19 votos contra 8 que foram dados ao senhor 
Homero Pires. Antes de se realizar a eleição travou-se viva 
discussão entre os senhores Afrânio Peixoto e Fernando de 
Magalhães em torno da interpretação dos estatutos relativa- 
mente ao telegrama da desistência que a Academia recebeu de 
Santos-Dumont e da atiude do Presidente da Academia tele- 
grafando ao nosso embaixador em Paris, com o intuito de in- 
formar sobre se o ilustre brasileiro desiste ou não da sua can- 
didatura. 

1931-JUNHO-12. 6 designado o senhor Roquette Pinto para pro- 
nunciar o discurso oficial na recepção do senhor Santos-Du- 
mont na Academia Brasileira de Letras. 





1932-JULHO-24. "O Estado de S. Paulo" noticia: Morte do 
grande brasileiro - Alguns episódios da sua vida - Seus in- 
ventos. 

1932-JULHO-25. "La Nación" publica um artigo a respeito de 
Santos-Dumont. 
- "O Echo de Paris" relata um incidente durante a primeira 

guerra mundial. 
- O Govêrno da República Brasileira decreta luto nacional 

por três dias pelo falecimento de Alherto Santos-Dumont. (Decre- 
to n.? 21.668). 

1932-JULHO-26. Luiz Blériot, em uma entrevista, declara-se cons- 
ternado com a morte de Santos-Dumont e diz entre outras cou- 
sas: "Encontrávamos-nos nos bons tempos de suas experiên- 
cias em Bagatelle. Santos-Duniont construiu um aeroplano 
minúsculo, a "Demoiselle" onde certa feita esteve a pique de 
perder a vida, mas no qual obteve a seguir o incomparável 
triunfo de voar vários quilômetros. Fui o seu primeiro passa- 
geiro. Guardei dêle a impressão de um amigo senipre agra- 
dável, inteligente, espiritual". 

1932-JULHO-30. O "Correio da Manhã", do Rio publica a poesia 
"Sôbre o túmulo de Santos-Dumont", de Bastos Tigre. 
- O '!Malho" do Rio, publica um artigo literário de João 

do Norte, "Santos-Dumont". 
- "L'lllustration", revista francesa, publica uma pequena apre- 

c i a @ ~  a respeito do grande hrasileiro ao noticiar a sua morte. 

1932-AGOSTO. A revista "Sino Azul" publica um artigo de Car- 
valho Abreu sôbre Santos-Dumont. 

1932-AGOSTO. A revista "i\zas" publica um soiieto de Olegário 
Mariano em homenagem a Santos-Dumont. 

1932-AGOSTO-4. "Candide", de Paris, publica um riecrológio de 
Santos-Dumont. 

1932-AGOSTO-16. "O Correio da Manhã" do Rio, publica a poe- 
sia "Voler" de Edgard Liger-Belair, feita em 24 de marco de 
1932. 

1932-SETEMBRO. "A Vida Doméstica" do Rio, publica uma fo- 
tografia da casa velha, em Cabangú, onde nasceu Santos-Du- 
mont. 

1932-OUTUBROí23. "O Estado de S. Paulo" transcreve trechos 
dos jornais franceses que noticiaram a morte de Santos-Du- 
mont. Transcreve entrevista de Painlevé e Bleriot. 



1932-NOVEMBRO-5. Titulo dado pelo Presidente da República 
do Perú por seus serviços e méritos prestados à Cruz Perua- 
na de Aviación. (XCVI) . 

1932-NOVEMBRO-9. "O Estado de São Paulo" publica: Home- 
nagem de "La Nación" ao grande brasileiro. 

I ~ ~ ~ - D E Z E M B R O - ~ ~ .  "O Estado de S. Paulo" publica: Exposi- 
ção do corpo do genial inventor. Homenagens a serem pres- 
tadas nesta capital e no Rio. 

1932-DEZEMBRO-17. Prestam-se em São Paulo, a s  últinias ho- 
menagens. O corpo é trasladado para o Rio de Janeiro. 
- Decreto n.e 22.233 declarando luto nacional por três dias. 

1932-DEZEMBRO-18. "O Estado de S. Paulo" publica: Foram 
trasladados para o Rio de Janeiro os despojos do grande bra- 
sileiro - As últimas homenagens em São Paulo - Será de- 
cretado feriado nacional. 

1932-DEZEMBRO-19. São trasladados para a Catedral do Rio 
de Janeiro os despojos de Santos-Dumont. 

1932-DEZEMBRO-20. Visitação do corpo - Feriado nacional 
-~Santos.Dumont terá honras de Ministro de Estado. 

1932-DEZEMBRO-21. Funerais. 
1932-DEZEMBRO-22. "O Estado de S. Paulo" publica um núme- 

ro especial em rotogravura dedicado a Santos-Dnmont. 
1932-DEZEMBRO-24. "O Cruzeiro" do Rio publica de Zenaide 

de Andréa, uma reportagem sôbre Santos-Dumont. Publica 
entrevista de Jorge Villares. 
-"A Noite" e "O Cruzeiro" trazem notícias sôbre Santos- 

-Dumont. 
1932-DEZEMBRO-31. A revista "Fon-fon", do Rio, publica o so- 

neto Santos-Dumont" de Murillo Fontes e um artigo literário 
de Gustavo Barroso coni o mesmo titulo. 

1933-JANEIRO-21. "O Estado de S. Paulo" publica:'Decreto nú- 
mero 5.806, que isenta de impôsto de transmissão "calisa-mar- 
tis" a herança deixada por Santos-Dumont. 

1933-FEVEREIRO-1 1. "O Estado de S. Paulo" publica, de José 
Feliciano, "Santos-Durnont" pai. dos recordes". 

1933-FEVEREIRO. O "Boletin de La Uuion Panamericana" pu- 
blica "La America Latina. y La conquista de1 aire" de Adam 
Carter em que o autor alude as contribuições dos brasileiros 
para a aeronáutica destacando a de Santos-Duinont. 

1 9 3 3 - ~ ~ ~ 1 ~ - 1 2 .  "O Estado de S. Paulo" publica em sua seqáo 







de Noticias do Rio: Decreto número 22.620 que institui o sê10 
comemorativo dos feitos de Santos-Dumont e demais precur- 
sores e dispõe sobre a execução de enipreendirnentos aeronáu- 
ticos e dá outras providências. 

1933-ABRIL-23. "O Estado de S. Paulo" publica: de Delpes, 
"Santos-Dumont, Bartolomeu de Gusmão e Edú Chaves". 

1933-OUTUBRO-4. Ofício do "Comité Peruano-Brasileiro pró 
Santos-Dumont", de Lima, ao senhor José Carlos de Macedo 
Soares, que se organizou para conseguir "e1 aprecio y recoci- 
mieuto de1 Mundo para Ia gloria dei gran Brasilefio, fundador 
de la navegación aerea". 

1933-OUTUBRO-25. Artigo referente a Santos-Dumont "O Brasil 
no Estrangeiro". 

I ~ ~ ~ - J U N H O - <  "O Estado de S. Paulo" publica: Programa de 
festas em sua homenagem pelo fato de se completareni, do- 
mingo próximo, vinte anos que foi realizada a primeira via- 
gem de automóvel de São Paulo até Ribeirão Preto. 

1936-JUNHO-7 e 10. "O Estado de S. Paulo" publica: Hornena- 
gem da cidade de Ribeirão Preto. 

1936-JULHO-4. Lei que institue o "Dia do Aviador" que será ce- 
lebrado a 23 de outubro. Lei núniero 218. 

1936. SETEMBRO-13. Em Paris comemora-se o feito de San- 
tosDumont e afirma Marcel Reichel: " .  . .c'est le 13 Septem- 
bre 1906 que Santos-Dumont victorieux pionier déja en ballon 
dirigeable, ouvrit officielment les routes de I'air aux jeunes 
ailes de l'Humanitén. 

1936. OUTUBRO. A revista "Espelho" publica um artigo do 
Dr Cláudio Ganns demonstrando a prioridade de Santos-Du. 
niont quanto ao v60 em aeroplario com motor. 

1936-OUTUBRO-18. A dirigibilidade dos balões - O 35.0 ani. 
versário amanhã, do notável feito de Santos-Duniotit. Do ba- 
lão esférico "Brasil" de 1898, ao "Santos-Dumont n." 6" de 
outubro de 1901. 

1936-OUTUBRO-20. "O Estado de S. Paulo" publica eni sua se- 
ção Noticia do Rio: A pedra fundamental do monumento a 
Santos-Dumont". 

1936-OUTUBRO-23. O primeiro vóo de aeroplano - O 30." 
aniversário hoje, da notável proeza de Santos-Dumont. Do 
"Santos-Dumont n.0 6'' de 1901, ao avião "ICBis" de 1906. 

1936-NOVEMBRO-8. "O Estado de S. Paulo" publica em sua 
seção de Noticias do Rio: A construção do monumento a San- 
tos-Dumont". 



1936-NOVEMBRO-13. "O Estado de S. Paiilo" publica em sua 
seção Noticias do Rio: Homenagem que a Câmara prestou a 
sua memória - Projeto de criação de um Museu de Aero- 
náutica, pág. 2. 

1937-FEVEREIRO-18. Conferência do general Porro em Milão 
sôbre Santos-Dumont. 

1937. MARÇO-23. "O estado de S. Paulo" publica em Noticias 
do Rio: Dissertacão em Milão sob o patrocinio da Sociedade 
Amigos do Brasil. Essa conferência foi pronunciada pelo ge- 
neral Porro uma das mais destacadas figuras dos comandos 
aéreos italianos. Disse entre outras cousas: "A Santos-Du- 
mont deve o vôo a sua primeira prova e a aeronáutica a sua 
aurora". 

1937-OUTUBRO-20. "O Estado de S. Paulo" em sua seção No- 
tícias do Rio: Homenagem que lhe prestou a Câmara Federal. 
Foi requerida e aprovada a inserqão em ata de um voto de 
saudade e reconhecimento a memória do grande brasileiro. 

1937-NOVEMBRO-6. "O Estado de S. Paulo" publica em sua se- 
cão Noticias do Exterior: No pavilhão do Brasil,.na Exposi- 
ção internacional foi realizada uma festa à memória daquele 
pioneiro da aviaqão. 

1937-DEZEAIBRO-16. "O Estado de S. Paulo" publica em sua 
seção de Noticias do Rio: Homenagem dos aviadores italiano? 
a memória do grande brasileiro. 

1939-JANEIRO. O "Bulletin de Ia Fédération Aéronautiqtie inter- 
nationale" de Paris, publica um q~iadro de recordes em que 
Santos-Dumont vem em primeiro lugar. 

1939-OUTUBRO-I. "O Estado de S. Paulo" publica de (Flávio 
Pires de Campos) Santos-Dumont. 

1939-OUTUBRO-21. "O Estado de S. Paulo" publica em Noticias 
do Exterior: A barquinha do primeiro dirigivel de Santos-Du- 
mont. 

1939-DEZEMBRO-2. "O Estado de S. Paulo" publica em sua se- 
$20 Notícias do Rio: Culto à sua memória - Entrega de prê- 
mios aos vencedores do concurso de frases sôbre o grande 
brasileiro - Ereção de monumetitos. 

1939-DEZEMBRO-15. O "Malho" do Rio, publica uma entrevista 
de Santos-Dumont concedida a Eduardo Zamacois, em 1900. 

1939-DEZEMBRO. A revista "National Aeronautics" publicacão 
oficial da Associaqão Aeronáutica de Washington, publica um 
quadro sob o titulo: "A chronology to Records" em que San- 



tos-Dumont encabeça a lista. Esse quadro organizado pela 
referida Associação para atender a pedidos, foi tirado de um 
boletim publicado pela "Fédération Aeronáutique Internatio- 
nale". 

1940-NOVEMBRO-26. "A Federación Aeronáutica Argentina" en- 
via uma carta ao consul Ivo Borges, apoiando o protesto do 
Aero Club do Brasil e adere a comemorações de 23 de outu- 
bro. "A Semana da Asa". 

1940-NOVEMBRO-27. "O Estado de S. Paulo" publica de J. 0. 
Orlandi: O primeiro vôo em aeroplano e o "Dia da Aviação 
Pan-Americana". 

1940-DEZEMBRO-9. "O Centro de Aeronáutica do Uruguai" de 
Montevidto resolve em carta ao Presidente do Aero Club do 
Brasil, aderir ao protesto reivindicando para Santos-Dumont 
e para a data de 23 de outubro, a paternidade do primeiro 
vôo. 

1940-DEZEMBRO-14. Os jornais do Brasil reproduziram a s  ex- 
plicações de Cordell Hull sobre a designação por parte do De- 
partamento de Estado, dos Estados Unidos, do dia 17 de De- 
zembro como "Dia da Aviaçáo Pan-Americana". (Docs. e 
Depoimentos sôbre os trabalhos de Santos-Duniont. Ministé- 
rio das Rel. Ext. Serv. de Publicação Rio. Imprensa Nac. 
1941, págs. 12 e 13). 

1940-DEZEMBRO-17. O Departamento de Estado, dos Estados 
Unidos, institui o "Dia da Avia~ão Pan-Americana". (Docs. 
e Depoim. sôbre os trabalhos de Santos-Dumont, págs. 12 
P 13). 

1940-DEZEMBRO-20. O Aero Club do Paraguai envia uma carta 
a o  Presidente do Aero Club do Brasil declarando que em ses- 
são de 17, resolveu por unanimidade reconhecer a data de 
23 de outubro como o "Dia da Aviação Pan-Americana. Assim 
apoia o protesto do Aero Club do Brasil contra a resolução 
dos E . U . A . .  . 

1940-DEZEMBRO-22. Os irmãos Wright na História da Avia- 
ção, de J. O. Orlandi. 

1941-JANEIRO.11. O ministro do Exterior do Brasil em carta 
ao Embaixador em Washington autoriza-o a recusar o convi- 
te do "National Day Association Inc." ao Govêrno da Repú- 
blica para aderir aos festejos do "Dia da Aviaçáo Pan-Ameri- 
cana" instituído para 17 de dezembro. 

1941-OUTUBRO-19. Termina-se a impressão do livro "Santos- 
-Dumont, o pioneiro do ar", de A. Brigole - Lit.-Tip. Gua- 
nabara Ltda., Rio. 



1942. O "Anuário de La Razon" de Buenos Aires, para 1942 pu- 
blica, na seção "Temas sobre aeronáutica" um capítulo refe- 
rente a Bartolomeu de Gusmáo e outra a Santos-Dumont, dês- 
te com o subtitulo: "Un gran aeronauta brasileíío: Alberto 
Santos-Dumont". 

1941-MARÇO-28. "O Estado de S. Paulo" publica de Sidney No- 
gueira, em sua página infantil "A História de Santos-Dumont". 

1945-JANEIRO. A revista "Brasil" publica artigo de Henry 
Woodhouse Presidente da Liga Aérea da América que acom- 
panhou Santos-Dumont na visita a Washington. 

1945-OUTUBRO-26. Dados biográficos ("O Estado de São 
Paulo"). 

1945-DEZEMBRO. Conferência de Santos-Dumont no Congresso 
Científico de Washington. 

1947-DEZEMBRO-5. O govêrno brasileiro em homenagem pós- 
tuma nomeia-o Tenente-Brigadeiro por Lei n.0 165, elaborada 
pelo Congresso Nacional. 

1952-OUTUBRO. "Seleções" publica na 1." capa interna artigo 
de Gago Coutinho snbre Santos-Dumont. 

1952-DEZEMBRO. A revista "Europe Amerique Latine", publica 
artigo de Gabriel Voisin sobre Santos-Dumont. Um número 
dedicado a mein6ria dêste. 

1955. DEZEMBRO-9.. "O Estado de S. Paulo" publica carta de 
Dolores C. F. Feliciano de Oliveira, datada de Cros de Cagnes 
de 23 de novembro, fazendo reparos e afirmativas de H. D. 
Villares sobre o esquecimento de Santos-Duniont. 

1956-JUNHO. A Congregação do Instituto Técnico de Aeronáuti- 
ca de S. José dos Campos, constituida de professores de 12 na- 
cionalidades decidiu por unanimidade conferir-lhe o titulo pós- 
tumo "Honoris Causa" de "Doutor eni Eengenharia Aeronáu- 
tica". 

1956-OUTUBRO-3. Fundou-se a - FUNDAÇÃO SANTOS-DU- 
AZONT. 

1957-JANEIRO-19, Em solenidade, no salão de festas do I.T.A., 
em São José dos Campos, foi imposto o titulo "Honoris Cau- 
sa" a Santos-Dumont auando se diplomavari~ 43 en~enheiros 
de aeronaiitica e de eletrônica e se 'encerraram as comemora 
ções do "ANO SANTOS-DUMONT". 



REMINISCÊNCIAS . . 
DE D. AMÁLIA F. DUMONT 

Com a cabefa entre a s  mãos e chorando, Alberto deplorava, 
em 1932, o ano do seu invento como engenho de guerra - disse 
a "O Globo", a Sra. Amália Ferreira Dumont, viúva do  irmão mais 
velho do "Pai da Aviação", o engenheiro Henrique Santos-Dumont. 
D. Amália já conta 85 anos de idade, e ocupa os  seus dias em fa- 
zer ligeiras costuras, arrumar alguma coisa em seu apartamento e 
visitar sua filha Maria Amália Lopes d a  Cunha, que se  encontra 
acamada há  mais de um ano em virtude de um acidente. Vive de  
reminiscências, lembranças do marido, que recorda com muito en- 
tusiasmo, l embran~as  de todos, e também lembranfas de  Alberto, 
o nosso Santos-Dumont, que um dia impressionou o mundo cir- 
cundando a Torre Aiffel, em Paris. 

Alberto era o caçula, acrescentou. O meu Henrique era mais 
velho do que êle uns vinte anos. Por ai  o senhor pode ver como 
ainda êle era pequeno quando nos casamos. Muito agarrado a o  
irmão mais velho, Alberto habituou-se também comigo, e dêle eu 
cuidei durante algum tempo, quando êle vinha para casa, de  re- 
gresso do  colégio "Culto à Ciência", em S. Paulo. Vivíamos a 
vida afanosa de uma fazenda de café emfranco  progresso, em Ri- 
beirão Prêto. Henrique era engenheiro, mas sua vida foi dedica- 
da a fazenda a que deu o meu nome "Amália", em Minas Gerais. 
Era uma fazenda de açúcar e café e ganhava-se muito dinheiro 
vendendo o saco de  café a quatro mil réis. Depois, a fazenda foi 
vendida a três grandes produtores de São  Paulo, um dos quais o 
Matarazzo. Para se notar o tamanho da fazenda, concluiu, basta 
dizer que ali havia 5.000 empregados, todos italianos. 

D. Amália não consentiu, no inicio, que fizéssemos qualquer 
fotografia. É avessa à publicidade. Também não quiz que gra- 
vássemos a sua voz, para a Rádio Globo. De modo que o repor- 
ter teve que ir conversando com D. Amália sem espirito de repor- 
tagem, até que a veneranda senhora consentiu em alguns "flashes" 
e segurou ela própria o microfone diante do  qual fêz ligeiras e in- 
teressantes declarafóes. 



- Alberto - disse D. Amália - sempre foi uni espiriro rr- 
novador. Aliás, era a família toda. Basta dizer que o quarto 
automóvel do mundo e o priineiro que chegou a São Paulo perten- 
ceu ao Henrique. Quando Alberto veio da Europa trouxe um bem 
pequenino, tão pequeno quanto êle, e erain a s  duas atracões d a  
terra. Alberto desenhava, imaginava coisas, e logo começou a fa- 
zer uma porção de planos, em que Henriqiie o incentivava, ajuda- 
va-o em czilculos etc. Mesmo de Paris Alberto enviava os seus pla- 
nos ao irmão. 
- A senhora viu o "14-Bis" em Paris? 
- Eu assisti ao vôo. Estávamos todos Lá. 
- Que achou? 
- Senti uma forte emocão! Ora veja, o homem montado em 

um engenho e subir d a  terra. Foi um momento extraordinário. 
O povo da Europa todo vibrou com o trabalho do  -4lberto. 

Juntamente conosco, na grande sala, com mobilia e ornamen- 
tação que nos lembram um ambiente bem europeu, no apartameu- 
to da Rua Cruz Lima, 8, estava também uma das filhas de D .  
Amália, a Sra. Sofia Dumont Dodsworth, esposa do Sr. Jorge Dods- 
worth. Quem lembrou a popularidade de Santos-Dumont foi ela, 
acrescentando: 
- Uma vez eu lhe disse, nos Estados Unidos: Titio, é muito 

pau andar com o senhor, porque onde a gente entra todo mundo fi- 
ca falando - "Ollie! E aquêle o Santos-Dumont!" 

Esse detalhe poderá explicar muita coisa, o muito interêsse 
pela história da Aeronáutica, que, por um certo tempo, chegou a 
ser um pouco confusa, com a glória do feito de Bagatelle desviada 
para terceiros. Mas a popularidade de Santos-Dumont, mesmo 
dentro dos Estados Unidos, é a maior prova de que todo o niiin- 
do  reconheceu a primasia do  brasileiro no vôo do mais pesado que 
O ar. 

D. Amália já estava de novo no Rio ali mesmo na Rua Cruz 
Lima, mas na casa do lado fronteiro, quando Alùerto Santos-Du- 
mont voltou de Paris, em 1906. Testemunhou então sua cunhada 
a maneira como o inventor foi recebido no Rio. carregado pelo 
povo, até sua residência. E depois - e D. Aiiiália recorda isso 
com um sorriso - muita gente ia imitando suas esquisitices: o 
chapéu, a gravata, o punho apertado d a  camisa. Na sua cadeira 
no canto da sala, D. Amália se queda eni reminiscências. 
- Como era bom o Alberto. Puxou ao pai, eu acho. Ateu 

sogro era um homem muito bom. Metódico, instruidissimo. Suas 
filhas eram todas muito bem educadas. O Alberto herdou todas 
essas qualidades do pai. Era um filho amoroso. Antes de mor- 
rer foi á Europa, onde estavam os corpos do meu sogro e de mi- 
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nha sogra, e os trouxe, acompanhando-os. Enterrou-os no São 
João Batista. Depois providenciou, êle mesmo, o monumento do 
homem voando, que está sobre o seu túmulo. Agora estão lá os 
três: Alberto tendo d e  um lado a mãe e do  outro o pai. 
- Era mesmo um esquisitão, o Alberto - continuou D. Amá- 

lia. Ele ficava numa roda assim como a nossa, mas seiiipre na 
cadeira mais distante. Cruzava os braços, baixava a cabeqa e ali 
ficava horas e horas se  fosse preciso. Quando achava necessário 
ia  conversando, dando sua opinião. Era uni homeni boni. Louco 
por moças. Morreu solteiro nias não podia ver moça que já se 
entusiasmava e tocava a conversar. Uma vez, respondendo a al- 
guém que lhe perguntou por que não se casava, disse pilhérico: 
"Já fui até pedido em casamento mas não quero casar". 
- Tem acompanhado a s  cornemora~ões do  "Ano Santos-Dii- 

mont"? 
- Tenho, sim. Leio diáriamente o que vai acontecendo e 

ouço o rádio. Aliás, todos os anos, desde o tempo do  Ministro 
Salgado Filho, êles me têm convidado para assistir a "Seriiana da 
Asa", mas êste ano a coisa está mesmo boa. 

Dona Amália não quis dar sua impressão sôbre a conduta dos 
nossos governos anteriores com relação a Santos-Dumont. Ape- 
nas, respondendo-nos, disse, sôbre as  comemorações dêste ano, 
achar que "ate que enfim reconheceram o trabalho do  Alberto". 
Salientou muito o caráter estritamente particular do financiamento 
das  experiências do  inventor. 
- Ningukm nunca lhe deu um mil réis sequer. Tudo foi fei- 

to com o seu próprio dinheiro. O prêmio que recebeu, na Franqa, 
êle o dividiu com os quatro rapazes que o ajudaram a construir CJ ,' 14-Bis". E fêz a distribuição na frente de niuita gente, vendo 
todos que êle não ficou com nem um tostão daquele prêniio. Era 
muito reconhecido. Os  rapazes o ajudaram, mereciam. 

D. Amália é, dos parentes próximos de Santos-Dumotit, a ú!- 
tima sobrevivente. Seus 85 anos têm sido bem vividos, heni niosL 
tram a s  recordações q u e  relatava ao repórter naquela palestra, suas 
viagens com o marido, a vida intensa mas agradável d a  Fazenda 
Amália, e a tranqüilidade de sua velhice naquele apartamento "on- 
de se sente bem". Tem cinco filhos - a mais velha, Francisca 
Lemos, S viúva; depois D. Maria Amália Lopes d a  Cunha, que s e  
encontra enferma; a terceira é D. Sofia Dumont Dodsworth, que 
estava ali conosco; o quarto filho é homem Henrique Paulo San- 
tos-Dumont, casado; e finalmente Carmen Dumont Penteado. tain- 
bém casada. 
- Uma coisa que me d.4 alegria 2 concluiu - é a união desta 

família. Desde o tempo da fazenda em Ribeirão Prêto foi assim. 



Familia unida, e todos amigos uns dos outros. E ainda hoje vejo 
isso, pelo que me alegro. - "O Globo", Rio 23-10-56. 

DE D. GEORGINA D E  ALBUQUERQUE 

Testemunha ocular do  famoso vôo de Santos-Dumont, com o 
"ICBis", recorda agora a Professora Georgina de Albuquerque, 
ex-diretora d a  Escola Nacional de  Belas Artes e atual Presidente 
d a  Seção Brasileira d a  Associação Internacional dos Artistas Plás- 
ticos, de cuja Comissão Executiva Internacional é um dos dez 
membros : 
- O povo, que o viu circundar a Tôrre Eiffel, ficou como 

que esmagado. 
E conta: 
- O dia 23  ,de outubro d e  1906 foi radioso. Muito sol dou- 

rando as  árvores, em pleno outono. Meu marido, Lucilio de Albu- 
querque, estava em Paris graças a um prêmio de viagem e eu pro- 
curava estudar na "École des Beaux Arts", onde acabei ingressan- 
do  com classificação animadora. Eu conhecera Lucilio na aula de 
pintura d o  professor Henrique Bernardelli e seguiramos para a 
França assim que nos casamos. Lá, em abril. íamos frequentemen- 
te ver Santos-Duniont em seus treinamentos com o aparelho mais 
pesado d o  que o ar. E, afinal, no dia 23, misturamo-nos com os 
parisienses que tanto o queriam. Alugamos duas cadeiras em Ba- 
gatelle e de quando em vez não resistia à t e n t a ~ á o  de gritar "Viva 
Santos-Dutnont!". Cheguei a despertar a atenção de um guarda. 
que me interpelou e exigiu apresentação de documentos. Talvez 
o meu entusiasmo e o meu sotaque o levassem a julgar-nie anar- 
quista. Assim que eu desci, para prestar;lhe explicações, alguéni 
ocupou nfinha cadeira. Reclamei a o  guarda, e diante d a  do- 
cumentação apresentada por Lucilio, êle reformnu o seu ponto de 
vista. E conipensou-nos com um lugar bem alto, no palanque. A 
essa altura, o Campo estava literalmente cheio e o vozeiro atingiu 
o delirio, quando o "14-Bis" ergueu-se do solo. O povo, com es- 
trondosas aclama~óes,  acompanhou a experiência e ficou, depois, 
como que esmagado. 

A professora Georgina de Albuquerque retoma o fio de leni- 
branças: 
- As cinco horas da tarde, voltanios para casa, passando por 

um e outro café para descansar. Não havia conduqão. No Jar- 
dim do Luxemburgo, uma banda militar terminava um coricêrto 
Tomamos o metrô e atingimos Falguière, onde residiamos. Nem 
subi ao dormitó~io Fiquei niesmo no hivá do "atelier", até que, 
horas depois, Lucilio me sacudiu: "Acorda, venha ver o esbôqo que 



fiz. Tive a idéia de despertar o semideus, que quis voar, para 
que êle glorificasse Santos-Dumont, que voou". E fui  ver o tra- 
balho de Lucilio: fcaro, caido na praia, asa partida, apoiado no 
braço direito, busto e cabeça erguidos, com o braqo esquerdo, es- 
tendendo asa iluminada, saudava a conquista do espaço. Esse 
quadro ficou pronto, foi premiado e hoje pertence ao Museu de 
Belas Artes, do Rio de Janeiro. Foi exposto em Paris e em Bru- 
xelas. 

Antes de concluir o seu depoimento a "O Globo", a professo- 
ra Georgina de Albuquerque observou que, quando retomaram ao 
Brasil, e quando reviram aqui Santos-Dumont, que também retor 
nava, viu-o e sentiu-o distante do mundo, alheio aos que o rodea- 
vam. Pareceu-lhe muito pensativo, mais reservado do que a épo- 
ca em que passou por Taubaté, depois do seu êxito com o diri- 
gível. 
- Nessa ocasião, Coube a mim saudá-lo - acrescentou. Ele 

recebeu das minhas mãos as flores e disse que eram as mais belas. 
Mas, já nessa época percebi o seu ar distante. E nem imaginei, 
então, que iria vê-lo, pouco tempo depois, em Paris, consagrando 
o nome do Brasil e empolgando a humanidade. - "O Globo", Rio 
- 23-10-56. 

DO DR. HENRIQUE DUMONT VILLARES 

"Alberto era retraido e extremamente modesto. Seu exemplo 
de dedicação *à mecânica foi seguido por todos seus sobrinhos que, 
numerosos, abraçaram a engenharia. Na família Villares náo há 
nenhum médico ou advogado, pois todos são engenheiros. Tam- 
bém sofri essa influência, talvez com maior intensidade, pois Al- 
berto, levando-me a presenciar várias de suas admiráveis experiên- 
cias, incutiu-me o gosto pela mecânica, gosto êsse que mais se 
acentuava diante de sua maneira de agir, nunca se vangloriando 
dos memoráveis feitos, o que o tornava ainda mais admirável" - 
declarou a "O Globo" o engenheiro Heurique Dumont Villares, so- 
brinho e afilhado de Alberto Santos-Dumont e Vice-presidente do 
Comissariado Geral da Comissão Executiva Regional das Comemo- 
raqões do "Ano Santos-Durnout". 

Disse o Dr. Henrique Dumont Villares - que é autor de um 
livro biográfico sobre Santos-Dumont - que viveu 14 anos na In- 
glaterra e na Bélgica, ao tempo em que o inventor se dedicava ás  
experiências com balões, dirigíveis e, depois aeroplanos. O enge- 
nheiro Dumont Villares estudava e Santos-Dumont coni êle nianti- 
nha constante contato. 
- Anteriormente, havíamos convivido no Brasil - prosseguiu 



o Dr. Dumont Villares - e, quando me encontrava na Bélgica, 
cursando uma Universidade, os contatos com Alberto se  acentua- 
ram, pois suas visitas aos nossos familiares tornaram-se mais fre- 
quentes, chegando êle a passar seguidos fins-de-semana em nossa 
companhia. Sempre que éramos avisados de uma sua visita, reu- 
níamos em nossa casa não só  brasileiros que se  encontravam na 
Bélgica, como também outros sul-americanos, pois Alberto denota- 
va admiração pelos paises vizinhos ao Brasil. Aliás, contava. en- 
tre seus melhores amigos, vários veuezuelanos, colombianos, argen- 
tinos, chilenos e uruguaios, aos quais dedicava, sempre que possí- 
vel, especial atenção". 

Alberto Santos-Dumont necessitava, como acentuou o engenhei- 
ro Henrique Villares, de :relativa agilidade para realizar suas expe- 
riências". Para  mantê-la, praticava vários esportes, principalmente o 
tênis e o golfe. Muitos outros esportes também eram por êle pratica- 
dos, com menor intensidade, como o pedestrianismo, o alpinismo e, 
no inverno, o "ski". Ao que se  recorda o engenheiro Dumont Villa- 
res, Alberto Santos-Dumont sòmente não se interessava pela nata- 
$20. O automobolismo constituia sua predileção e o grande brasi- 
leiro adquiria automóveis dos mais novos modelos de então, vi- 
sando, inicialmente, a autos de grande potência, como uin "Mer- 
cedes" de corrida, que adquirira do  célebre corredor Jonatzy. Coni 
essa máquina, realizou Santos-Dumont muitas viagens, até resolver 
adotar modelos de menor potência e tamanho. Aliás, dedicava Ele 
trataiiierito carinlioso aos seus carros, mandando pintar, todos os  
que sucessivamente veio a adquirir, de marfim, com frisos ne- 
gros. 
- Albsrto Santos-Dumont impressionava pela persistência - 

acentuou o engenheiro Dumont Villares - persistência essa que 
o fêz alcansar a dirigibilidade no ar e o vôo com o mais pcsado 
que o ar. Impressionava pela sua autonomia, pois, embora contas- 
se com a ajuda de alguns experimentados mecânicos, chefiados por 
Chapin, já falecido, realizava todos os trabalhos de mecânica, tra- 
balhando no tõrno e na bigorna como qualquer profissional. E u  
era rapaz de 16 anos, homem já feito, contava 40 anos, quando me 
levou ,inúmeras vêzes, a visitar Paris e conhecer seus inventos. 
Seu hangar, onde recolhia os aparellios, quer balóes ou dirigíveis, 
era um grande galpão. Da  mesnia forma que a sua oficina, era 
tudo muito arranjado, mantendo-se em absoluta ordem e limpeza. E 
era êsse hangar o centro de reunião, durante a s  tardes que prece- 
deram seu feito máximo, de amigos e curiosos e, sobretudo, de ce- 
lebridades. Ai estiveram a Princesa Isabel e seus dois filhos. o 
Rei d a  Bélgica, o Rei da Espanha e numerosos cientistas, que ti- 
nham curiosidade em conhecer os inventos e retornavam, inúmeras 
vêzes, pela simpatia irradiada por Santos-Dumont. 



Prosseguiu o Dr. Henrique Villares dizendo que Alberto San- 
tos-Dumont, sendo homem caprichoso na maneira de trajar, "como 
acontece comumente com o homem de pequena estatura", dava pre- 
ferência a tecidos escuros, com listras verticais, e calças arregaça- 
das". Essa moda - frisou - foi muito apreciada em Paris, acre- 
ditando-se ser Alberto seu lançador, da mesma forma quc o cha- 
péu panamá, de abas caídas, que usava no verão. 

Gostava o inventor de camisas com colarinhos altos e aperta- 
va demasiadamente o nós das gravatas, tornando-se de proporções 
diminutas. Para conservar o nó nas proporções desejadas, Santos- 
-Dumont espetava-lhe um alfinete colorido, não raro com uma pé- 
rola. 

Alberto Santos-Dumont veio de Minas para São Paulo, desem- 
barcando na cidade de Ribeirão Prêto. Estudou em dois colégios 
de Campinas até 1891, e, em seguida dirigiu-se para Paris, onde 
aprimoraria seus estudos. Disse-nos o engenheiro Dumont Villa- 
res que, nessa cidade, foi-lhe destinado um preceptor, do qual só 
recorda o sobrenome, Garcia, que era naturalizado francês, de ori- 
gem espanhola. 
- Foi Garcia quem incutiu em Alherto o gosto pelas ciências, 

aproveitando-se, para isso, da predilecão do discípulo pela mecâ- 
nica. Confornie me disse Alberto, o professor Garcia fê-lo desen- 
volver-se no campo da Física e da Química, principalmente. Pas- 
sou Alberto a ler muito, de preferência nos idiomas inglês, francês 
e espanhol. Contudo, mal tinha vagas para dedicar-se à leitura, 
nos últimos tempos, pois, embora madrugador, encontrava-se sem- 
pre ocupado, quando não com as experiências, a atender convites 
para festas intimas de distintas famílias parisienses. 

Finalizou o engenheiro Henrique Dumont Villares, dizendo 
que, embora não tenha assistido ao primeiro vôo do niais pesado 
que o ar, obteve descrição. do próprio Santos-Dumont, de como 
pode Ele ser realizado. 

Depois d e  conseguir solucionar o problema da dirigibilidade 
no ar, Santos-Dumont dedicou-se à construção do primeiro aero- 
plano, que denominou "14-Bis". Cousrtuido o aparelho, surgiu a 
dificuldade da verificação das condições de equilíbrio do biplano, 
que também foi solucionada, pela suspensão do aparelho a um ca- 
bo de aço, estirado entre dois altos postes. O "14-Bis" correu 
pelo cabo de aço, tendo como força de tração um burrico. Verifi- 
cadas as condições de estabilidade, realizou Santos-Dumont outros 
ensaios, tendo o "14-Bis" suspenso a um dirigivel, de número XIV, 
donde a noiiienclatura do aparelho. E, por fim, conseguiu San- 
tos-Durnont seu feito máximo, elevando-se com o biplano, a 23 de 
outubro de 1906, em Bagatelle, Paris, com os recursos exclusivos 
do aparelho. - "O Globo", Rio - 23-10-56. 





DISCURSO DE SANTOS-DUMONT NA 
CONFERENCIA DE SANTIAGO 

Realizou-se em Santiago do Chile, em março de 1916, um con- 
gresso aeronáutico do qual participou Alberto Santos-Dumont co- 
mo representante do Brasil. O nosso ilustre pafrício, que pouco 
antes tomara parte no Congresso de Aeronáutica realizado em 
Washington, onde expusera as suas convicções a respeito da van- 
tagem da uniúo pan-americana e da utilidade do aeroplano na con- 
secução de tal objetivo, renovou em Santiago a mesma opinião. 

O seu discurso foi proferido numa égoca muito diferente da 
nossa, quando veiculos aéreos terrestres e marifimos, bem assim 
motores e combustiveis não fiuham atingido o grau de eficácia de 
agora. As suas palavras, por isso, podem parecer ingênuas. Ele 
mesmo, porém, assinalou que ao fempo do seu primeiro vôo em Ba- 
gatelle e dos outros que se lhe seguiram, o nível alcançado de aper- 
fei~oamento dez unos mais tarde (1916) era considerado fantasia 
em 1906. 

Mas o que se assinala no seu discurso em Santiago é o seu 
espírito de previsúo, lógico e realizável. Túo lógico e realizável 
que se confirmou na seqüência dos acontecimentos. 

C * *  

"As dificuldades geográficas impossibilitando o desenvolvimen- 
to dos ferro-carris, obstruem as comunicações e os transportes ade- 
quados às grandes regiões sul-americanas. A união das naqões, 
tão desejável, assim se encontra detida. As cidades importantes 
situadas a grande altura estão isoladas por falta de ferro-carris e 
meio de comunica$ão eficientes. Algumas estão pràticamente fora 
do alcance da civilização moderna. 

Para cobrir a larga distância que separa as nações o vapor em- 
prega muito tempo. e isso retarda a aspirada conexão da América 
do Sul. O Brasil, a Argentina e outros países sul-americanos pa- 
recem, aos norte-americanos, inaccessíveis e remotos. A América 
do Sul e Nova Iorque estão mais distantes que Paris e Nova Iorque; 
o muito tempo e a grande distância, separandom, impossibilitam 



o desenvolvimento de proveitosas relações, em presença da Guerra 
Européia quando o fomento de relações entre os dois continentes 
é de urgente importância. 

Os países dêste hemisfério assenielham-se a uma familia cujos 
membros vivessem eni distintas casas e fossem estranhos uns aos 
outros. A paz, a f6rça e o bem estar dependeni da estreita asso- 
ciasâo da inteligência, da simpatia, do intercâmbio e das de coope- 
rações. A boa vontade cordial e amistosa é necessária para o 
maior desenvolvimento das fõrcas indispensáveis com o fim de con- 
seguir melhores facilidades de comunicação nas relacões comer- 
ciais. 

Sabemos acaso se uma potência européia pode ameacar al- 
gum pais americano ou se depois da guerra aspirará território sul- 
-americano? Considera-se improvável que os Estados Unidos lu- 
tem contra a Europa; porém, unia inteligência mais firme. entre 
aquêle pais e as nações sul-americanas significará uma força maior 
e mais formidável. 

OBSTÁCULOS DE TEMPO E DE DISTANCIAS 

Mencionei a s  dificuldades retardatárias do comércio do trans- 
porte das comunicações e das relações. 

Estou certo de que os presentes obstáculos de tempo e distân- 
cia serão vencidos. As cidades mais isoladas serão postas em 
contato com o mundo. 

Os paises separados juntar-se-ão a despeito das barreiras que 
representam as montanhas, os rios e as selvas. Os Estados Uni- 
do e os países sul-americanos aproximar-se-ão tanto como a Ingla- 
terra e a França. 

A distância entre Nova Iorque e Buenos Aires que atualmen- 
te consome 28 dias de vapor, se abreviará em uma excursão de 
poucos dias. Assim acontecerá com o Rio de Janeiro, com San- 
tiago e com as demais capitais sul-americanas. A distância e o 
tempo serão aniquilados e as relações comerciais tão diversas de- 
senvolver-se-ão espontâneamente. Teremos facilidades para pron- 
tas comunicações, entraremos em um mais próximo contato e se- 
remos mais fortes com os laços da inteligência e da amizade. 

Tudo isto, segundo manifestei, no recente Congresso Cienti- 
fico Americano, creio que será realizado pelo aeroplano. Creio 
que poucos anos passarão para ternios urn serviço de aeroplanos 
entre as grandes cidades norte-americanas e as capitais sul-ameri- 
canas. O serviço oficial do correio aéreo e as comunicações entre 
os dois continentes ficarão reduzidas a dois ou três dias; será pos- 



sivel o transporte de passageiros desde Nova Iorque. O aeropla- 
no moderno melhorado resolverá o problema. 

Em maio ou junho do ano passado recebi na Europa um con- 
vite do Aero Club para visitar os Estados Unidos com o fim de 
trocar idkias para aproximação do continente. 

A possibilidade da relação aérea entre Estados Unidos e a 
América do Sul é meramente uma especulaçáo fantástica? 

IMPORTANCIA DAS MAQUINAS AÉREAS NA GUERRA 

Pessoalmente creio que se usará o aeroplano para correspon- 
dência e também para os passageiros entre os dois continentes, pro- 
vàvelmente muito breve. Sem dúvida esta opinião motivará gestos 
de incredulidade e a predicáo será acolhida com sorrisos. Quan- 
do há doze anos disse que as máquinas aéreas seriam importantissi- 
nlas para o desenvolvimento das guerras futuras, toda a gente teve 
igualmente tais gestos e tais sorrisos. Devo recordar que em 14 
de julho de 1903 voei sôbre o acampamento de Longchamps du- 
rante uma revista de 100 mil soldados. Um número triplo ou qua- 
druplo de espectadores presenciou êsse vôo que foi o arremedo 
de uma demonstração militar. Assinalei, então, que a s  máquinas 
aéreas seriam um grande fator para as futuras campanhas; e a pre- 
dicão foi acolhida com incredulidade. Os militaristas contradi- 
ziani-me, considerando o aeroplano como um joguete e resistirani 
ao propósito meu de discutir seriamente o assunto. Considera-se, 
agora, pelos acontecimentos posteriores, a inapreciável utilidade 
que o aeroplano alcancou nos exércitos. Na presente guerra a 
aviação revolucionou os processos. A grande importância da ca- 
valaria desapareceu. Em seu livro sôbre tática de cavalaria, o ge- 
neral von Bernhardi preconizou a suprema importância dessa ar- 
ma. Antes da guerra, no prefácio lançado à edição inglesa dêsse 
livro, o general French encareceu a autoridade do tático alemão 
estimulando a Inglaterra a desenvolver a cavalaria. 

Que ocorreu desde o comêço da guerra? Que a cavalaria 
cedeu o seu lugar a aviação. O aeroplano é superior para os re- 
conhecimentos, pois os observadores podem dar a situação dos ini- 
migos, nas trincheiras, observar os movimentos de transportes de 
tropas, localizar as baterias, antecipar os movimentos ofensivos, 
enviar despachos radiográficos, fazer sinais, dirigir o fogo, e pre- 
cisar a pontaria. O aeroplano é mais útil nas costas que os cru- 
zadores por serem inabordáveis pelos submarinos e mais inaccessi- 
veis para a artilharia; avista as esquadras inimigas sem correr 
grande risco e avisa a sua esquadra radiogràficamente; vigia, bus. 
ca e destrói submarinos. 



Atualmente na Europa há aeroplanos invisiveis. As asas são 
de um novo material transparente como cristal, que quasi não se  
distiguem quando o aeroplano se  eleva a uma altura de 1.200 me- 
tros. A aviação provou que é uma arma de muita eficácia, tanto 
na guerra ofensiva como na defensiva. 

PROGRESSOS NA CONSTRUÇÃO AERONÁUTICA 

Desde que se iniciou a guerra realizaram-se progressos impor- 
tantes na construção de aeroplanos, motores e canhões especiais, 
que são maravilhosos. Quem imaginaria, h á  5 anos, que se en- 
viariam a alturas inacreditáveis canhoneios mortiferos? 

Com o principio das  hostilidades, a s  máquinas começaram tam- 
bém a progredir. Atualmente êsses progressos são maiores e al- 
gumas delas são construidas totalmente de aço. A construqão de 
motores também tem progredido muito, porém, verdadeii-arnerite as- 
sombroso 6 o desenvolvimento do  canhão para aeroplano. A prin- 
cipio o retrocesso da arma era a principal dificuldade com que se  
tropeGava. Os repetidos e súbitos choques dos disparos, embora 
fossem os canhóesde  pequeno calibre, muito depressa alteravam 
a frágil estrutura inutilisaudo o aeroplano. O inconveniente foi 
obviadp. O novo canhão inventado não produz nenhum retroces- 
so; consiste em um tubo com o qual se  fazem dois disparos simul- 
tãneamente. Uma explosão origina dois tiros: um que despede 
o projétil e outro em sentido inverso que sòmente lança areia, anu- 
lando o retrocesso. 

Primeiro usavam-se carihões de pequeno calibre; hoje, porém, 
tenho ouvido dizer que se empregam canhões de 9 centímetros. 
Imagine-se a efetividade do  fogo!. Isso ilustra o progresso obtido 
durante a guerra. 

Se o aeroplano teve essa aplicação eficaz, quanto maior não 
poderá ser em tempo de paz se os sábios e inventores, observando 
a s  experiências a que a guerra obrigou o desenvolvessem para con- 
vertê-lo em instruniento útil ao serviço das nações com a sua apli- 
cação no comércio facilitando, assim, o desenvolvimento das rela- 
ções internacionais. 

'RENDIMENTO DO AEROPLANO 

Deve-se levar em conta que, não são passados niais de dez anos, 
quando o meu aparelho era considerado uma maravilha. No en- 
tanto êle só comportava uma pessoa e possuia um motor de 10 
cavalos apenas. O vôo foi a principio de alguns metros; aepois 
chegou a alguns quilômetros até que estabeleceu novo recorde per- 
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correndo uma distância de 12 milhas em três quartos de hora le- 
vando como combustível a nafta. Este aparelho era considerado 
pelos meus conterrâneos como um joguete. Ninguém previa o seu 
atual desenvolvimento. Voava-se sòmente sem vento, em geral de 
madrugada, ou à hora do crepúsculo, quando um lenço náo era ab- 
solutamente agitado pelo ar. Todos acreditavam que o aparelho 
s6 voaria quando não houvesse vento. Atualmente dispõe-se de 
aparelho com capacidade para 30 passageiros que se pode manter 
no ar durante muitas horas e que percorre mil milhas. Um aero- 
plano já conseguiu voar a 8 mil metros de altura permanecendo no 
ar 24 horas e 12 minutos. Com aparelho dessa ordem e um nto- 
tor de 150 hp pode-se atravessar a cordilheira dos Andes. 

Outro aparelho, entre o nascer e o põr do sol, percorreu 1.300 
milhas. Já não receamos o vento nem o tempo. A máquina mo- 
derna é capaz de afrontar um vendaval e atravessar uma tornienta, 
bem assim de voar nas regiões borrascosas. Não obstante tudo 
isso, e de se achar o aeroplano no seu periodo inicial, o progresso 
alcançado nos últimos 10 anos supera o que se conseguiu no mes- 
mo tempo com os automóveis. O aeroplano permite na atuali- 
dade vencer em uma hora a distância de 140 milhas. Os automó- 
veis tropeçavam com as montanhas, selvas, rios, com os mares 
e o ar que constituem um limitado caminho para a sua velocidade. 
Em troca o aeroplano, passando sobre os montes, os bosques e 
os mares, une os continentes, pois, o oceano é a atmosfera e onde 
quer tem os seus portos. 

Eu, ainda que bastante sonhador, nunca imaginei ver o que me 
proporcionou uma fábrica americana em que milhares de mecâ- 
nicos experimentados constroem dez a dezoito aeroplanos por dia, 
cujo embarque é facilitado pelos ferro-carris que penetram no pró- 
prio estabelecimento. 

Essa realidade me parecia um sonho! Entre muitas máqui- 
nas distigui uma capaz de voar mais de 600 milhas com 30 passa- 
geiros. E seis vêzes maior que qualquer aeroplano, consome 75 
litros de nafta por hora e carrega seis motores de 160 hp e I de 
40 hp. Com oito passageiros pode armazenar em seus -depósitos 
2.500 quilos de nafta, 200 de óleo e 1.500 quilos de carga, provà- 
velmente representada por munições. O pêso total do casco, do 
material é de 4 mil quilos, e dos motores de 2 mil, o da suposta tri- 
pulação, de 600 kg, o da nafta e do óleo, 2.675 kg. 

Ai estão 10 toneladas arrastadas no espaço por um aeropla- 
no! Não é isto sem precedentes? 

Uma vez que as necessidades e exigências de guerra hajam 
passado e que êste aeroplano subtraída aos seus propósitos atuais, 
deixe de se utilizar como meio destruidor, compreende-se facilmente 
o seu extraordinário valor como instrumento útil. 



Provàvelmente êsse aparelho poderá realizar a viagem de Nova 
lorque a Valparaíso, ou Washigton-Rio de Janeiro, desde que se 
estabeleçam de 600 em 600 milhas estações de reabastecimento. 
Por ora o problema do progresso da navegacão aérea depende do 
progresso dos motores. Francamente na atualidade não se che- 
gou ainda ao que devera ser. Em troca das modificaçóes sofridas 
pelo aeroplano pròpriamente dito, o coloca em lugar mais avançado 
relativamente a sua perfeição do que i dos seus propulsores". 

Depois de se referir ao progresso paulatino do automóvel 
disse Santos-Dumont : 

"Atualmente o aero-motor deve ser relativamente leve, sujeito 
ao mesmo trabalho que o de um automóvel ,e pode ter uma dura- 
ção mais ou menos aceitável. Creio na pronta resolução dêsse 
problema. Agora o aço trabalhado por processos especiais se for- 
talece e melhora, chegando sua preparação a um grau nunca pre- 
visto. Se os homens de ciência como Edison, Tesla, Henry Wise, 
Word Sperry e Curtiss se preocupam especialmente, teremos den- 
tro em pouco um motor que responda As necessidades reclamadas 
pela aero-navegação. 

Outra dificuldade se manifesta na aero-navegação e consiste 
na determinação da posição. Não obstante usar-se o compasso, 
esse processo não deixa de ser deficiente. 

O capitão de um barco usa compasso e sextante e com pro- 
veito, porém no ar o aeronauta não só carece de horizonte, mas ain- 
da ignora a altura exata em que voa. E iniprescindivel para uso do 
sextante uma espécie de horizonte artificial feito mediante um es- 
pelho que se mantenha horizontalmente pelo princípio de giros- 
cópio. 

Sperry, aperfeiçoando aplicaçóes dêsse aparelho, logrou man- 
ter a quietude em meio de uma grande tormenta. Esse invento que 
ainda não foi especulado comercialmente f empregado em algumas 
unidades da marinha de guerra americana tornando possíveis os 
disparos com precisão em meio de mares agitados. 

O AEROPLANO INSTRUMENTO DE PAN-AMERICANISMO 

Com motores aperfeiçoados e eficientes meios de direção o 
aeroplano está destinado a tornar efetivo o desenvolviinento do co- 
mércio e da união entre as nações. 

Segui com atenção a rede. das ferrocarris dos nossos países 
sul-americanos e considero-a deficiente por causa dos rios e mon- 
tanhas que os mantêm por essa razão isolados. O aeroplano su- 
prindo êsse meio de comunicação, levará à civilização, o progres- 



so e até se convertera em correio. Entre a s  cidades vizinhas o ae- 
roplano poderá estreitar relações comerciais e conduzir passageiros, 
por exemplo, de Quito a Santiago. 

Prevejo que com o tempo se estabelecerão serviços regulares 
aéreos entre cidades da América do Sul. Creio que êsses países, 
faltos de caminhos serão os primeiros a adotar a navegação aérea. 
Ela os unirá mais intimamente. 

Não me surpreenderá se daqui há alguns anos operarem linhas 
de aeroplanos dos Estados Unidos à América do Sul. 

Atualmente muitas relações comerciais não se estabelecem por 
causa da duração excessiva da viagem que originam atrasos no 
correio. E o serviço aéreo facilitaria o comércio. Na distância 
que um vapor gasta 20 dias, u m  aeroplano gasta 2 ou 3. Os im- 
portadores e exportadores, com êsses rápidos serviços, poderiam 
realizar seus contratos, facilitando-se a rapidez das transações. 

Ante o pan-arnericanisrno, todos os países europeus antigos ini- 
niigos do novo mundo seriam amigos nossos. Não é a fôrça dos 
nossos canhões, mas é a fôrça dá nossa união que deve conter o 
avanço eventual do adversário em caso de guerra com uma potên- 
cia. Neni os Estados Unidos? nem nenhuma nação sul-americana 
poderá proteger suas costas; é impossivel que o Brasil e a Ar- 
gentina vigiem suas costas sòrnente com as suas frotas. 

Grandes aeroplanos vigilantes que desenvolveriam uma velo. 
cidade de 200 km/h, denunciariam ás próprias esquadras a presença 
de frotas inimigas. Também permitiriam, em caso de guerra, às 
naus norte e sul-americanas, atuarem aliadas e protegerem-se re- 
ciprocamente. 

Não estou falando coisas impossiveis. Recordo que há dez 
anos ninguém pensava sèriarnente na navegação aérea. Atualmen- 
te vernos o que têm feito os aeroplanos na Europa, tomando observa- 
qões, dirigindo batalhas, niovimentos de tropas, ataques ao inimi- 
go. protegendo costas, etc. 

A estreita associa$ão necessária para a mútua inteligência e 
amizade das nações e dos homens far-se-á mais efetiva, pois os ae- 
roplanos que alcançassem velocidade dez vezes maiores que 0s 
mais rápidos transatlânticos, coni niotores melhorados, permitiriam 
aproximação do continente e como consequência, estabeleceriam 
uma indissolúvel aliança. 

Esperemos que, mediante aeroplano com uma velocidade de 
200 a 400 qui!6metros por hora, a barreira representada pela dis- 
tância e pela falta de coniunicaçóes entre os Estados Unidos e 0s 
países sul-americanos - frequente originadora de desinteligência 
- seja transposta, resultando como consequência para o futuro, 
que as nações do novo niundo se entendam e cooperem no ideal 
da concórdia". -."O Estado de S. Paulo". 14 de março de 1916. 





CONFIDENCIAS S6BRE SANTOS-DUMONT 

Santos-Dumont teve amigos e nos quais depositava inteira 
confiança. Muitos dêles já foram ouvidos e alguns a respeito dêle 
se manifestaram. Incluiu-se nesse número o Sr. Agenor Barbosa 
coestadano do ilustre patricio. Solicitado por um jornalista assim 
se manifestou: 

Fomos assim procurá-lo. Recebeu-nos no seu gabinete - 
onde também se achava em palestra o Sr. João Felipe Pereira - 
com aquela proverbial afabilidade mineira. 
- Sim, fora amigo fiel, correspondente longo tempo e pro- 

curador desinteressado em todas as atividades de Santos-Dumont. 
Conhecera-o na Inglaterra, quando ambos estudaram em Brighton, 
em 1893. O Alberto - é assim que o companheiro se refere ao in- 
ventor - tinha ido para a Europa com o pai, ai por volta de 
1889, logo que êste vendera a fazenda. Aluno pouco aplicado ou 
melhor, nada estudioso para as  "teorias", mas de admirável talen- 
to prático e mecânico e, desde ai, revelando-se, em tudo, de gênio 
inventiva. 

Em 1895, esteve, de novo, com êle em Paris. 
- A sua idéia fixou-se-lhe então na aviação, - rememora-se 

o Sr. Agenor Barbosa, - desde quando os "motores de explosão" 
comecaram a ter êxito. Até ai, era um simples esportista, de 
proesas aéreas em balões e depois um automobilista imprudente. . . 
que corria desabaladamente, pela manhã, pelas avenidas do Bois 
de Boulogne. A nossa roda era o Pedro Araujo Lima e Fernan- 
do Chaves e depois o Antônio Prado JUnior - todos seus amigos 
cordiais. 
- Eu, porém, fiquei-lhe mais intimo, porque com o meu geito 

para a atividade bancária, sempre fui aqui o seu procurador e cor- 
respondente, desde então. Tenho iniimeras cartas dêle - das 
quais empresto uma para ser publicada no O JORNAL. Por sinal 
que o último cartão postal, escrito do Hotel de Guarujá, em plena 
revolução paulista, em 1932 - s6 me veio às mãos, depois que 
êle já estava enterrado. Demoras do correio, então, tão naturais! 
- Mas, assistiu A alguma experiência dêle? 
- Sim. Exatamente, achava-me em Paris, em julho de 1906 



e, por isso, dada a nossa intimidade, acompanhei, então a s  experiên- 
cias do "14-Bis". Êle sempre animado, não desesperava nem es- 
morecia. Por isso, para  confortá-lo, acompanhei-o em muitas pro- 
vas, no correr dèsse mês, no de agosto e em setembro - quando 
preparava o aparelho para a grande experiência de outubro. Vi-o - então. inteiramente confiante, mas desejoso de que se guardasse 
sigilo, até que a prova definitiva fosse feita corn toda a publici- 
dade -controlada pelo Aero Club de Franfa e que, como se sabe, 
teve lugar em 23 de outubro. 

-Estava então presente? 
- Não; já havia regressado a o  Brasil. Mas, em 1908 lá 

voltei e assisti a todas as  demais memoráveis experiências que San- 
tos-Dumont fez, com êxito, neste último ano. 

Os  irmãos Wright só então apareciam com a s  suas tentativas 
felizes. . . 

-Que diz do temperamento do inventor? 
- Na mocidade: alegre; mas sem se  dar aos  prazeres d a  

"dissolu~ão" dos costumes como fêz crer, nas ent-elinhas, certo 
cronista apressad0.A~ suas aventuras amorosas. se as  teve, foram 
mu:to discretas. Não tinha, nem nunca teve "liga$óesn sentimen- 
tais. Nesse ponto era como, no exilio, o patriarca José Bonifácio 

. - papava simnlesmente de sua bolsa, o que lhe apetecia, sem ou- 
trai  complica~óes. .  . 

O único "caso" amoroso da sua vida, que eu saiba, foi um 
tremeqlo "rahicho" por uma jovem e lirida norte-americana. filha 
do m'lionário Mr. Sprekels. que procurou logo afuguentar a filha 
do homem perigoso. que tinha a mania de que-er voar . .  . E foi 
só. Não sei de nenhum outro mais, aue mereça registro na sua 
crônica intima. tão indiscretamente devassada sem pronósito, - 
como é aliás, de costume, com a vida dos grande homens! 
- Era perdulário ou usu-rio? 
- Nem uma, nem outra coisa. Quando o pai morreu deixou- 

-lhe 800 contos. Com a renda dai proveniente, com a boa coloca- 
$30 dos seus haveres - foi que p6de gastar nas suas "invenções" 
tudo quanto quiz. Nisso "perdeu" - se èsse seria o têrmo - 
mais de 1.000 contos. Mas, pela administracão criteriosa d o  que 
possuia, pela prlidência e modéstia do seus gastos. ainda deixou 
para os sobrinhos, capital maior do que o que recebera. Alguns 
prêmios entretanto. distribuiu-os em Paris. 

A casa de nascimento. "Fazenda de CabangU" na Mantiquei- 
ra, que lhe foi doada pelo Congresso Nacional, por iniciativa de 
'Paulo Fronfin, êle a fêz reverter no testaniento ao patrimônio da 
Nação. Essa foi a sua melhor distraqão nos últinios anos: man- 
dou  buscar 100 cabefas de gado holandês. Depois d a  aftosa, re- 



solveu vender tudo, reservando, porém, para o Estado o que lhe 
proviera, em presente, das suas mãos. 
- E do seu misantropismo, que sabe? 
- Começou com a guerra de 1914. A sua casa em Dauville, 

porque tinha um criado alemão e ouvia o rádio, foi vigiada. Des: 
gostou-se. Refugiou-se então na Espanha. Mas isso lhe doia - 
porque além de exaltado patriota, tinha, pelos lafos de sangue, e 
convivência demorada, um espírito de formação e índole francesas. 
A aplicação de seu invento na destruição dos homens feriu-lhe tam- 
bém profundamente a nota sensivel do seu temperamento. Des- 
de ai, por intermitências de melhoras e crises a doença foi se agra- 
vando, sempre desanimado, muitas vêzes desconfiado, até o final 
triste, cheio de tristeza para todos nós, seus amigos, e ausentes 
dêle na sua despedida angustiada! 

E o Sr. Agenor Barbosa, como a desviar, também a sua emo- 
ção, agora renovada, despede-nos sorridente, com um cordial aper- 
to de mão - como a querer demonstrar que os banqueiros não têm 
direito a êsses "derramamentos" sentimentais. E pressuroso, com 
a sua habitual regularidade britânica, continuou a despachar os 
papfiis e as notas do seu prestigiado estabelecimento de crédito. 
O repórter saiu, entretanto, desconfiado, por aquêle carinho e aque- 
la fidelidade afetuosa a niemória do amigo morto, que os banquei- 
ros também tem coração. . . 





O CORAÇÃO DE SANTOS-DUMONT 

Um dos acontecimentos sensacionais da "Semana da Asa" de 
1944 foi a oferta, feita pelo Dr. Paulo Sampaio, do coração de 
Santos-Dumont ao Museu Nacional de Aeronáutica. A preciosa 
relíquia, como foi noticiado, acha-se encerrada em caprichoso es- 
crinio de bronze e ouro encimando uma pequena coluna de jaca- 
randá lavrado. 

De que maneira teria sido descoberta a reliquia? Onde se 
encontrava essa peça anatômica? Como pôde ter sido obtida? 

Tôdas essas perguntas são naturais, pois fazem 14 anos, que 
desapareceu em Guarujá o Pai da Aviação e nunca se tivera noti- 
cia de que existisse em poder da familia ou de qualquer outra pes- 
soa o coração que animara aquela grande e fecunda existência. 

"Aviação" extranhou que um acontecimento de tamanha im- 
portância tivesse passado despercebido à imprensa diária, em ge- 
ral tão sequiosa de fatos sensacionais. Tão sensacional, que em- 
bora a imprensa brasileira não se tivesse interessado pelo assunto, 
a revista norte-americana "Time" o focalizou em sua edição de 30 
de novembro, contando aos seus leitores a história do achado. 

A curiosidade que nos empolgou ao ter conhecimento da exis- 
tência do corafão autêntico de Santos-Dumont não podia ter sido 
sòmente nossa; outros leitores de "Aviação" estariam com certe- 
za interessados em conhecer os pormenores dêsse achado. Por is- 
to, dispuzemo-nos a apurar o que fosse possível de documentar a 
autenticidade da relíquia. 

Pondo-nos em campo, fomos informados de que o coração de 
Santos-Dumont fora trazido de São Paulo em avião da Panair pelo 
Sr. Paulo da Rocha Gomide, diretor de Propaganda daquela com- 
panhia de transportes aéreos. Procurâmo-10, em seguida, em sua 
residência em Botafogo. 

Enfermo, quiz o Sr. Rocha Gomide furtar-se, a principio, ao 
interrogatório com que o bombardeamos a respeito do aconteci- 
mento, alegando que toda a documentação de autenticidade fora en- 
tregue ao Sr. Paulo Sampaio, Presidente da Panair e que o acon- 
tecimento já era um caso do passado. 



Insistimos, porém. Não era licito que, tendo uma revista es- 
trangeira publicado algumas particularidades sobre o caso, fosse 
negado a uma revista nacional de aviação o privilégio de transmi- 
tir aos seus leitores e consignar como uma documentação para o 
futuro, os detalhes de tão precioso achado. 

Desejávamos não sòmente saber oude se encontrava o coração 
de Santos-Dumont e com quem se  encontrava, como também sa- 
ber quem foi que concebeu e executou a obra de arte que o en- 
cerra. 

Não é dificil fazer um homem falar quando êsse homem pos- 
sui espirito de artista. Se Rocha Gomide não atendesse à s  pon- 
derações baseadas nas provas de autenticidade, falaria tudo quan- 
do tocássemos na concepção e na execução do pequeno monumento, 
no qual se descobre facilmente a sua "mão". Colocamos a pala- 
vra mão entre aspas, porque não foi certamente êle quem desenhou 
os detalhes e executou a s  peças. Mas êle quem esboçou tudo e su- 
perintendeu a execufão, entregue a vários artistas especializa dos.^ 

Falando na obra de arte, acionamos o ponto fraco do nosso 
entrevistado. Rocha Goniide falou. Falou na concepção e na 
execução do  escrinio e, já estava "com a mão na massa", conti- 
nuou a falar, contando-nos tudo a respeito do coração de Santos- 
-Dumont. Mostrou-nos a s  cópias fotostáticas dos documentos de 
autenticidade, a troca>de correspondência com o Dr. Walter Haber- 
feld, especialista de São Paulo em cujo poder se encontrava a pre- 
ciosa peça anatômica do  Pai d a  Aviação. 

Vejamos, porém, nas palavras do próprio entrevistado, como 
foi possivel à Panair, por intermédio do Dr. PauloSampaio, fazer 
êsse presente régio ao Museu Nacional de Aeronáutica: 
- Não gosto de dar entrevistas - começou o Dr. Paulo Go- 

mide. Mas sendo forçado a isso, a nenhum outro colega de lm- 
prensa o faria com o gosto que o faço a você. Trabalhamos jlin- 
tos, conhecemo-nos bem, considero-o o nosso mais competente jor- 
nalista especializado, acredito no subtítulo de sua revista - A 
Voz Independente da Aeronáutica Brasileira - Você tem 0, direi- 
to de  me fazer perguntas e eu me julgo na ohrigagão de as  res- 
ponder satisfatòriamente. 

E quasi a verdade o que disse a revista "Time" na 3.r coluna 
d a  página 38 d a  sua edição de 20 de novembro último. De fato, 
tenho alguma coisa que ver com a relíquia do Pai da Aviação re- 
centemente entregue ao Ministro da Aeronáutica, para o futuro 
Museu Nacional de Aeronáutica. 

Si não me falha a memória, no dia em que Alberto Santos-Du- 
mont faleceu no Hotel Guarujá, perto de Santos, estava naquela 
praia um rapazola que envergava com orgulho a farda das Fôrcas 
Constitucionalistas e observava atentamente no mar, um "destroyer!' 



"governista", e no ar, à pouca altura, um duelo de fuzis ou "para- 
bellum" entre aviões militares. Ouviu dizer que Santos-Dumont 
tinha morrido, e no comando, da praça de Santos disseram-lhe que 
o corpo seria transportado para São Paulo. O rapazola era eu. 
Mais tarde, em São Paulo, soube que, a pedido da família, um co- 
lega e amigo de meu avô, de cujo laboratório eu mesmo e-a clien- 
te, o professo da Faculdade de Medicina, Dr. Walter Haberfeld, 
tinha embalsamado o cadáver, e para tanto retirado as visceras - 
entre outras, ocoração, que o ilustre médico cuidadosamente con- 
servou em seu consultório. Aliás, pràticamente dois embalsarna- 
mento foram feitos: o primeiro, por assim dizer provisório, tendo 
sido o corpo recolhido em seguida, à cripta da Catedral Metropo 
litana, onde aguardou que se restabelecesse o tráfego entre São 
Paulo e o Rio de Janeiro, onde se realizariam os funerais; o se- 
gundo, muitos dias depois, antes da remocão dos despojos para 
a Capital da República, pois Santos-Dumont tinha feito construir 
o seu próprio túmulo no Cemitério de São João Batista, em terra 
carioca. 

Seis anos depois, quiz o Destino que eu fosse trabalhar na Pa- 
nair do Brasil, e como você sabe - pois que as nossas mesas de 
trabalho eram na mesma sala - a própria natureza do meu car- 
go me permitia, antes que nenhuma outra companhia se lembras- 
se disso de me servir dos nossos veículos de propaganda - anún- 
cios, folhetos, etc. - para homenagear e divulgar, sempre que 
possivel, o bravo pioneiro e os seus grandes feitos, como aliás, tam- 
bém os de Bartolomeu Lourenco de Gusmáo, Au~us to  Severo e 
outros. numa época em que ainda havia quem admitisse controvér- 
sia sobre a prioridade de Santos-Dumont na invençáo do aero- 
plano. 

Outros seis anos depois, em visita que fiz em fevereiro Últi- 
mo ao meu amigo Dr. Haberfeld, propuz-lhe que se desfizesse de 
preciosa relíquia concordando com a doação da mesma ao recém- 
xriado Museu da Aeronáutica, por intermédio da Panair do Brasil 
que tomaria a seu cargo apresentá-la no momento oportuno e en- 
cerrada em um escrinio condigno, pelo seu Presidente, ao próprio 
Ministro da Aeronáutica. Com a promessa do Dr. Haberfeld de 
que si a familia do extinto - que êle iria consultar, como o f ê t  
- não se opuzesse, êle me entregaria o coração e respectivo ates. 
tado de autenticidade. procurei o Presidente da Panair do Brasil, 
Dr. Paulo Sampaio, a qliem expiiz tóda a idéia, pedindo-lhe que 
entrasse em contato direto com o Dr. Haberfeld. O nosso inteli- 
gente e patriota Presidente, que aliás. iá como aviador, i á  como 
aeroviário, também é um grande adniirador de Santos-Dumont, 
não sòmente acedeu ao meu pedido como ainda me incumbiu de 
tratar do assunto em todos os seus detalhes, pessoalmente. 



Assim foi que, com o irrestrito apoio do Dr. Paulo Sampaio, 
sem o qual eu nada poderia ter feito, fiz vir o grande coracão, de 
São Paulo para o Rio de Janeiro, a bordo de uma das nossas aero- 
naves. E dentro de um relativo sigilo, mesmo dentro da própria 
Panair (o Dr. Haberfeld me pedira que evitasse publicidade em 
torno do seu nome), providenciei para que o coração fosse con- 
fiado a médicos cariocas que o transferiram do recipiente antigo, 
para um globo de cristal com solução de formol; e projetei, na pre- 
sença do Dr. Sampaio o escrinio e o conjunto artistico que o su- 
porta. Idealizei a figura de um homem alado suspendendo uma 
esfera celeste dourada, a redoma e a coluna de jacarandá com ca- 
pite1 dourado. Depois confiei a execução do projeto a dois artis- 
tas - Américo Monterosa e Guy Eymmonet - que o passaram a 
limpo e o submeteram à aprovação do Dr. Paulo Sampaio, e, por 
sua vez dividiram as várias tarefas de execução entre muitos ou- 
tros profissionais, nenhum dos quais sabia ao certo o que estava 
fazendo nem para que fim. Só na estatueta, por exemplo, se- 
guindo o meu projeto e sob minha fiscalizaqão, dois escultores e 
outros vários profissionais concorreram com o seu trabalho, mode- 
lando a maquete, passando-a para o gêsso e depois para o bron- 
ze. Tenho muito orgulho dessa pequena obra de arte, apesar de 
não a ter podido executar com as minhas próprias mãos, isto pelo 
fato de ser pintor e não escultor. Mas ela é indiscutivelmente mi- 
nha e representa - ou melhor, representou - a minha homenagem 
anônima à gloriosa figura de Alberto Santos-Dumont. O resto, 
os jornais já disseram". 

(Da "Panair em Revista", março de 1945). 
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O BRASIL E A AVIAÇAO 

"Minhas Senhoras e Meus Senhores. - Wendell Willkie, que 
esteve em evidência na politica interna dos Estados Unidos da 
América do Norte, três lustros atrás, q ~ a n d o  disputou e perdeu o 
Govêrno de sua terra, proclamana sua interessante e atrativa obra 
"Um Mundo Só", que já não há distâncias em nosso planeta, afir- 
mando que os milhões de seres humanos do Extremo Oriente acham- 
-se tão próximos das Américas, como os habitantes de Los Ange- 
les o estão de Nova Iorque, ou seja, calculando a grosso modo, 
como nós, daqui da nossa Capital ao pôrto de Belém do Pará. 

O ilustre escritor e homem público, que Deus já chamou para 
os páramos desconhecidos da eternidade, empreendera, em plena 
tormenta daqueles angustiosos dias da Segunda Grande Guerra, 
uma viagem ao redor do mundo, em missão oficial de observação 
para o Govêrno de sua Pátria, logrando realizá-la no inacreditável 
tempo de 49 dias, durante os quais, além do percurso de 57.000 
quilômetros ,foi recebido em três dezenas de cidades dos mais di- 
vergentes pontos do globo. 

Saindo de Nova Iorque para Washington, foi a Pôrto Rico, da 
América Central; aportou em Belém e Natal, na costa brasileira; 
passou por Acêra e outras cidades da África; conferenciou no Cairo, 
foi a Bagdad, parou em Moscou e, após excursionar por algumas 
cidades do território russo, demandou a China, onde visitou vá- 
rias localidacies. 

Dali prosseguiu, já a busca do regresso, através do deserto 
de Gobi e da República Mongólica, cruzando o Mar Bering, pas- 
sando pelo Alaska e pelo Canadá, até pisar de novo o solo pátrio, 
já então convencido de que a raça humana constitui uma só e úni- 
ca comunidade, a habitar um mundo só, sem distâncias capazes 
de manter afastados entre si os diversos grupos populacionais, 
alheiando dos problemas do norte extremo o esquimó das gelei- 
ras antárticas e de pôr as  nações ocidentais a salvo das lutas so- 
ciais do Extremo Oriente; certo de que nenhum problema coletivo 



há que não afete igualmente a todos os povos, e de que comuns 
hão de ser, e conjugados, os esforços e os recursos que nos pode- 
rão conduzir à meta por todos visada, aos objetivos finais de tô- 
das as nossa lutas. 

Muitas coisas viu e de muitas sentiu o impacto direto, na sua 
rápida porém longa viagem, o espírito arguto e a viva sensibili- 
dade do norte-americano Wendell Willkie, que fundamentam e ilus- 
tram o inspirado conceito dado a luz no seu diário de viagem, po- 
rém a verdade que as suas palavras encerram vêm-nos, de súbito, 
trazer a dúvida e a perturbação, quando nos aflora à lembrança a 
luta fraticida que há menos de um século enlutou a grande nação 
amiga, hoje, felizmente para os destinos da humanidade, coesa e 
forte, na guerra da secessão, que o antagonisnio profundo das 
condições econômico-sociais fêz explodir entre os Estados do Sul 
e o Norte. 

Como se explica concepção tão adiantada das relacões so- 
ciais entre os povos num pais em que nem mesmo dentro das suas 
próprias fronteiras, duas gera~óes atrás apenas, encontravam os 
seus filhos um denominador comum para a solução dos seus pro- 
blemas econômico-sociais, e em que, até há pouco ainda, se pre- 
gava com veemência e grande aceitação a política isolacionista no 
cenário das contendas internacionais? 

Que fôrça essa, meus caros amigos, que novo poder con- 
seguiu, em táo curto prazo, mudar tão profundamente o curso da 
história da civilização humana, iluminando melhor a compreensão 
dos homens e melhor os guiando no rumo certo dos seus próprios 
anseios? 

Todos nós sabemos. Todos nós conhecemos a fonte dessa 
nova conceituaqão que aos poucos se vem impondo como único ca- 
minho capaz d e  conduzir a humanidade a dias mais felizes, atra- 
vés da confraternização universal, que é o próprio fundamento da 
doutrina cristã, êsse código sagrado de amor, compreensão e sa- 
bedoria. 

Todos nós sabemos perfeitamente que Deus, do alto da sua 
magnanimidade e do seu profundo amor pela sua criatura, deu asas 
aos homens para que êles se encontrem e, aproximados, se identi- 
fiquem para uma vida de comunnão geral. de mútuo amparo e 
estreita conjugação dos esforços de cada um pelo bem de todos. 

A aviação, meus senhores, ao milagre divino do vôo do mais 
pesado que o ar, a essa proeza inacreditável do engenho humano, 
que só a inspira~ão de Deus podia levar ao êxito, deve a comu- 
nidade dos homens muito do pouco que já tem conseguido para a 
conquista da sua pacificação e definitiva harmonia, e o maior de 
suas novas esperanças num futuro que a cada um traga, no seio 



de uma coletividade sem rancores nem lutas, a paz de  espirito 
que todos almejam, a prosperidade e o bem estar. 

Bem verdade é que nem sempre aquêles belos e graciosos apa- . 
relhos que ainda há poucos momentos vimos doniiiiando soùran- 
ceiros o espaço azul e infinito conduzem nas asas velozes uriia 
mensagem de paz e de progresso. É bem verdade que o cspirito 
do mal muitas vezes ainda consegue sobrepi~r-se ao anseio geral e 
à própria vontade do ser humano, para fazer dêstc e de  todas a s  
suas  criações, escravos subinissos d a  sua vontade clestruid~~ra, e 
a í  vemos então aquêles mesmos c elegantes p(1rtadores alados d a  
semente do beni e de confraternização transfortiiarcni-se de súbito 
no raio veloz e fatal da destruição e da {norte, alastrando sob si 
a ruina, o luto e o sofrimento, e deixando rnesmo a pensar, às   vi.^ 
zes, como apressadamente já o disse um historiador contriiipo- 
rãneo, "se o advento do aeroplano não foi iiiuis uiiia iiraldição quc 
um beneficio para a humanidade". 

Mas nãu, que jamais pode ser urii mal, enihora as  vgzes a 
este conduza, aquilo que se criou sob a iripiraciio divina. para o 
bem e para  a vida. Não pode ser um nral ,enibora o pareca al- 
gum niomento, aquilo que o amor fraternal gerou para a sua pr6- 
pria propagaçáo. Não pode ser um mal, enibora erii tiial se trans- 
figure nas horas em que a tragédia e as  fúrias 00 iiial si>?>re tiido 
se  abatem e a tudo dominaiii, aquilo que se criou para a prática 
do  bem, nos anseios do beni e que I> hern faz c distribui a todo 
instante, mil vêzes mais que a s  dores provocatl;is soh o Uoiriinio 
instantâneo de fatalidades invenciveis. 

A aviasão: meus caros amigos, e unia b ê n ~ ã o  de Deus que 
não se cansa de velar pelos seus filhos e de socorre-los nos iiron?en- 
tos cm que se Ihes vacilam os passos, nesse caiiiinhar seiii fiiii para 
a perfeição d a  eternidade. É uma bênção e uiiia dádiva especial 
que ao próprio Deus glorifica e exalta. Foi rriais um meio d a  pro- 
vidência Divina, de aproximar mais o homern cio seu criador. 

Por isto mesmo, maior é o nosso org~ilho, o orgulho da Pátria 
Brasileira, orgulho justo e enobrecedor. que sc há ile perpetuar 
no coração de cada filho desta terra, pelas jierac5es afora,  por ter 
aqui o avião, neste Brasil que surgiu para o iriundo dos honie.is sob 
o signo d a  cruz de  Jesus Cristo, a sua ~e rdadc i r a  e legitiriia Pátria. 

E quanto já não deve essa Pátria a essa invenção. Que de 
beneficios não trouxeram e não trazeiii, cada dia, a éste Brasil 
imenso, cujos horizontes se  perdem no verde escuro das  tiiatas ina- 
cabáveis e nos campos abertos dos gerais sern fiiii, a s  linhas aé- 
reas que de norte ao sul e do leste a o  poente, lhe cortani a anrplidão 
azul d o  teto de seu vasto e rico território. 

Nenhum pais talvez, senhores, t?nta necessidade tivesse e 



fosse depender tanto da aviação como o riosso Brasil. Muito gran- 
de. embora, na extensão territorial, que o heroismo desbravador 
das Bandeiras alargou, não sofre, porém, o seu solo. como em 
outras nações acontece, nenhuma solucão de continuidade, neni 
quebras profundas dos seus característicos fisiográficos, coiiio tam- 
bém nenhum dos elementos de homogeneidade racial deixam de 
oferecer as populações dos seus mais variados e distantes rincões 
demográficos, a que a colonização portuguêsa assegurou a mais 
perfeita e intima identidade de traços antropoli,gicos, de costumes 
e de lingua. 

No entanto, um fator lhe ameaçava sèrianiente a unidade: a 
falta de intercâmbio entre os seus núcleos populacionais e a s  suas 
diversas zonas de desenvolvimento, que, isolados uns dos outros 
pela carência absoluta de meios de comunicação e transporte, Iie- 
nhuma ligacão mantinham entre si, pondo a nação sob o risco de 
futura e fatal desagregação, que o seu sul>-desenvolviniento eco- 
nômico e a conseqüente escassez de recursos financeiros nas mãos 
do Govêrno, para a imediata construção de rêdes rodoviárias e de 
ferrovias, cujos custeio exige, pelas longas distncias e rico siste- 
ma hidrográfico que lhe separani os quadrantes geográficos, capi- 
talização elevada e acima das possibilidades administrativas. 

Foi a aviação, meus senhores, que não depende de pontes nem 
aterros, nem tão sujeita está a tantos e tão complexos fatores e 
condições funcionais, que veio conipletar, ao par de tantos outros 
mbritos e serventias. o conjunto de requisitos necessários à uni- 
dade nacional, reatando os laços da família brasileira, unindo. os 
irmãos compatricios e os identificando entre si ,aproximando-os 
dos problemas comuns e propiciando-lhes a conjugacão de esforços 
indispensável à solução de cada um, rcavivando-lhes os sentimen- 
tos de nacionalidade e estimulando-lhes o espirito de solidariedade 
e fraternizacão, proporcionando, enfini, a cada centro demográfi- 
co do Brasil a convivência e a copera~ão de tóda a nacionalidade, 
que assim se unificou e fortaleceu. 

É esta a razão, prezados coestaduanos e ilustres visitantes, 
por que o Brasil referencia hoje, tão penhorado e comovido quão 
orgulhoso e cheio de vibrante entusiasmo, a sua gloriosa aviacão 
e a memória inolvidável daquele seu filho tantas vêzes ilustre 
e tão ardentemente querido, Tenente-Brigadeiro Alberto Santos- 
-Dumout, glória nacional das mais altas, que com a força da sua 
inteligência excepcional, da sua extremada dedicação ao bem da 
humanidade, da sua perseverança e da sua fé, realizou, para o 
mundo maravilhado, o milagre do v60 do mais pesado que o ar .  

- A  Santos Dumont, meus prezados patricios e amigos, a famí- 
lia brasileira e toda a comiinidade da espécie humana jamais pode- 
rão pagar essa imensa divida de gratidão que a todo momento 



se avolunia e mais nos prende ao culto de sua venerável memória, 
no aperfeiçoar constante do seu mágico invento, fruto maravilho- 
so de uma inteligência singular posta a serviço do progresso e do 
bem estar da humanidade. 

Mas, meus estimados compatricios, um imperativo de justiça 
e um dever irrecusável de consciência nos fazem lembrar de que 
o grande feito do grande Santos-Dumont, em nome de quem foram 
promovidas as solenidades brilhantes do dia de hoje, em que pese 
o seu mérito próprio e extraordinário, que, em qualquer hipótese 
ou circunstância, haveria de mereceio nosso mesmo aplauso e to- 
da a nossa grande admiração, êsse grande feito, como dizia, do 
consagrado "Pai da Aviação", se perderia para nós entre os em- 
preendimentos de nenhum proveito prático, se a lhe seguirem os 
passos, impulsionados pelo mesmo desejo de ser útil e de servir aos 
seus semelhantes, iluminados pelo mesmo ideal de contribuir com o 
nielhor dos seus esforcos e os mais meritórios frutos da sua dedi- 
cação, reanimados a toda hora pela sinceridade e firmeza dos seus 
propósitos elevados, pela sua intrepidez e pela força inquebran- 
tável do determinismo de sua decisão, - não acorressem tantos 
outros brasileiros da mesnia estirpe, que, se lhe não podem dispu- 
tar a glória legitima da idéia genial que deu ao mundo as  bases 
do notável e prodigioso engenho, igualam-se-lhe, contudo, pela nies- 
ina fé, pela mesma bravura e pelos mesmos sentimentos de despre- 
endimento pessoal e renuncia. 

Sim, que destino teria o admirável aparelho que se transfor- 
mou nessas colossais estruturas metálicas que ainda hoje nos man- 
tiveram maravilhados sob a emoção de suas arrojadas evoluções, 
senão o olvido e as empoeiradas salas dos museus de antiguidades, 
acaso não contasse com o interêsse e a dedicaçáo dos bravos se- 
guidores do inventor? 

A êstes, pois, meus senhores, a esta pleiade de bravos e des- 
temidos brasileiros, que se encarregam de levar pelos céus do 
Brasil afora, do mundo, o veiculo da unificação nacional, êsses 
inotores pesados que pelo milagre da inteligência humana e pelas 
graças da onipotência e magnanimidade de Deus, mantêm-se no 
ar e no ar se deslocam para levar aos mais longínquos rincões bra- 
sileiros a semente da confraternização, um pouco de esperança e 
de fé e a bandeira reanimadora do progresso e da civilização, os 
nossos louvores também, as nossas mais sinceras homenagens e o 
tributo da nossa grande gratidão. 

Nós dêste Estado, os goianos natos e todo aquêle que para 
aqui veio emprestar-nos a colaboração tão preciosa e essencial do 
seu trabalho honesto e construtivo, da sua inteligência ou do seu 
capital, todos nós que aqui labutamos e sofreinos por n6s mesmos, 
pelos nossos filhos e concidadãos e também pelo engrandecimen- 



to da pátria comum, sabemos avaliar em toda sua extensão e im- 
portância, o trabalho destemido que êsses nossos irmãos nos têm 
prestado. 

Estado de imensa área territorial, sem meios eficientes de co- 
municação e transporte e sem recursos para obtê-los com a bre- 
vidade que a s  nossas necessidades impõem, depositamos na nave- 
g a ~ á o  aérea a s  nossas mais caras esperanqas e recebemos dos bra- 
vos e heróicos pilotos nacionais, notadamente daqueles que com- 
póem a equipe temerária e desbravadora tlo ~ l o r i o s o  Correio Aé- 
reo Naciotial, que trouxe a Goiás uni séciilo íic civilizn~áo, dêstes 
dignos e valorosos pioneiros da integralizacão de  Cji)iás ao Brasil, 
como dizia, recebemos muito mais do que pediaiiios e lhe ficaiiios 
devendo muito mais do  que lhe podemos pagar. 

A êles podemos dizer, parafraseando o grande Ministro da 
resistência inglesa na última conflagração mundial, - "nunca tan- 
tos deveram tanto a tão poucos". 

Meus senhores, eminente Brigadeiro Neto dos Reis, valorosos 
aviadores brasileiros, ilustres visitantes, hoje foi um dia feliz para 
Goiás e esta felicidade devernos à siia prcsenca cr1ti.e nOs, a cmo- 
$20 confortadora de que mereccriio.; as ateriqó:s de t51> brilhantes 
e dignos patrici.:~. a o  belo espet3ciiio que nos proporcionarain. 

Aqui Vossas Excelências serão sempre recebidos, tõda vez 
que se dignarei11 ile nos dar novailiente a insigne honra que ora  
nos é conferida, com o coracão e a estinia sincera e perene de to- 
dos os goianos. 



O CAFÉ E A AVIAÇÁO 

HÉLIO DAMANTE 
<do I.H.G. d e  S. Pnula) 

O cinquentenário do vôo vitorioso de Santos-Dumont com o 
"mais pesado que o ar", coincidiu com um outro cinquentenário 
que passou despercebido a maioria dos sociólogos e economistas 
e que tem, no entanto, no plano da economia política, significado 
excepcional: o do ConvSnio de Taubaté (agosto de 1906), pri- 
meiro fenômeno de economia dirigida do século XX. 

Como se sabe, resultou o famoso Convênio de um acordo en- 
tre os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, no 
sentido da valorização do café. 1906, no dizer de Taunay. fora 
O ano de angústia da lavoura cafeeira. Angustia conseqüente do 
"<~timismo delirante" que, segundo Calógeras, citado pelo mesmo 
historiador, havia levado os lavradores a tomar dinheiro empres- 
tado para comprar terras cafeeiras acima de seu valor e gastar lar- 
ganiente no plantio de cafèzais. É que, desde 1897, instilara-se 
no mercado internacional o desequilibrio entre a oferta e a pro- 
cura, mas o otimismo não fora alterado, a não ser nos primeiros 
anos do século, quando já o Congresso Paulista votava a lei res- 
tritiva das planta~óes novas por um período de cinco anos (1902- 
-1907). ~-~ , 

Aparentemente nada teria a ver o invento do genial brasileiro 
corn êsse fato de tanta importância na história da economia politi- 
ca moderna, não fosse Santos-Dumont um filho privilegiado do 
áureo esplendor da lavoura cafeeira no Brasil, só então a braços 
com a sua primeira grave crise. 

Grande criador de fortunas, puxando atrás das derrubadas o 
trem de ferro, as cidades e tudo o que o progresso enviava dos 
portos da Europa, punha o café nas capitais do Velho Mundo, so- 
bretudo em Paris, gastando a rodo, os fazendeiros e filhos de fazen- 
deiros, enquanto as moças, não raro, cursavam privilegiados colé- 
gios de religiosas na França e na Bélgica ou mesmo famosos edu- 
candários femininos britânicos. 

Repetia o apogeu monocultor do "ouro verde", a experiência 



de civilização que o poderio açcicareiro do Nordeste e das baixa- 
das de Campos, propiciara a mais de uma geração no Império. 
Nabuco mesmo deveu a sua primeira e deslun~brante impressão da 
Europa, ao legado de sua madrinha - um dos engenhos de Mas- 
sangana, cuja venda lhe proporcionou o encantamento daquela via- 
gem, inspiradora de tantas das páginas mais características de 
"Minha Formação". Filhos de uma geração romântica, os meni- 
nos de engenho corriam à Europa à busca de luz e ao encontro dos 
gênios que, através das leituras e nas citações de aula no Recife ou 
em São Paulo, Ihes moldavam o ideai politico, o estilo de classe 
dirigente. Alimentavam assim aquela admirável vocação liberal 
que os faria, no palco nacional, não obstante o pais mergulhado 
na escravidão, portarem-se tão dignamente como se estivesseni no 
"Parliarnent House" ou nas salas doiradas do 111 Reinado. 

Alavanca da República. o café, por sua vez. ofereceria ao po- 
sitivismo da Escola Superior de Guerra o indispensável apoio de 
uma classe poderosa, que arrebatara o cetro aos barões do afúcar. 
mudara as instituições e inaugurara um regime de inequivoca pre- 
dominância paulista. 

Já não mais barões e sim autênticos "reis do café", na verdade 
menos formalizados, inundam agora Paris, disputando aos sem 
efêmeros competidores suscitados pelo apogeu da era da borracha, 
as alegrias, prazeres e requintes parisienses. O Convênio de Tali- 
baté, inovando e mesmo contrariando as regras do jogo da econo- 
mia liberal, viei-a assegurar a conserva~ão do "status" econômico 
e conseqüentemente político, que dá feição à Primeira República 
e evitar à cafeicultura o desastre. O fato é que até a grande crise 
de 29, Paris continuou a ser a metrópole do fazendeiro, o prêmio 
ás canseiras e responsabilidade da gestão da riqueza e também da 
República. Há uma velha poesia de Paulo Setubai, dos prirrieiros 
anos da década de vinte, retratando êsse espírito, muitas vêzes, 
diga-se de passagem, caricaturado (grande veio para o teatro e o 
romance da atualidade) e cuja generaliza$ão seria injusta: 

Deixara a Pátria no verdor dos anos 
Pelas sonhadas tenfaçóes da Europa. 

E andou, moço e feliz, numa doidice 
buscando sensasóes de terra em ferra. 

... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  , . .  . . .  . . .  
E em Monte Carlos, muita vez, no jogo 

Gastando como um príncipe do Oriente. 



Nem todos, é claro, s e  ativerarn a essa mentalidade que; con- 
vém lembrar, marca especialmente a euforia que cercou a apro- 
ximação os primeiros anos do século, saudado, nos cabarés de 
Montniartre, aos ritmos do "can-can". Não morrera o iqterêsse 
literário, nem se afastara a preocupação das idéias políticas. Bas- 
ta lembrar Eduardo Prado, a revelar, não obstante o dinh~:iro fá- 
cil, a preocupação da arte e o signo de inquietafão dos xraiides 
espíritos. 

Havia também uni oltro tipo de inquietação, posto pelo tle- 
senroiar dos fatos e m  têrmos de revolu~ão social e econoniiia: r) 
das imensas especulaçóes rasgadas pelo campo da niáquina. .4 
grande Exposição de Paris, na aurora do século, dizia herir alto do  
significado que assumira o novo e ebúlico mundo da indústria. 
Inventava-se e aperfeiçoava-se. E no campo dos transportes e c(i~ 
municações, a cada dia, como brinquedos maravilhosos, surgiarri 
novidades, desde os aperfeiçoamentos nas bicicletas aos priiiiciros 
automóveis que rodavam bulhentos. O esporte, na base da coiii- 
petição sadia, estimulava feitos decisivos na luta do honierri pela 
velocidade e conforto e, niais ousadamente, pelo dominio d o  ar e 
das próprias profundesas do mar. O avião e o submarino seriam 
inventos contemporâneos. 

É a êsse tipo de especulação, ao mesnio teiirpo cientifico e es- 
portivo, que se voltam o interêsse, a vocação, os recursos de in- 
dependência econômica que fixavam em Paris, entre balões e ins- 
trumentos exóticos, o nosso jovem patricio Alberto Santos-Du- 
mont. 

Era êle, nem mais nem menos, urn pequeno rei do café. 'DO 
café paulista das terras roxas de Ribeirão Prêto, o inelhor do 
mundo. 

Fõra com grande dose de pionerismo que seu pai, Henrique 
Dumont, pelas alturas de 1879, adquirira em Ribeirão Prêto a 
Fazenda Arindeúva, transformando-a, em dez anos de trabalho, na 
organização modelar que logo atrairia a atenção de poderosos ca- 
pitais ingleses. Uma estrada de ferro - trinta quilõnietros de 
linha, cinco locomotivas "Baldwin" e quarenta vagões - e a in- 
trodução do trabalho do imigrante europeu, marcam no grande ca- 
feicultor a fidelidade à sua progressista profissão de engenheiro. 
em cujo espírito vai educar tôda a numerosa prole. Possuia cinco 
milhões de cafeeiros à época da proclamação da República. Posta 
a venda, dois anos depois, a propriedade, que logo em seguida pas- 
saria para o grupo de capitalistas inglêses que constituiram a "Du- 
mont Coffee Company", alcançava o preço nunca antes pago por 
uma fazenda no Brasil: doze mil contos. 

Consta das biografias do "Pai da Aviação", como o velho Du- 
mont, reservando, para a manutenção do casal, um t e r ~ o  do dinhei- 



ro apurado, dividiu os oito mil contos restantes entre os oito fi- 
lhos ,assegurando a cada um a emancipação econômica. 

Graças a esse bom e limpo dinheiro oriundo dos cafèzais de 
Ribeirão Preto, lança-se Santos-Dumont às  acuradas pesquisas e 
arrojadas provas q ~ i c  o levam da conquista d a  dirigibilidade ao "mi- 
nuto nieniorávcl da história da aviação", em Bagatelle. E se  pô- 
de perriiitir a lances de nobreza e generosidade a que até então não 
se estava acostuniado, pois a época era de franco paterualismo ca- 
ritativo. Assiin, ao receber o "Prêmio Deutsch de La Meurthe", 
já se elevando a cêrca de  130 mil francos quando contornou a Tor- 
re Eiffel, nada reserva para si. Destina 50 mil francos aos seus 
mecânicos e colahoradores e o s  restantes 79 mil entrega-os ao Che- 
f e  de Policia de Paris, "para que maadasse retirar dos montes de 
socorro toda e qualquer perramenta penhorada por operários, e as  
restituisse aos seus legítimos donos". O saldo, se  houvesse, seria 
destinado as pessoas necessitadas. 

Ainda aqui niiitra-se o inventor plenamente coiisciente das rea- 
lidades do novo século e fiel a sua formação de berço, nada literá- 
ria ou bacliarelesca, revelando todo o asreço que lhe merecia o tra. 
balho iiianual ou mecânico, ao contrário da maneira generalizada 
de pensar da classe em que economicamente se situava. 

Dai a confundi-lo com algum lírico leninista vai distância im- 
preencliivel, é bom que se 0 diga. Se a sua percepção dos novos 
valores do tral~allio precipitados pela era da d a  ináquina e da téc- 
nica i) revela iiiiiito distanciado da maioria de seus contemporâneos 
da rilesma c«ndicão social; se contradita alguns dos preconceitos 
justificáveis eiii iiriia sociedade acalentada à sombra da escravidão, 
isto não significa que a repudiasse. Apenas via mais longe e coni 
iiiaior nitidez. Explica-se assim a contradicão aparente do ne- 
nhum valor que - ao contrário dos irniãos Wright - desejou cm- 
prestar ao aproveitamento comercial de seus inventos, desdenhando 
de patentes, registros ou consórcios que o identificariaiii, sem des- 
doiro aliás, ao esprito imediatista da nova hurguêzia industrial. O 
que dc certo iiirido tem prejudicado a sua glória inconteste. 

Alinhem-se os dois fatos e 'o veremos, como no cuidado que 
punha eiii sul~stituir a roupa de trabalho nos hangares por elegan- 
tes costumes rigorosamente em dia com a moda - a ponto de 
marcarem unia epoca, pelo menos na sociedade brasileira - eni 
perfeita harnioiiia com o que havia de mais característico em seu 
meio, de que heni pudera significar um simbolo despreendido da 
transição entre o grande senhor rural e os capitães da indústria. 



O «lCBIS» EM MINIATURA' 

Instituindo um concurso de aeromodelismo entre os  colegiais 
de  todo o Brasil, tendo corno objeto o "14-Bis" de Alberto Santos- 
-Dumont, a Comissão Executiva Nacional, instituida pelo Ministé- 
rio da Aeronáutica, não apenas criou utii motivo de estímulo, nias 
principalmente está dando. aos moços e adultos que têm interesse 
pelo assunto, urna lição digna de ser aprendida. 

A palavra lição é apropriada, porque, de  fato, o concurso tem 
efeitos pedagógicos excelentes, tão vastos que alcançam até  niesmo 
os que, crescidos e amadurecidos, difundem noções errôneas sobre 
os inventos do insigne brasileiro, prejudicando a glória de Santos- 
-Duniont, que não precisa de falsidades para que mereça a vcne- 
ração do mundo inteiro. 

O folheto de propaganda do concurso, distribuido nas esco- 
las, insere um desenho do conhecidu especialista Sandovai Mene- 
zes, coni a reprodução do niodêlo original do primeiro aeroplano 
duriioneaiio eni vários planos - de frente, de perfil e por cioia 

Pela primeira vez o avião de Santos-Dumont chega ao conhc- 
cimento do publico de unia forma acessivel e exata. Nas rxtrenii- 
dades das células figuram os indispensáveis "ailerons", que com- 
pletavani a miquina voadora, assegurando-lhe a s  necessárias con- 
dicões de vôo. Tão iniportante C esse pornienor que se pode di. 
zcr que, sem as duas "aletas", o "14-Bis" não conseguiria voar, mas 
se limitaria a saltar atC que uma rajada de vento, apanhando-a de 
lacio, fizesse coni que, sem equilibrio lateral tombasse ao solo. 

O primeiro aparelho não era exatamente igual ao modelo es- 
colhido para o concurso, pois que diferia quanto ao motor e à hé- 
lice. Só na terceira prova Santos-Dumont empregou a técnica que 
o levou à vitória, conservando embora a estrutura original: asas 
constituidas de seis células do  mesmo tipo da pandorga de Har- 
graves ("papagaio" destinado ao vôo em elevadas altitudes), li- 
gadas por uma de suas faces e dispostas de 3 a 3, de mudo a formar 
dois planos com um ângulo obtuso inuito aberto, para cima, susten- 
tados por arniação de banibú e junco, com montantes de madeira. 

As asas, seni as  separações celulares, geraram os tipos bipla~ 
nos comuns, que ainda hoje são utilizados, sohretudo nas aerona- 
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ves de instrução de alta acrobacia. Eram fixadas no bambú que 
servira de viga ao balão n.o 14, no qual também Santos-Dumont 
ajustou a "nacelle", de junco, igual a utilizada nas aeronaves mais 
leves do que o ar. 

Atrás de tudo ficava o motor, com hélice propulsora, enquanto 
na frente, montado sobre um eixo dotado de junta universal, fun- 
cionava o leme de profundidade e de direção. A êsse respeito de- 
clarou Santos-Dumont que foi obrigado a alterar seus planos ini- 
ciais, pois o "14-Bis", em tais condições, não poderia ir muito ion- 
ge: "era o mesmo que tentar arremessar uma flecha com a cauda 
para a frente". Dai a ulterior e delicadisdma "Demoiselle", que 
o ilustre inventor construiu três anos depois e que já se apresentava 
com as características de um avião comum: asa alta, hélice trato- 
ra e lemes de direção e profundidade na cauda. 

O concurso consta da construfão de um modêlo em miniatura 
(em escala) de qualquer tamanho, que deverá ser entregue nos Es- 
tados as comissões regionais, até o dia 7 de outubro, para a prova 
de classificação. A prova final será feita no Distrito Federal, con- 
siderando-se a perfeição da construção, o número de pormenores 
incluidos no modêlo e o esmero do acabamento. 

Quanto aos prêmios, são numerosos, destacando-se os finais: 
viagem com acompanhante aos Estadm Unidos, para participação 
no concurso "King Orange" de aeromodelismo (dezembro), com 
estada de dez dias; viagens ao Distrito Federal, 7 dias; relógios 
de ouro, máquinas fotográficas, canetas-tinteiro de outro, etc. 

Instituindo semelhante prova, a Comissão Executiva Nacional 
do "Ano Santos-Dumont", dá, como dissemos, uma excelente lição. 
Pela primeira vez leva o "14-Bis" integral ao conhecimento do po- 
vo, instruindo especialmente a juventude, para que os trabalhos 
do grande brasileiro sejam analisados nos seus pormenores, evi- 
tando-se a repetição de erros que lamentãvelmente ainda continuam 
subsistindo. - Mt. A. - "O Estado de S. Paulo" - 5-9-56. 



Entre as  comemoracões das vitoriosas provas de Bagatelle, 
cujo cinquentenário o "Ano Santos-Dumont" festeja, figura uma 
experiência realmente sensacional. Trâta-se de uma reprodução, 
em tamanho natural, do "14-Bis", construido no Parque de Aero- 
náutica do Campo dos Afonsos, a qual deverá ser elevada aos ares1 
comandada por um piloto militar. 

Não há dúvida de que o pl'ano, se executado da forma conio 
está sendo anunciado, valerá por um grande espetáculo. O primei- 
ro avião de Santos-Dumont tem caracteristicas originalissimas que 
lhe asseguram uma excepcional "personalidade". O leme diantei- 
ro (que não há muito tempo foi experimentado pelo "Curtiss-As- 
tender"), com a sua célula de tela alvejante, montada sobre uma 
viga e uma junta universal, constituí, além de tudo, até pela cor, 
um pormenor curiosíssimo, que haverá de marcar por muitos anos 
a lembrança dos que tiverem a sorte de contemplar a anunciada 
experiência. 

É claro que a cópia sofreu modificações, porquanto, sem elas, 
no máximo se poderia repetir os curtos vôos de Santos-Dumont, 
realizados num mero campo de jogo de polo. O carro de pouso, 
por exemplo, que continuará mantendo o sistema triciclo, será alar- 
gado, modificando-se a hélice, cujo passo foi também alterado. 
Quanto ao motor,-será um moderno "Franklin" de 65 cavalos, no 
lugar do velho "Antoinette". de Levavasseur, que deu a vitória ao 
insigne brasileiro. Finalmente, o sistema de comando foi substi- 
tuído, pois a pilotagem de Santos-Dumont era eminentemente pes- 
soal: tinha cabos ou cordins, que se ajustavam ao seu torsci e que 
trasmitiam aos lemes os movimentos dos ombros do aviador. . . 

Já salientamos numerosas vêzes que o inventor patrício che- 
gou ao ponto de descobrir os "ailerons" para execução das curvas 
e manutenção da estabilidade lateral do aparelho, numa contribui- 
ção decisiva para o desabrochamento do vôo. Contudo, como não 
completou suas experiências, contentando-se com a homologação 
dos primeiros recordes do mundo, não chegou a aperfeiqoá-10s. 
Dai a necessidade do complemento dêsse trabalho, fazendo os téc- 
nicos do Parque de Aeronáutica a adaptação que Santos-Dumont 



certamente faria se  tivesse insistido, uma vez que já havia atinado 
com a questão principal, qual seja com o modo de resolver o pro- 
blema através do  emprêgo de um par de lemes na extremidade das  
asas. 

Reformado, adaptado à s  exigências das provas que se preten- 
de realizar, mas conservando, não obstalite, as  suas características 
principais, o "IQBis" poderá ser manobrado como um aviáo co- 
mum, embora virado "de trás para diante", com a hélice no lugar 
da cauda (propulsora) e lemes de profundidade e direcão na par- 
te dianteira. 

O rejuvenescimento de  uma aeronave antiga não constitui uo- 
vidade. O govêrno francês há dois ou três anos mandou recons- 
tituir a famosa "Demoiselle" e ela subiu aos ares novamente, com 
novo tipo de motor, tão sòmente para o efeito de obtenção de maior 
segurança do vôo. Oferecida a o  Brasil, encontra-se hoje no Mi- 
nistério da Aeronáutica, de onde certamente sairá para brilhar nos 
festejos comemorativos do "Ano Santos-Duniont". 

Quanto ao "14-Bis", é a primeira vez que se cuida de repro- 
duzi-lo de riiodo a que tenha condições de  v6o. Êsse trabalho cons- 
titui proeza ainda mais audaciosa, por causa das  dificuldades que 
devem ser superadas, não apenas técnicas, senão também táticas. 

A propósito do  assunto, vale recorciar que (I aeroplauo de OU- 
tro pioneiro, Samuel Pierpout Langley, que ein 1903 tentou provar 
sua máquina voadora, foi experinientado por uiii aviador perito e 
voou. Langley é tido conio o indivíduo que tirou a aviação d a  
fase do empirismo esportivo para baseá-la eni dados de caráter ci- 
entífico. Entretatito, ao lançar o aparelho solire o rio Potomac, 
nas proximidades de Washington, caiu fragorosamente dentro das  
águas. 

Onze anos depois, êsse mesmo aviáo, conduzido por um piloto 
de provas da fábrica "Curtiss", demonstrou que tinha qualidades 
e que podia perfeitamente ter voado se o piloto Langley tivesse no- 
cóes de pilotagem.. . - Mt. A. 



A AEROFOTOCRAMETRIA 

CAP. JULIO LONGO 

INTRODUÇAO 

O sonho de Ícaro ao forjar suas asm visava a locomopio rápi- 
da e desembaraçada através o reino dos pássaros, sobrepondo-se 
às limitações impostas pelas barreiras dlficeis, sendo intransponi- 
veis, oferecidas pelo relêvo da Terra. 

Conseqüente pôde, dos páramos onde sòmenfe as asas pos- 
santes d a  água a conduzem, admirar o extraordinário panorama 
que a olhos humanos jamais fora dado observar. 

O calor do Sol mergulhou fcaro no mar, e, com êle, a maravi- 
lhosa vis60 que perdurava em sua retina ficou para sempre sepul- 
tada nos dominios de Netuno. 

E o anseio d a  nova e maravilhosa visão perdurou nos seus 
descendentes . . . 

RESUMO HISTORICO 

A história quasi centenária da fotografia aérea atingiu um de- 
senvolvimento tão espaiitoso nos últimos anos, nas suas várias e 
múltiplas aplicafões conio jaliiais poderiam vislumbrar - Nièpce e 
LumiEre - os inventores da máquina fotográfica, ao apresenta- 
rem-na perante a Câniara dos Deputados da Franca, em 1839. 

Anos niais tarde, Ainié Laussedat, coronel do Exército Fran- 
cês, realizava seus priiiieiros trabalhos de levantamento topográ- 
ficos coni a adaptacão ilc uina câmara fotográfica ao teudolito, 
partindo de pontos dc observação do terreno, criando o que cha- 
mara de "nietrofotografia". 

Percebendo a vantagem que adviria se pudesse ohter foto- 
grafias tomadas do alto. iiiiaginou uma forma de suspeiicler a câ- 
mara fotográfica por meio de um "papggaio". Nascia, dessa ma- 
neira, a fotografia aérea. 

Vemos então, como, partindo de balões cativos e papagaios o 



Homem voltou a observar de cima, a superfície da Terra, conse- 
guindo fixar a extraordinária visão, aplicando-a ao estudo minucio- 
so do relêvo, dando um sentido mais topográfico e informativo do 
que meramente pictórico as vistas do alto. 

Era a visão do extraordinário panordma que ficara nas reti- 
nas de icaro que pão mais seria sepultada no reino de Netúno, mas 
ficaria para sempre gravada pela objetiva nas chapas fotográficas. 

Nadar, oficial do Exército Francês, autor da primeira vista 
aérea vertical exclamava em 1858, - "Um balão e uma máquina 
fotográfica: eis minhas novas armas!" Em 1862 os americanos 
possuiam um "Corpo de Aerostatos" que utilizavam na observação 
das atividades dos sulistas, na guerra de Seccessão. Em 1867, o 
Duque de Caxias, na batalha de Tuiuti - Guerra do Paraguai - 
fazia observaçÍks aéreas utilizando balões cativos, realizando, ao 
todo, 14 missões. Talvez repousem ai as origens da nossa atual 
e gloriosa Fôrça Aérea Brasileira. Pelo menos foram as primeirás 
inissões de reconhecimento aéreo efetuadas pelo Brasil. 

Ainda no século passado a China possuía um corpo de obser- 
vadores aéreos considerado excelente para a época. Em 1903, 
o Aero Clube' de França instituia um concurso das melhores foto- 
grafias aéreas. No ano seguinte o Japão batia a Rússia, por ter 
feito uso largo e intensivo da observaJo aérea. Ainda em 1903 
surgia em Berlim uma publicação especializada em fotogrametria. 
Wilbur Wright, a 24 de abril de 1909, partindo de Centocelli, em 
Roma, executava; pela primeira vez, fotografias aéreas de bordo 
de "um" mais pesado do que o ar". Em 191 1, o Tenente Gavotti, 
de  bordo de um Blesiot, conseguia fotografias do acampamento 
inimigo, na guerra italo-turca. No Congresso Internacional que se 
realizou em Viena - 1913 - Tardivo e Ranza dois capitães do 
Exercito Italiano, assombravam os congressistas com os levanta- 
mentos topográficos de Bengasi, FOro Romano, Tibre, Veneza, La- 
guna e Ruinas de Pompéia conseguidos através de fotograiias aé- 
reas. A experiência. da guerra italo-turca acentuou a importância 
das fotografias aéreas na aplicação bélica e, a falta de preparo dos 
francêses nesse setor foi particularmente ressentida em julho de 
1914, quando se tratou de documentar as informações dos aviado-L 
res, para combater o ceticismo do Alto Comando, a respeito do avan- 
ço dos alemães sobre os Países Baixos. 

Em agosto de 1914, a captura de um "Zepelin" armado de 
câmaras para reconhecimento aéreo foi o fato que levou os aliados 
a desenvolverem um serviço de reconhecimento aero-foto cujos fru- 
tos muito concorreram para que a vitória pendesse para os alia- 
dos. Duraiite a guerra de.1914-18, o acicate de resolução dos pro- 
blemas com ela criados, obrigou a fotografia aérea e aerofotogia- 
metria a um rápido desenvolvimento. Aperfeiçoaram-se as câina- 



ras aéreas, construiram-se aparelhos diversos para restituição e re- 
tificação da foto aérea para a obtenção rápida de cartas e mapas 
para aplicação imediata em campanha. Mas os frutos não ama- 
dureceriam senão após o término da guerra, que é quando as idéias 
vencem as dificuldades da teoria e da construção dos instrumentos. 

Ao deflagar da 11 Guerra Mundial, o conflito se extendeu por 
todos os continentes e, a necessidade de conhecer, não só o terre- 
no dos teatros de operações como o desenvolvimento das ativida- 
des inimigas, obrigou a novos e maiores progressos, não só dos 
equipamentos como das artes de aplicacão aero-foto. 

O vertiginoso progresso insuflado a aviação a jato tem sacu- 
dido e revolucionado de maneira profunda os equipamentos aero- 
fotográficos com novas técnicas e métodos, quer da arte, quer da 
indústria fotográfica. 

Como vemos, com a fotografia aérea surgiram duas novas ar- 
tes ou ciências - a aerofotogrametria e o reconhecimento - de 
larga aplicações, tanto pelos meios civis como pelos meios mili- 
tares. 

A AEROFOTOGRAMETRIA 

A aerofotogrametria é a arte ou ciência de realizar medidas 
planimétricas, altimétricas e angulares da superfície da terra por 
meio de fotografias aéreas; isto é, o sistema de cálculos e transfor- 
mações executados na tarefa de converter a fotografia aérea na 
natureza de um mapa. 

Este método de levantamento fornece um dos meios mais rá- 
pidos e econ6micos de confecção de cartas e mapas, adaptando-se 
muito bem as grandes áreas onde tratos de terrenos irregulares, 
ásperos e inaccessiveis permitem ao topógrafo "ir ao terreno" quan- 
tas vêzes forem necessárias, sem sair da comodidade do seu ga- 
binete de trabalho, pois que, a par de uma ampla, nítida e real vi- 
são de conjunto, proporciona uma tal riqueza de detalhes que ne- 
nhum sistema de representação cartográfica pode oferecer; o que 
de outro modo seria penoso, dificil ,senão impossivel de conseguir, 
.considerando que a fotografia é o registro fiel e permanente do 
terreno. 

A fotografia aérea difere essencialmente de uma carta por- 
que, o negativo no momento da exposição em geral não está para- 
lelo ao solo que êle representa, constituindo a fotografia um pla- 
no verdadeiro e o terreno'uma superficie irregular. 

Devido a esta condição a fotografia possue um número ilimi- 
tado de escalas; portanto, para que a fotografia aérea possa ser 
utilizada como meio de levantamento torna-se necessário o emprê- 
go de métodos práticos que calibrem a fotografia à escala. 
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Para  o desenvolvimento dessa aplicação muito concorreram os  
italianos Nistri, Porro e Santoni; na Alemanha, S. Finsterwalder, 
von Orel, Hugersholf, Bauersfeld, Gasser, Pulfrich - "o pai da es- 
tereofotogrametria", Hauck, que deu a conhecer "a construção de 
uma terceira perspectiva de um objeto em f u n ~ ã o  de outras duas 
dadas" e "o aparato respectivo" em i883; Poivilliers, Clerc, Prud' 
homme e Roussilh na França; Sheimpflung na Áustria; Wild na 
Suissa; Emilio Wolf no Brasil; Abrams nos E . U  . A .  ; Oden- 
krantz na Suécia; Nenonen na Finlandia; Hotine e Salt na Inglater- 
ra; Kell Thiele, Alexapolsk e Drobischew na Rússia; Deville no 
Canadá e tantos outros nomes cuja omissão involuntária seja per- 
doada, colaboraram, quer com teorias, quer com técnicas instru- 
mentais ou aparelhos. 

Diferentes técnicas empregam diferentes tipos de fotografias, 
sejam elas verticais ou obliquas. O desenvolviniento d a  I1 Guerra 
Mundial extendeu os teatros de operações a áreas cntão pobre- 
mente cartografadas, sem cartografia alguma, c a necessidade pre- 
mente de conhecê-las obrigou o desenvoivinienio de uma nova téC- 
nica de mapeacão - pelo Trimetrogon - que conjuga fotogra- 
fias verticais e obliquas. 

A aerofotogrametria tem tido aplicação nos mais variados se- 
tores de atividade humana, citando-se, só na Engenharia, entre 
tantos: 

1 )  mapeação e cartografia de grandes áreas por formas 
mais práticas eficientes e econômicas. 

2)  levantamentos topográficos e cadastrais. 
3 )  estudos de redes hidrográficas para fins de represamen- 

tos irrigatórios e desenvolvimento hidro-elétricos. 
4 )  traçados de vias férreas e rodoviárias. 
5)  extensão de redes transmissoras telefônicas, telegráficas, 

de luz e de f ô r ~ a .  
6) drenagens e prevenção contra enchentes e alagamentos. 
7) navegação fluvial e niaritima. 
8 )  retificações, aberturas de canais, portos e defesas con- 

tra o mar. 
9) defesas de florestas contra fogo e sêca; reflorestamen- 

tos. 
10) conservação do  solo contra erosão eólica e pluvial. 
11) terraceamentos a aproveitamento agrícola do  solo. 
12) controle de culturas. 
13) levantamentos ecológicos - flora e fauna. 
14) planejamentos urbanos. 
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15) loteamentos. 
16) planos diretores de deseiivolvitnento e riiuitos outros 

S e  o emprêgo pelo meio civil é largo e variado, não tiienos o 
é nos meios militares, onde a s  mesmas ap l ica~ões  têm fini diverso. 
Um planejamento de operações inteligente e bem feito requer as  
melhores informações e as  melhores cartas e mapas a serein utili- 
zados. Durante a guerra, isto só é possivel através da iotogra- 
f ia  aérea porque é o único nieio de se ir, mais ou menos inipune- 
mente a o  território inimigo e colher as  informações que se deseja. 

Surge dai, o aspecto sob o qual a fotografia aérea tenl a sua 
maior aplicação e campo de eniprêgo. 

O RECONHECIMENTO AÉREO 

O reconhecimento aéreo se define por seu próprio nome. 
Pode ser efetuado visual, fotográfica e eletrônicanierite. O 

reconhecimento visual é, em principio, complementado por totogra- 
fias porque, sendo a fotografia como é, o registro fiel e imparcial 
da verdade, esta "vê" mais do que é humanamente possível obser- 
var, guardar de memória e deduzir seu significado sem deforma- 
ções. 

Esta doutrina surgiu a fim de s e  preservar a verdade face ao 
estado emocional pessimista ou otimista do  observador aéreo 
Exemplificando: vamos supor que o pais A está em guerra com o 
pais B. De A partem dois aviões de reconhecimento para inves- 
tigar por trás da s  linhas de B. Suponhamos que ainbos avistani 
uma formação de 15 tanques que se dirigem para um deteriiiinado 
setor. Suponhanios ainda que um dos observadores é do tipo 
destemido e o outro seja niais assustado. Ao regressarem ainbos 
serão interrogados e dirá o valente - "vai tudo bem. Apenas em 
X avistei uma meia dúzia de tanques..  .". J á  o assustado. afir- 
mará que -"vai mal. Em X avistei mais de cinqiiento tanques ... ! 
Em quem acreditar; qual a verdade? Se não houve a precaução 
de bater uma chapa para esclarecer qual o número certo de tanques 
e o rumo de seu deslocamento, é possível que a o  retorno de uma 
segunda saida para  confirmação do  verdadeiro número de tan- 
ques êstes já tenham arrazado a s  posições de A e não haja mais 
necesisdade d a  informasão do  seu número exato porque a s  tropas 
de  A já sentiram "a verdade - o pêso e - o fogo" dos 15 tan- 
ques. . .". O tempo perdido na verificação se eram "meia dúzia 
ou "mais de  cinqüenta", em vez de ser empregue na preparaqão 
das defesas, foi o necessário e suficiente para que os tanques de B 
mostrassem o seu número exato. 



Desta figuração singela ressalta que o reconhecimento aéreo 
encontra sua maior aplicação em tempo de guerra. Hoje em dia 
nenhum Alto Comando desconhece o seu real e imenso valor, atri- 
buindo-lhe o justo destaque dentro da organizaqão militar. 

A história de mais de um conflito armado mostra a influência 
decisiva que o reconhecimento aéreo teve para o lado vencedor. 
Aliás, em 1939, o Marechal Barão von Fritsch, chefe do Alto Co- 
mando Alemão, numa reunião do seu Estado Maior afirmava (pro- 
fèticamente) que - "a próxima guerra será vencida pelo lado que 
possuir a melhor aviação de reconhecimento". Isto foi verdade 
enquanto Goering possuiu a melhor aviação de reconhecimento, de- 
pois.. . também foi verdade! 

Isto posto, vejamos como o reconhecimento aéreo tem dado 
a vitória para quem melhor o possua, sob alguns dos seus as- 
pectos. 

As forças ariiiadas fazem emprêgo largo e intensivo das foto- 
grafias aéreas sob dois aspectos - estratégico e tático. Estratè. 
gicamente - na preparação de cartas e mapas dos teatros de ope- 
rações das campanhas em perspectiva. Essas cartas podem ser 
compiladas de cartas já existentes ou pela atualização de cartas 
mais antigas. Outra aplicação de longo alcance diz respeito ao 
estudo detalhado dos aspectos do terreno como informações pré- 
-operacionais. envolvendo praias, possiveis localizações de aeródro- 
mos, possibilidades de abastecimentos, defesas inimigas, vias de 
acesso e aproximação aos objetivos, pontes, rios, vegetação e ou- 
tros aspectos correlatos. 

Sob o aspecto tático, em combate, as fotografias aéreas for- 
necem valiosas informacões para todas as  armas, como podemos 
verificar das seguintes aplicações elucidativas: 

Para a Infantaria: 
a) interpretação das defesas inimigas; 
b) identificação dos objetivos a alcançar; 
c) determinacão dos objetivos para ação conjunta com a fôr- 

ça aérea; 
d) seleção de vias protegidas de aproximação dos objetivos; 
e) localização de postos de observação; 
f )  orientação de patrulhas e outros; 

Para a Artilharia: 
a)  localização e preparação das posi~ões para as baterias; 
b) determinação e contrôle de fogo - alcance e elevação; 
C) suplementação de informações para mapas de situação; 
d)  indicação de alvos; 



e) localização das baterias inimigas; 
i )  obtenção e extensão de redes de coordenadas para ma-- 

pas de tiro. 

Para as Tropas Mecanizadas: 
a )  natureza, distâncias e elevações do terreno; 
b) determinação da presença ou ausência de tropas simila- 

res no terreno; 
c) localizaçáo das defesas anti-tanques. 

Para a Engenharia: 
a )  revisão ou atualização das cartas já existentes; 
b) preparação de novos mapas adicionais; 
c) localização de pontes e pontões; estimativa de equipamen- 

tos necessários à transposição de rios e outros acident,es 
geográficos por tropas e equipamentos; 

d )  estimativa e cálculo de equipamentos e materiais neces- 
sários à reparação de danos; 

e) localização de obstáculos, inclusive campos minados; 
f )  verificação de camouflagem e outras medidas de segu- 

rança; 

Para as Unidades de Transporte: 
a )  seleção de viaturas mais adequadas para transporte de 

tropas e equipamentos aos teatros de operações; 
b) localização de parque de viaturas e depósitos de mate- 

rial rodante; 
c) preparação de mapas e diagramas das vias de acesso aos 

objetivos. 

i\ Fôrça Aérea compete buscar e fornecer as fotografias iofor. 
inativas a fim de manter uma intima e perfeita harmonia de ação 
entre a s  forças de terra, mar e ar. 

A própria Fõrça Aérea utiliza as fotografias a fim de manter 
um quadro atualizado das informações, acuradas e perfeitas, obti- 
das de interrogatórios de prisioneiros de guerra, refuigados e tô- 
das as outras obtidas pelas demais fontes. 

No planejamento a Fôrça Aérea utiliza as fotografias na se- 
leção de alvos e estabelecimentos de prioridade para as operações. 
Na análise das defesas inimigas, os seguintes tipos de informações 
são quasi exclusivaniente obtidos das fotografias aéreas 

a )  cartas de localização e alcance efetivo das baterias anti- 
-aéreas inimigas; 



b) cartas de situação de "flak"; 

c)  localização e alcance do radar e outros meios de detec- 
$20 do inimigo, inclusive refletores; 

d) localiação e avaliação da capacidade da caça inimiga; 

e) preparação e instrução das tripulações para as sortidas; 
f )  interrogatório das equipes que voltam das missões sob OS 

seguintes aspectos: 
1 - fotografias de grande escala inostrando detalhes 

dos objetivos. 
2 2 os vários tipos de objetivos a serem alcançados. 
3 - fotos e fotomapas das defesas inimigas. 
4 - fotografias verticais e obliquas de pequena escala 

esclarecendo rotas, pontos de controle, fixos de p«- 
siqão, pontos de partida e métodos de aproximação 
dos objetivos. 

5 - avaliação dos danos causados e determinação de 
táticas para futuras operações contra os mcimos 
objetivos ou objetivos semelhantes. 

As forças tiavais e anfibias encontram grande apoio nas fotu- 
grafias para: elaboração de cartas para os diversos fins de suas 
atividades como: 

A) cartas de navegação: 
1 - perfeita localização das linhas de costa e praias. 
2 - localização de obstáculos e impecilhos à navegação tais 

como: recifes, escolhos; bancos de lama e areia; cascos 
de navios naufragados; barragens submarinas; redes 
submersas; campos minados etc., possibilitando deter- 
minar: 
a)  profundidade das águas até 6 metros de profun- 

didade, tornando a navegação junto à costa menos 
perigosa; 

b) posição de campos minados em golfos e baías, em- 
bora não visiveis em fotografias, perfeitamente de- 
terminados pela anotação dos cursos rigidamente 
seguidos por navios que demandam portos, con- 
forme aparecem em sucessivos recobrimentos aero- 
-fotos; 

c) localização de pontos proeminentes do litoral e ou- 
tros aspectos notáveis da topografia da costa como 
auxilio à navegação. Normalmente êsses pontos 
são indicados nas cartas por linhas de fôrma. Fo- 



tografias obliquas suplementares, mostrando ês- 
ses detalhes são particularmente úteis para o pla- 
nejamento de ataques com lanchas torpedeiras, em- 
barcações de assalto e belonaves de maiores portes 
e tonelagens. 

B) cartas para bombardeio naval: 
1 - identificação e localização da artilharia inimiga. 
2 - postos de abastecimento, depósitos de suprimentos, de- 

fesas e instalações inimigas e outros alvos para o bom- 
bardeio naval. 

3 - localização acurada e precisa dêsses mesmos alvos em 
fotografias isoladas ou mosaicos e fotomapas para fa- 
cilitar o suporte mútuo das forcas de superfície e aéreas 
na destruição de objetivos ainda não neutralizados. 

C )  mapas de praias para as tropas anfíbias: 
Cabe aqui algumas considerações interessantes sobre os as- 

pectos que êsses mapas apresentam e natureza de sua espécie. E 
sabidamente de conhecimento geral que a guerra no Pacífico, no 
último conflito se desenrolou todo em combates navais e toma- 
das de ilhas. Este último tipo de luta desenvolveu a operacão 
chamada "cabeça de praia". Para o desembarque numa praia há 
necessidade do conhecimento prévio do material que a compõe; 
grau de compactação e consistência do terreno, para evitar o ato- 
lamento do material pesado; localização e dados dimensionais; vi- 
sinhanças e redondezas; possibilidades de tráfico; meios de acces- 
so e saidas para o interior; vegetacão e culturas locais; aproxima- 
ções pelo mar e facilidade de aportagem; possibilidades de defe- 
sa e meios de comunicações. Existem ainda a necessidade de s? 
saber a que distância da praia as embarcações vão encalhar; atf 
que ponto os equipamentos devem ser calafetados (veículos, em- 
barcações) intensidade das marés e correntes maritimas para, aci- 
ma de tudo saber se a tropa não corre o risco de perecer afogada 
na operação de desembarque. Estas e muitas outras perguntas 
foram feitas, porém não há compêndio de geografia, por mais per- 
feito e completo que traga descrições tão detalhadas e tão diversa- 
mente informativas a respeito de todas as praias do mundo, nem 
serviço de informações por mais organizado que possa fornecer 
todos êsses detalhes. A única fonte. ou meio de consecu@o ca- 
paz de responder e obter tantas questões, com toda a segurança 
foi a fotografia aérea. E isto da maneira mais completa no mí- 
nimo espace de tempo. De possc dêsses dados foi possivel as 
forças anfíbias organizarem cartas de desembarque onde apare- 



ciam todos os dados necessários e suficientes para uma campanha 
bem sucedida, tais como: 

1 - aspectos gerais do terreno (falésias, pântanos, rios, etc). 
2 - vias de comunicação (estradas, trilhas). 
3 - vegetação e fontes de água fresca e tudo o mais neces- 

sário. 

D) outras aplicações navais: 
1 - confecção de maquetes do terreno para estudo conjunto 

de operações. 
2 - avaliação dos danos infligidos ao inimigo através de fo- 

tografias tornadas antes e depois dos bombardeios. 

3 - em função do item n.9 2 a ocupação da área bombar- 
deada 

4 - no engajamento das unidades de superficie em combate 
as fotografias permitem conhecer: 
a)  determinação da composição e disposição das fôr- 

ças inimigas; 
b) determinação através da esteira deixada pelas be- 

lonaves da velocidade e rumo seguido, facilitando 
a interceptação; 
c) determinação dos danos causados ao inimigo. 

5 - elaboração de maneiras mais efetivas de atingir e des- 
truir as instala$óes inimigas. 

6) estabelecimento de bases para operações, incluindo: 
a)  determinação de ancoradouros, acampamentos, ae- 

rbdromos, etc., através de reconhecimento.aerofotos 
prévios. 

Vimos até aqui, várias das múltiplas aplicações da iotogra- 
fia aérea pelas forças armadas. Através dessas aplicações mili- 
tares é fácil avaliar a utilidade que muitas dessas informações po- 
dem ter na paz, para fins construtivos e progressistas. Conti- 
nuando, porém, com os fins bélicos, vejamos agora uma outra mo- 
dalidade de fotografia - a fotografia aérea noturna. Comumen- 
te o inimigo se aproveita da escuridão da noite para efetuar movi- 
mentação de tropas, embarque ou desembarque de suprimentos e 
outras atividades as  quais deseja manter no mais absoluto segredo. 

Essas atividades, cujos quadros não podem esperar pela luz 
do dia porque ou já se desfizeram ou porque já não mais interes- 
sam, devem ser fotografados à hora em que se realizam, - isto é 



- à noite. A execução de tais fotografias envolvem uma'técnica 
especial e .  equipamento adequado - uso de bombas iluminativas 
com capacidade de até 4 biliões de velas e outros meios de ilumi- 
nação. Êsse tipo de fotografia só encontra aplicação no campo 
militar, pois os seus resultados não superam os obtidos com a luz 
do sol. Além do mais a fotografia aérea noturna possue u m  
grande inconveniente; a bomba que ilumina o alvo para a foto- 
grafia ilumina também o avião, expondo-o a mira das baterias an- 
ti-aéreas, correndo o risco de ser abatido e perder a missão Sò- 
mente a extrema necessidade das exigências da guerra indicam êsse 
tipo de fotografia, porque na vida civil, bem.. . a noite foi feita 
para amar e sonhar! 

Ainda ditada pelas necessidade da guerra apareceu a fotogra- 
fia infra-vermelha. As suas características e métodos de obtenção 
não diferem das demais - variando apenas a sua aplicação exclu- 
siva na detecção de camouflagens, em função de aspecto com que 
aparecem nas imagens fotografadas a clorofila dos vegetais vi- 
vos e a clorofila dos galhos de árvores e vegetais colhidos e panos 
pintados utilizados no disfarce dos objetivos. 

O conflito da Coréia trouxe o aperfeiçoamento da fotografia 
aérea colorida, repousando ainda o seu valor máximo na observa- 
ção de camouflagem e facilidade de interpretação dos objetos que 
nela aparecem em suas cores naturais. 

Surge aqui o têrmo "interpretação". A interpretação é a par- 
te mais importante e a mais extensa do reconhecimento foto, poden- 
do-se mesmo dizer que o reconhecimento é a interpretação. Veja- 
mos então o que 6 a interpretação foto. 

INTERPRETAÇAO FOTO 

A interpretação foto tem por finalidade o exame das imagens 
dos objetos que aparecem na fotografia no sentido de identificá-las 
e deduzir o seu significado; isto é:  

1 - a arte de conhecer o que se procura. 
2 - identificar quando encontrado e o 
3 - conhecimento do seu significado no meio em que se en- 

contra. 

A interpretação de fotografias aéreas envolve técnicas espe- 
ciais e requer um "background" de experiências, habilidade técni- 
ca e treinamento nos métodos empregados para que a interpretação 
seja correta. Há necessidade de que o detalhe examinado seja 
adequadamente analisado para ser corretamente interpretado. 



Cada urn de nós, de acordo com a definição, pode se consi- 
derar um interpretador mais ou menos habilitado dependendo d a  
nossa capacidade de observação, existindo contudo uma enorme 
diferença entre o interpretador leigo e o interpretador profissional. 
Muitos indicios e evidências que escapatn ao observador leigo não 
fogem ao interpretador habilitado, nas fotografias que diáriamen- 
te caem sob nossos olhos. A interpretação foto evoluiu tanto nos 
últimos anos que quanto mais se  aperfeiçoa mais e mais conheci- 
mentos exige do foto-interpretador. O foto-interpretador não 6 um 
especialista em todos os ramos de interpretação e nem a fotografia 
possue tôdas a s  informações. É apenas o registro de informações 
de diferentes naturezas; o registro de detalhes abrangidos pelo ân- 
gulo de campo d a  câmara fotográfica de um instante do  fenômeno 
Terra, limitado pelas condições atmosféricas, pelas caracteristicas 
do filme e da posição da câmara. Por essas considerações ve- 
mos que a interpretação tem dois aspectos distintos: analítico e 
associativo. Na interpretação analítica o interpretador examina 
a foto, estabelecendo os limites de cxatidáo, extraindo tôdas a s  in- 
formações de orientação, anotando e medindo todos os detalhes 
observiveis, comunicando-os de maneira simples e direta. É pela 
própria definiqão: 1 )  a arte de conhecer o que se procura e reco- 
nhecê-lo quando encontrado. 

Já a interpretação associativa ou dedutiva, pela definição exi- 
ge o conheciniento do seu significado iio meio em que se encontra. 
Isto exige uma iriiaginaçáo e poder dedutivo mais acentuado do 
foto-interpretador a fim de poder indicar a presença do invisivel 
nas fotografias através das evidências de outras imagens visíveis 
- isto C, pela convergência de evidências. 

No meio civil, em tempo de paz, os  trabalhos de foto interpre- 
tação passani pelo crivo do preço de custo através de concorrên- 
cias, em confronto com os  demais métodos terrestres. Já no meio 
militar, relativamente independente de considerações econômicas, 
mormente ein conflito armado, tal não acontece porque 90% ou 
mais das informações precisas e detalhadas sôbre o inimigo provêm 
dessa única fonte de informações. 

Considerando que a interpretação foto tem por fim a identifica. 
ção dos objetos através de suas imagens fotográficas, aqui estão 
algumas de suas características principais a serem consideradas: 

1 - forma. 
2 - tamanho. 
3 - disposição. 
4 - sombra. 
5 - tonalidade. 



6 - textura. 
7 - local. 
8 - escala. 

Ao foto-interpretador que vai lidar com tais dados não devem 
faltar: 

1 - acuidade visual. 
2 - capacidade de observação. 
3 - imaginação. 
4 - paciência. 
5 - julgamento. 

porque sua tarefa consiste em estabelecer identidade e deduzir fa- 
tos e significados, empregando todos os recursos interpretativos. 
como já foi dito, anotando, medindo todos os detalhes observáveis, 
de modo a poder comunicá-los em têrmos simples e diretos sem co- 
lorido literário ou alternativas. 

Vejamos como é possível saber através de fotografia aérea as 
possibilidades de uma zona recoberta de vegetação. Pela medida 
das copas e alturas das árvores pode-se saber qual o volume mé- 
trico de madeira existente; pelo aspecto das copas verifica-se a qua- 
lidade das madeiras. O modelado do terreno vai indicar qual a 
melhor maneira de acesso e exploração dessas reservas. Uma em- 
prêsa madeireira que pretenda ali se estabelecer, já vai sabendo 
quais os percalços e dificuldades a serem considerados. Êsses 
mesmos conhecimentos aplicados no campo militar vão informar 
as possibilidades de cobertura e abrigo para o material bélico, for- 
necimento de material de construção, deslocamento de tropas a co- 
berto dos olhos inimigos, possibilidades de fogo, - número de ca- 
lorias desenvolvido e velocidade de propagação do fogo -em caso 
de retirada. 

Sob o aspecto geológico a análise interpretativa de uma foto 
indica a composição do terreno, elementos que o constituem, idéia 
geral do perfil, afloramentos, camadas e inclinações das camadas. 
condições hidrológicas, tipos de rochas e ocorrências e uma sé- 
rie de detalhes que aplicados pela engenharia vai facilitar a deter- 
minação do grau de compactação do terreno terraplenado, tipo de 
maquinária e ferramentas a serem utilizadas nos cortes, excavações, 
bem como as defesas contra a s  influências climatéricas - ventos, 
Aguas e chuvas - além da localização das obras de arte - pon- 
tes, muralhas, empedramentos e outros. 

Como vemos a aplicação é múltipla e variada. Senão vejamos 
- a prospecçáo aérea. 
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PROSPECÇAO ABREA 

O surto de progresso que avassalou o mundo após a I 1  Guer- 
ra Mundial trouxe consigo um consumo tremendo dos metais bá- 
sicos para a indústria acarretando com isso uma grande demanda 
para a localização de novas fontes dêsses materiais, e portanto a 
expansão dos levantamentos geofisicos para suas determinações. 
Muitos dêsses locais são de difíceis acessos e mapeaçáo prospecti- 
vas penosas e demoradas. Pois ai  também a aviação e a fotogra- 
fia aérea encontraram suas aplicações. 

Naturalmente novos equipamentos especiais para tais fins fo- 
ram criados e da sua aplicação conjunta o problema ficou fácil e 
cabalmente resolvido. 

Esse equipamento, três tipos principais são:  1 )  o magnetô- 
metro - para localização de jazidas de ferro, petróleo e titãnio; 
2 )  o detector eletro-magnético, para os depósitos de cobre zinco e 
niquel; 3 )  o cintilômetro para os minerais radioativos. 

O detector eletro-magnético se compõe de uma antena externa 
que se situa na parte superior c lateral do  aviáo; um aparelho re- 
gistrador colocado no interior da fuselagem e o "papagaio". Este 
último é assim chamado porque vai preso a um cabo de 400 pés 
de comprimento que é arrastado a uma altura de 200 pés sôbre 
o terreno. A antena transmite dois sinais, um a 400 e outro a 2.300 
ciclos por segundo, indo formar um campo magnético que penetra 
até 100 metros no terreno. O depósito de mineral ali existente vai 
refletir os sinais que são captados pelo "papagaio" que vai acio- 
nar o aparelho registrador. 

A velocidade de vôo do aviáo é de  110 nós horários e maii- 
tém uma altura de vôo constante de 500 pés sôbre o terreno. 

Instalado com o detector alojado no berço de 4 metros de com- 
primento localizado na cauda do avião, o magnetómetro mede e 
registra continuamente a intensidade do campo magnético terrestre 
e suas varia~ões. 

Essas variações são empregadas na mapeaçáo das  estruturas 
rochosas e estimativa dos depósitos de ferro, óleo e titânio. DU- 
rante o v60 um rádio altímetro funciona constantemente registran- 
do, a s  alturas para permitir a correcão adequada dos registros do  
detector eletro-magnético e do magnetómetro e calcular a s  suas 
variações em da altura. 

O terceiro aparelho, o cintilômetri~ se aloja na parte externa e 
inferior do aviáo e registra a s  emanações radiotivas dos minerais 
radioativos. O levantamento é feito executando-se passagens pa- 
ralelas e distantes entre si de 500 metros em média, sendo as  passa- 
gens perpendiculares à direção média a o  depósito de minério. Du- 



rante a execução do vôo uma câmara fotográfica faz o recobrimen- 
to da área abrangida a fim de permitir a confecção do mapa geo- 
lógico. 

A vantagem da triplice instalação combinada com o registro 
foto está na resultante possibilidade de comparação de resultados 
quando num levantamento surgir dúvidas quanto à natureza de um 
deposito através o estudo comparativo dos três registros de forma 
a estabelecer o verdadeiro significado. 





ROTEIRO DA AERONAUTICA 

Neste curso intensivo de História da Aeronáutica, pelas cir- 
cunstâncias em que se desenvolverá, somos obrigados a postergar 
certos elementos chamados históricos ou mesmo que caracterizam, 
de um modo geral a história eu1 si, e dar relêvo aos fatos na sua 
seqüência lógica. 

Não haverá uma simples disposição de biografias mas o re- 
lato de um sistema de realizações técnicas que a corporificam. 
Essas realizações decorrem do estabelecimento de princípios cien- 
tíficos, por sua vez deduzidos de lucubraçóes e experiências dos 
homens. 

Há fatos esporádicos neni sempre entrozados na corrente qn2 
levou a Humanidade a uma conquista. Têm naturalmente valor 
e valorizam o indivíduo. 

A História em si deve ser um propósito de estudo de causas 
e efeitos dos passos da evolução humana no tempo compreenden- 
do o campo dos conhecimentos e da conquista social e científica 
e pelo exame das fazes mais ou menos acentuadas e evidentes, 
sucessivas no transcurso do tempo que elaboramos o couhecimen- 
to histórico de certo assunto. 

AO procurarmos reconstituir a seqüência de fatos históricos na 
aeronáutica sentimos a necessidade irremediável de seguir-lhes o 
roteiro e, considerando-os no tempo, registrar igualmente as con- 
tribuições que a êles afluiram para torná-la realidade. Essas con- 
tribuiçóes provieram de vários elementos em cuja constituição ope- 
raram homens que se notabilizaram pela solução que deram aos 
problemas, firmando mais um degrau do seu progresso. Diante, 
então, das soluções obtidas, das exposições teóricas que procede- 
ram é que podemos tomar conhecimento positivo da história, prin- 
cipalmente em se tratando da Aeronáutica. 

Acreditamos que ,orientados por êste critério, homens e fatos 
surgirão espontânea e Iògicamente, esclarecendo controvérsias em 
que se misturam simpatias, pontos de vista pessoal, e até sentimen- 
talismo patriótico, numa parcialidade pueril, inútil e prejudicial, a 
desnortear o nosso movimento no caminho da história. 



O Homem teve necessidade da Aeronáutica da mesma forma 
que necessitou dos seus ór ãos de defesa e ataque para viver e fa- 
zer a espécie sobreviver. f ados  os seus pensamentos e ações orien- 
tados para satisfazê-la, sofreram, como era natural, o impacto do 
desconhecido. Isto não o desanimou, antes foi o vigoroso estimu- 
lo para vencer todos os óbices e resolver todos os problemas. 

Na História da Aeronáutica encontramos o facho luminoso, 
sempre vivo e ardente da imaginação e da fantasia a alimentar to- 
dos os seus desejos e todos os seus sonhos. 

A Aeronáutica teve fortes contribuições cinetificas, industriais, 
técnicas e até artísticas, sendo impossivel despresá-10s. Além dis- 
so devemos considerar, na sua corporificação, o vrilioso acervo teó- 
rico onde os experimentadores vitoriosos foram buscar elementos 
para o seu êxito. 

Neste ligeiro esboço jíl se acentuam as  linhas mestras do ro- 
teiro percorrido pela Aeronáutica desde as fontes perenes e opu- 
lentas da sua imaginação até o campo onde se desenvolveu a flora 
científica. 

Definanios a História da Aeronáutica entendendo-a como a 
História da Velocidade, vale dizer, o tempo a devorar o espaço su- 
primindo-o cada vez mais da sensibilidade humana, no conceito da 
etxensão, numa escala idêntica à da dizima periódica à procura da 
unidade final. 

O Homem na luta pela sobrevivência foi aniigo da velocidade. 
Mais que amigo. A ela se apegou como arma de ataque e defesa a 
fim de cumprir a lei da conservação da espécie. 

Os primeiros espécimes humanos - acredita-se - notaram o 
poder das asas na fuga aos perigos teirestres. Além disso notou 
o primeiro homem que alguns corpos, quando subiairi ao ar, opor- 
tunamente livravani-se da terra e dos seus perigos. O fumo dos 
incêndios das florestas fugia ao fogo que a elas consumia. As 
penas das aves, os argueiros e outros corpos subiam, atitude que 
considerava de  fuga a alguma coisa que poderia ameaçar-lhes a 
existência. Mais tarde conseguiu elementos de velocidade que fo- 
ram usados em terra e na água, antes de poder subir e voar. Assim 
foi com a roda, com o barco e com o cavalo. 

Sob o requinte da civilização e premido por problemas de or 
dem social e política, o homem aproveitou a velocidade na pró- 
pria luta contra os seus semelhantes. 

Nas batalhas eram vencedores os mais velozes. E as guer- 
ras, até hoje, repousam na velocidade das ações, portanto, nos ele. 
mentos que dêm mais presteza às unidades combatentes, sejam elas 
simples ou complexas. 

Não podendo a principio, o Homem, assenhorear-se dos ins- 



trumentos da velocidade, embalou-se no sonho dessa conquista. 
Aparecem as lendas através das quais deu asas aos seres superio- 
res, faculdades a coisas para se levantarem do chão e andarem pelo 
espaço com a velocidade incompreensível e infinita do pensamento. 

A lenda é, em si, uma expressão humana de viver. Existe 
na mente do homem e compõe as traves do seu arcabouço psicoló, 
gico. 

Qaulquer fato, transposta a linde da região de sua origem, 
pode transformar-se em lenda. Ou eiicardido pelo tempo pode 
aparecer ou se apresentar com a forma lendária. 

O jesuita padre Gallileo Venturini, autor de excelente tese so- 
bre a História da Aeronáutica afirma: "Si os mitos são falsos, 
muitas vêzes as coisas por êles obscurecidas devem dizer-se ver- 
dadeiras, ainda mais quando observa certa universalidade que 
abrange em um mesmo conceito, várias lendas afins". 

Acrescentemos que algumas delas puramente imaginárias, em- 
bora verossimeis expandem-se de modo desregrado e apenas ser- 
vem ao apetite da curiosidade. Outras, envolvem o núcleo de um 
fato deturpado e gasto pela tradição, isto é, pela tendência ao exa- 
gero quando transpõe os estágios inforrnativos. 

Em aeronáutica o fenômeno é mais acentuado por se ajustar 
melhor ao anseio humano de subir e voar, de pôr-se a salvo das con. 
tingências da terra onde os seres se acotovelam com mais frequên. 
cia, e mais visíveis se tornam os perigos decorrentes da luta pela 
vida. 

A asa representa a força criada pelo indivíduo. A nuvem - 
e nela implicitamente se admitem o fogo, a fumaça, os argueiros 
- a força ascensional em si. Por êstes dois processos o Homem 
pensava escalar a atmosfera. 

A Aeronáutica, todavia, como todas as ciências, surgiu de uma 
nebulosa constituída pela lenda onde andou à deriva. Entrou na 
fase da experimentação empirica, atravessou a das experiências 
fundamentadas no raciocínio que a veio acompanhando e modelan- 
do desde a sua fase lendária. 

Assim, ela saiu do mundo da fantasia, entrou para o das idéias 
e, já entidade completa, no mundo das realizações onde se iniciou 
a sua evolução, mas sempre orientada por duas técnicas: a de su- 
bir e a de descer. 

Os que preferiram a de subir assentavam os seus postulados 
na diferen~a de densidade dos corpos e aceitavam como lei funda- 
mental a de que os corpos menos densos flutuariam sòbre os mais 
densos e que isso tornaria lógica a existência de camadas de gases 
superpostas. 



A prjncipio não se  considerava o fenômeno da dilatacão mas 
apenas a tenuidade dos gases. Assim o ar, mais compacto, estava 
na parte rente a o  solo. Sobre êle, o eter, corpo indefinido, apenas 
suspeitado. E sôbre o eter, o fogo incomburente, nias de podero- 
sa  força ascensional. 

Os que preferiam a técnica de descer estudararii o vôo das aves 
e procuravam adestrar-se na descida, lançando-se sempre de algu- 
ma eminência. Para  êles a sustenção residia nos planos das asas 
ou no esfôrço delas apoiando-se no ar. 

Fenômenos mais evidentes, material e inconfundivel, estava ao 
alcance dos indivíduos menos propensos à introspeqão. O seu es- 
tudo parecia mais objetivo e não exigir esfôrqo e acuidade intelec- 
tual. Pelo menos era êsse utn conceito siniplista. hlas o fato é 
que a explicação esbarrava sempre no malôgro da experiência. O s  
postulados ficavani aquem da realidade e o vôo das  aves foi e con- 
tinuou um segredo involável e o seu estudo, de resultados precá- 
rios. 

O conceito sôbre as  duas técnicas - a de subir e a de des- 
cer - levou aos pensadores e aos experirnentadores a considera- 
rem diferentes o vôo e a ascensão. No entanto a diferenca era 
apenas aparente. Ambas exigiam profunda ponderaçáo espirtual e 
uma seqüência lógica do raciocinio. 

Aocmpanhemos aquêles que a s  estudaram e tentaram pelas ex- 
periências justificar os  postulados dos seus estudos. 

Devemos, de inicio, pôr em evidência princípios que forani 
rumos pelos quais se orientaram os estudiosos d a  Aeronáutica e 
cujos postulados e conclusóes se verificaram, considerando-os, im- 
plícita ou expliictamente. 

A própria tradição nos apresenta uni personagem lendário 
que se tornou notável na História d a  Aeronáutica: Dédalo. 

Escultor e matemático, gosava de grande renome na sociedade 
ateniênse, quer entre os politicos como entre os sábios. 

Por intrigas amorosas na corte do rei Midas, Dédalo foi prr- 
so. Preso nuni labirinto que êle niesmo construira com o filho 
icaro. Na prisão o escultor fabricou, para si e para o filho, dois 
pares de asas  de penas. Não tendo material para ligá-las utiliza- 
ram-se d a  cêra. Antes'de partirem, Dédalo, como pai e com mais 
experiência d a  vida, portanto, deu muitos conselhos a o  filho a res- 
peito d a  viagem aérea que iam empreender. 

Foram recomenda~óes de certa importância, do  ponto de vista 
da aeronáutica. Pelo menos demonstram que Ovidio, autor do 
relato, exprimia naturalmente os conhecimentos d a  época a res- 
peito da atmosfera. 
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"fcaro, disse Dédalo, mantenha-se no meio dos ares e obedega 
meu conselho. Si você voar baixo as  ondas tornarão pesadas a s  
suas asas. Si voar alto demais, o fogo a s  queiiiiara. Voe entre 
uma e outra camada aérea". 

fcaro, quando ambos largaram o solo ganhando o ar, despre- 
sou as  recomendações paternas e aproximou-se muito do sol. A 
cêra derreteu-se, as  asas desmacharaiii-se e êle caiu no mar . .  . 

Dédalo conseguiu, porém, chegar a Sicilia e, em Cuma, perto 
de Nápoles, foi a o  templo de Apolo oferecer a s  asas que o tinham 
salvo. 

Uma das experiências, algo informe pelo desgaste da tradifão 
oral, foi a de árquitas,  filósofo que viveu em Tarento no ano 400 
antes de Cristo e pertencia a escoia filosófica de Pitágoras. 

Atribuem-se a êle várias invenfões em mecânica, como a do  
parafuso, da roldana e de uma pomba que se elevava nos ares 
e cujo mecanismo de movimento permanece até agora desconhecido. 
Segundo Aulus Gelus, que tira a informaqão de Favorino, tal pom- 
b a  si caia não mais se levantava. Talvez, Árquitas ao idealizar 
o parafuso, fizesse alguma hélice de madeira, tal como as  que per- 
maneceram brinquedos de crianfa. Nenhuma explicação deixou 
pessoalmente. Por êsse motivo não se conhece a teoria ou o prin- 
cípio que Árquitas utilizou para se orientar na construfão d a  alu- 
dida pomba. Como quer que seja não se pode retirar esta lenda 
d a  senda histórica. 

Notava-se, porém, em todas a s  observações, em todos os pen- 
sanieiitos um ponto de convergência: sustentafão do corpo. Subir 
e mover-se no a r  dependia de  precípua condição: não cair, vale 
dizer, possuir algo eni si mesnio que o sustente. 

Nem sempre, ainda na antiguidade mais remota se  pensou que 
o ruflar de asas fosse o único processo de subir e mover-se no es- 
Pafo. 

As lendas conservaram ainda cristalisadas em seu seio histó- 
rias sobre a subida ao ar pela fuiiiaça. E possível que algumas 
delas - e naturalmente o será - proviessem de fatos testemunha- 
dos. Em todo o caso, produto da imaginacão ou resquícios do 
real, sempre são o fruto de associações de idéias, e, neste caso, 
buscadas na realidade. 

Os  aspectos educacionais das lendas justificam a afirmativa. 
Imitando a verdade cria-se a fantasia com o colorido e a variedade 
de pormenores destinados a impressionar e a induzir. A lenda já 
concebia o fumo e o fogo coni poder ascensional. 

Os  misios, antigos habitantes d a  Ásia Menor receberam o ape- 
lido de Capnóbatas, que quer dizer "caminhantes no fumo", em 



virtude de uma lenda na qual alguns historiadores querem reco- 
nhecer certas experiências aeronáuticas. 

Pela referida lenda, Ulefat, filho de um espirito celestial fize- 
ra uma fogueira e fôra envolvido na fumaça que o suspendeu aos 
ares e o transportou à morada feliz do  seu pai. 

Segundo Estrabão a denominação de Capnóbatas era dada 
a algumas pessoas do  povo que viviam mais religiosamente que as  
deniais e, portanto, num sentido ascético, conio que a designar 
aquelas que se  eievavani com o espirito para o céu, a semelhança do 
fumo. 

O s  holocaustos também constituiram reconhecimento do po- 
der ascencional da funiaqa envolvendo os pensamentos e os ele- 
vando para o cEu. 

A caudal dos conhecimentos apertava-se, porem, entre a s  pa- 
redes dos conventos e só ali se encontrava registada a ciência do 
tenipo. Isso não impedia a existência de outras contribuições ci- 
eutificas e filosóficas. Mas de regra sómente no seio da Igreja 
i. que o pensaniento humano se formava num processo de gesta- 
~ ã o  que iria - conio aconteceu - eclodir eni surto irreprimivel 
na Renascença. 

Embora se afigure paradoxal, a realidade e que os sacerdotes 
alicerçaram, nos arqueamentos da filosofia e d a  experimentação, 
a s  conquistas do  Homem. Voltados para a religião era com certo 
temor e escrúpulo que excogitavam coisas da alçada Divina. Mas 
assini mesmo o seu pensamento foi-se desenvolvendo e se enredan- 
do nos problemas de ordem material neles se incluindo os da Aero- 
náutica. 

Precedendo-os, porém, surgem observadores a denunciarem 
principias cjentíficos incontestáveis, servindo de chave e base a 
ulteriores cogitações. 

Comecemos por Aristótelzs cuja influência foi tão profunda 
no seu tempo que modelou o pensamento europeu, séculos mais 
tarde, durante a Idade Média. 

Aristóteles (384-322 a .  C .  ) ocupou-se do  vôo das  aves. Obser- 
vou que a cauda Ihes dava direção como o leme a o  navio. Notou 
que as  aves de rapina são excelentes voadores e que os respecti- 
vos corpos, de forma esbelta e oblonga, são os  mais aptos a o  vôo. 

Referindo-se aos pássaros em geral, passa a descrevê-los: ca- 
beça pequena, pescoqo grosso para fender o a r  como a proa de um 

barco,  e a parte posterior-que se  vai estreitando para reduzir a re- 
sistência e aumentar a liberdade de movimentos. 

Aristóteles foi o primeiro, - que se  saiba - a reconhecer 
que o ar, juntamente com os três elementos dos antigos - terra, 



água e fogo - é um corpo, e, portanto, deve ter pêso e oferecer 
resistência, mesmo fraca. - 

Ficou célebre a sua prova com o odre. Pesava menos quan- 
do se lhe extraia o ar. Experiência que provocou discussão entre 
os seus comentadores. 

Um século mais tarde, ainda a três antes de Cristo, aparece 
Arquimedes (287 a .  C.  ) figura proeminente no meio científico do 
seu tempo, autor de importantes invençóes, entre elas a do para- 
fuso sem fim, da talha, das rodas dentadas, atribuídas também 
a Árquitas. 

As suas contribuiçóes para a teoria da mecânica e da hidros- 
tática são notiveir Conseguiu descobrir o principio de que um 
corpo mergulhado num fluido sofre uma impulsão vertical de bai- 
xo para cima, igual ao pêso do liquido deslocado. 

Os que voltaram a sua atenção para a navegafão aérea pro- 
curaram sempre supor nos gases os mesmos pricnipios denuncia- 
dos por Arquimedes nos líquidos. 

A Era Cristã enriqueceu-se com ohservaçóes e estudos mais 
sistemáticos e de melhor encadeamento lógico, si nos é permitido 
assirn exprimir. 

Lactâncio (250-325) constata que nos quadrúpedes e nas feras 
os membros anteriores são pernas e pés semelhantes aos posterio- 
res. No Homem, porém, terminam pelas mãos, as quais não são 
usadas para caminhar mas de natureza adequada àação e a de- 
fesa. Há ainda um terceiro gênero em que os membros anterio- 
res. não são nem pés, nem mãos e sim, asas, nas quais uma fixa 
disposição de penas permite o uso do vôo. E assim uma única es- 
trutura apresenta espécie de emprêgos diversos. 

São Basilio Magno (329-379) comapara o nado e o vão. 
Não são dois movimentos diversos, sináo pela diversi'dade do ele- 
mento ambiente no qual se efetuam. As nadadeiras dos peixes e 
as asas dos pássaros servem para a translação e a cauda num e nou- 
tro para a direção retilinea ou obliqua. 

Santo Ambrósio (340-397) seguindo a trilha de São Basilio 
acrescenta que entre as aves e os peixes há dois pontos de paren- 
tesco: o nado (aves aquáticas) e o vão "porque o uso do vão 6 
uma espécie de nado. De fato como o peixe nadando perfura a 
água, o pássaro com o seu v80 fende o ar. A um e outro ocorre 
igualmente a remadura da cauda e da asa. 

Santo Agostinho (354-430), embora não dando crédito à len- 
da de icaro, conforme expõe em seus "Solilóquios", que são uma 
disputa entre a fábula e a gramática, divide, em relação ao vão dos 



pássaros, a atmosfera em duas camadas ou regiões. Afirma que 
o vôo só é possivel na mais baixa, próxima à terra, porque sendo 
os  pássaros, como diz o Gênese, provenientes da água, necessitam 
de  a r  mais impregnado de vapores vizinhos a ela. Mesnio porque 
nas altas camadas o a r  é mais súbtil e a calmaria perfeita tornam 
impossivel a vida e o vôo. De fato, acrescenta Santo Agostinho, 
na região mais alta e mais pura, por todos denominada com exa- 
tidão etérea, não podem voar, pois a tenuidade não resisie ao pêso 
do  pássaro. 

A Idade Média caracterizou-se por certa ingenuidade espiri- 
tual. O estudioso não discernia o falso do verdadeiro, o bom do  
ruim. E aceitava com facilidade, com igual consideraqão uma 
idéia que compreendia um absurdo e uma outra que encerrava tal- 
vez utn germe de verdade ainda não evidente. 

Entre êstes está Oliver Malmeshury (1040) beneditino inglês, 
astrólogo, que idealizou um aparelho provido de asas  de acordo 
com a descrição que Ovidio faz de Dédalo. mas de ainarrar ao s  
p&s e aos braços. Convenceu-se de que poderia voar e êle mes- 
nio fêz a experiência. Subiu a uma tôrre de onde se atirou. Atas 
percorrida certa distância caiu pesadamente fraturando a s  duas 
pernas. Viveu cêrca de 20 anos preso a o  leito atribuindo o de- 
sastre ao fato de não ter tomado providência de  munir-se de uma 
cauda. 

Alberto Magno (1205-1280) insigne dominicano que difundiu 
o conlieciniento de Aristóteles e formou Tomás de Aquino, faz  
um estudo comparativo entre o movimento das aves e dos peixes. 
Diz êle: os voláteis e os peixes oferecem muitos pontos de conta- 
to, porque o nado é uma forma de vôo e o v60 é uma forma de  
nado. Tanto o que voa quanto o que nada não necessita, como 
aquele que caminha, de um ponto de apôio fixo. 

Alberto Magno ventila também a experiência aristotélica sô- 
bre a diferença de pêso entre um ôdre vasio de a r  e outro cheio 
dêle. Acrescenta que se  o ôdre for enchido com hálito humano, 
sem dúvida pesará menos quando cheio. Parecerá isto, à primei- 
ra vista, que o a r  não tem pêso. Mas não é assim. O hálito hu- 
mano é quente em virtude do calor do seu corpo e o calor é aquilo 
que suspende o a r  e o odre que o contém fazendo a êste parecer 
mais leve que antes. Um efeito semelhante produz o vento quente 
e o a r  aquecido pelos raios solares. 

São Toinás de Aquino (1227-1274) viveu muito no mundo d a  
filosofia e da teologia. e poucas vêzes se referiu ao vôo e aos  fe- 
nomenos dos gases. fio entanto afirmou "Volatus convenit avi- 
bus", o vôo convém aos pássaros. Dessa idéia geral vai a espe- 
cificaqão funcional dos órgãos dos animais. "A tendência a ca- 



niinhar, diz êle, com os passos ou proceder com o vôo faz com que 
os animais entre si diferenciem-se especificamente". 

A respeito do ar  argumenta da seguinte forma: "A distinção 
entre o ar vizinho da esfera de fogo e o ar vizinho da terra e da 
água, leve um, pesado outro, mas não uniformemente, êste último, 
por causa da diversidade dos lugares e dos relêvos terrestres, po- 
deria ser mais ou menos pesado. E exemplifica: "Assim um odre 
cheio de ar encorpado terrestre poderia pesar mais e um odre va- 
sio, cheio de um ar mais sútil pesar menos. E cheio por êste últi- 
i110 ar, pela localidade em que se encontre. nem encorpado nem 
frio, um pêso igual". 

Roger Bacon (1214.1294) franciscano, abrangeu com a sua 
inteligência versátil, todos os ramos do saber humano naquela épo- 
ca. Isso não evitou que êle desse largas à sua fantasia. Refe- 
re-se então a bateis que vogam sõbre a água, sem remos, carros 
que se movimentam com inipeto inestimável sem auxilio de qual- 
quer animal. Pode-se finalmente construir máquinas para voar 
nas q~iais um homem, sentado no centro, com o simples girar de 
uma bem ideada manivela, faça com que as asas artificialmente 
conjugadas se agitem no ar, a exemplo do pássaro que voa. 

Brunetto Latini (1220-1294) - apontado como o pai da en- 
ciclopédia, alude, na sua obra "Tesouro para Todos" aos pássa- 
ros, e a certa altura diz: "O ar sustbm os pássaros quando voam. 
Se não fôsse espesso, não poderiam voar e as asas de pouco Ihes 
valeriam". 

Pelo que se percebe, Brunetto dava prioridade ao ar  sôbre as  
asas. 

As ponderações do teólogo agostiniano Alberto de Saxônia 
(1330-1390) são mais ousadas. Escreveu um livro que é um am- 
pol comentário a fisica de Aristóteles, mas em vários pontos colo- 
cou suas apreciaqões originais. Alberto adota naturalmente a 
teoria aristotélica acêrca da composição dos elementos. Admite 
tariibém que sôbre a região do ar  existe, no côncavo da lua, a zona 
do fogo, e que o fogo por conseguinte flutua sôbre os últimos es- 
tratos da atmosfera. E raciociona: se, pois, se pudesse tomar uma . 
pequenina quantidade dêste fogo superatmosférico e colocá-lo num 
globo oco, dever-se-ia vê-lo se elevar a certa altura e manter-se sits- 
penso tal como vemos ficar suspenso, flutuante, sem submergir na 
água, utn globo, não de água, mas de ar. Engenhosamente ilus- 
tra êste argumento de par com o seu pensamento: "Como a água 
é navegável onde está contigua ao ar, assim o ar deve ser nave- 
gável onde está contiguo ao fogo, porque como o ar é mais sútil 
e mais raro e mais leve que a água, assim o fogo é mais leve que 
o ar". 



Na Renascença a s  experiências, algumas delas aparentemen- 
te empiricaS, vão provar a exatidão e as  falhas dos estudos e pos- 
tulados dos séculos anteriores. 

João Batista Dante (1478-1317) construiu um par de asas 
proporcional ao pêso do seu corpo e com êle fazia experiências 
de vôo sôbre o lago Trasimeno, em Perugia, corn o fim de apren- 
der a pousar seni choque. 

Certa vez, ao s e  festejar um casamento em Perugia, Dante ati- 
ra-se de uma tôrre com grande sibilo, tomou a direção de uma 
grande praça. Todavia "tendo voado apenas 300 passos" ao mo- 
ver frenético dos braços quebrou-se uma haste de ferro. Não obs- 
tante os seus esforços e impossibilidade de se manter apenas com 
uma asa no ar, caiu sôbre o teto contíguo a o  templo de Santa Ala- 
ria das Virgens. Fraturou uma perna, mas restabeleceu-se logo. 
Parece certo que Dante planava sôbre o lago. 

Leonardo da Vinci '(1452-1519) versou coiii igual desenvol- 
tura a ciência, a técnica e arte em cujos setores deixou traços de 
sua personalidade. A Aeronáutica não lhe foi indiferente. Ao 
contrário. Dela tratou com o mesmo interêsse e o niesmo empenho 
dispensado a outros assuntos onde se revelou grande mestre. De- 
monstrou conhecer o que se idealizou no passado. 

Durante muitos anos Leonardo foi conhecido em Florença, não 
pela grandiosidade intima dos seus atos, mas pela sua aparência 
esterior. As suas bexigas cheias de a r  esvoaçavam ao se esva- 
ziarem e eram nas reuniões da juventude florentina, consideradas 
uma amena estravagância. 

Algumas de suas cogitações cientificas cuncretizava-as êle em 
virtude de sua habilidade manual de artista. 

Leonardo se propunha a escrever um tratado completo sôbre 
o vôo dos pássaros ou sôbre o vôo animal em geral, para servir 
de base ao estudo do  vôo mecânico ou instrumental. Não teve 
tempo e deixou uma preciosa mole de milhares de folhas e de no- 
tas mais ou menos destacadas e colocadas confusamente na sua 
deliciosa linguagem nativa com não poucas incorreções gramati- 
cais e sem sombra alguma de pretensão literária. 

"Dividi o tratado, disse êle, em quatro livros dos quais o 
primeiro será sôbre o vôo por movimento de asas; o segundo sôbre 
o vôo sem bater asas a favor ou contra o vento; o terceiro dos vôos 
comuns como de pássaros, morcegos, peixes. animais, insetos; o 
quarto sbre o movimento instrumental". 

A êsse respeito junto à s  notas, Leonardo deixou esboços iso- 
lados e série de esboços denotando precisa observação. A cro- 
nofotografia, em nosso século, confirmou a exatidão dos seus es- 
boços. 



Estuda o võo a favor e contra correntes aéreas e adivinha e 
expõe com brevidade e exatidão admiráveis onde nasce. nurn caso 
e noutro, a vantagem que disso decorre para  o volátil. 

As observações de d a  Vinci tendiam naturalniente para o uso 
pelo Homem da técnica do vôo. 

Da  Vinci estabelece paralelisnio entre a fôrça iiiusciilar do 
Honiem e a dos pássaros e conclui que a grande potencialidade 
dêste nos tendões e nos músculos das  asas não é tanto para se 
susterem no vôo, mas ou para intensificá-lo como quando perse- 
guem uma presa ou para voar contra o vento, ou para arrastar a 
presa colhida. Tanto mais tardio o movimento das  asas quanto 
maior fôr o pássaro. 

Leonardo depois de haver reconhecido como o pêso.  rires de 
ser obstáculo era condiqão essencial para o võo, e conio o pássa- 
ro pode voar pelo simples fato que, sendo mais pesado que o a r  não 
permanece em poder dêste mas consegue aproveitar-se da resis- 
tência que com o seu próprio pêso a esta pode contrapor, p r epa~  
ra-se para estudar a estrutura das asas, as  várias posições da ca- 
beqa e vários procedimentos do pássaro, segundo a s  diversas pres- 
sões do vento, determinando matemàticaniente a direção do seu 
vôo em relação às  fôrqas componentes, e tendo em conta todos os 
rnovimentos que modificam o seu centro de gravidade, para dar a 
extrema mobilidade do vôo a necessária segurança e precisão. 

As observações sôbre o vôo das  aves Leonardo juntou as  obser- 
vações sôbre a natureza do ar. 

"O ar, diz êk,  é em si condensável e rarefactível a o  infinito. 
Tornar-se-á mais denso que o corpo de  maior velocidade de iiio- 
vimento que o percorra. Quando a fôrça gera maior niovinieiito 
que a fuga do a r  resistente, êsse a r  condensar-se-á. 

No "Codice Atlantico" lê-se um trecho o qual, se bein que re- 
lembre as  idéias aristotélicas da região aérea do fogo, como viriios 
acontecer com Alberto de Saxõnia, ilustra bem a resistência do  ar 
e mostra quanto sôbre êste explicitamente Leonardo fundasse a 
solução do  problema do vôo. "Tanta fôrça se  faz com a cousa 
contra o a;, quanto o a r  contra a cousa". 

Leonardo adotou engenhosamente o modo de medir a resis- 
tência do a r  para depois deduzir dai  que o pêso possivel a levar-se 
ao alto é proporcional à. reação que sob êle exerce aquela que po- 
derá chamar-se a fôrça do  vôo. 

Leonardo cogitou também do helicóptero como conseqüência 
das suas observações sôbre a resistência do  ar. Numa de suas 
folhas do  "Codice B" vê-se o desenho de uma longa hélice girató- 
ria em torno de um eixo vertical. 



Tôdas as máquinas de Leonardo se inspiraram no conceito do 
"mais pesado que o ar". 

Leonardo estabelece que o pássaro, embora mais pesado que 
o ar, nêle se sustém, tornado-o mais denso por onde passa. Ele 
compreendera pois que o animal para voar deve ter o seu ponto de 
apoio no ar, e o complexo de sua teoria avizinha-se muito das 
teorias modernas que se fundam na influência da velocidade sôbre 
a sustentação. 

Francisco Mendonça (1573-1626), jesuíta português, profes- 
sor de retórica em Lisboa, de Filosofia em Coimbra e de Escritu- 
ra Sagrada em Evora retoma a teoria de Alberto de Saxônia e 
concorda que o fogo é mais leve que o ar, admite que um barco 
poderia navegar onde o ar  confine com o fogo. "Um recipiente 
de bronze, que por si deveria afundar permanece suspenso flutuan- 
do na água. Assim um barco de madeira ou de qualquer outro 
material todas as vêzes que se encontre nos últimos estratos atmos- 
féricos, e esteja cheio de fogo elementar, sustentar-se-á sôbre o ar 
e nêle começará a descer sòmente quando o seu pêso supere a ie- 
vesa do fogo que o enche". E continua: "Isto não deve criar preo- 
cupações uma vez que tal fogo não tem propriedade comburente 
e não poderá consumir a madeira do navio porque aquêle fogo, em 
virtude de sua rarefação não tem mais eficácia de queimar. 

Portanto, fogo elementar para Mendonça é uma substância 
de extrema levesa, de extrema rarefação e que não tem proprie- 
dade do fogo. 

Francisco Lana Terzi (1631-1687) jesuíta italiano foi profes- 
sor de retórica eni Tunis (Argélia) de filosofia em Roma e de ma- 
temática em Ferrara, versado em várias ciências, também se preo- 
cupou com a arte de navegar. 

Ao contrário dos demais estudiosos do problema, toniou CO- 
mo base para a sua solução a diferença de pêso entre um globo 
cheio de ar e outro onde se fizesse o vácuo. Acreditava que o 
princípio de Arquimedes prevalecesse e neste último caso o fizesse 
subir. Assini idalizou uma barca voadora com globos de onde se 
extrairia o ar por meio de um tubo semelhante ao do barômetro de 
Torricelli. A sua barca não flutuaria sôbre camadas atmosféri- 
cas, mas simplesmente subia pela diferença de pêso dos globos e 
do ar. 

Todavia não confiou na sua idéia. Depois de explicar o fuii- 
cionan~ento do aparelho e as previsões que houvera por bem fazer, 
afirmou. ". . .penso ter encorajado o meio de construir uma máqui- 
na mais leve que o ar; que não só graças à sua levesa se sustenha 
no ar  mas ainda possa conduzir homens ou qualquer outra carga" 
E remata. "Não vejo outra dificuldade que se possa opor a esta 



idéia sinão uma que me parece mais importante que tôdas as  ou- 
tras e que Deus queira e não permita que esta invenqáo jamais seja 
aplicada com sucesso na prática a fim de impedir as  conseqiiên- 
cias que dela resultariam para o govêrno civil e politico dos ho- 
mens. De fato quem não vê que não haverá mais Estado que 
esteja garantido contra um golpe de surprêsa, porque êsse barco 
se dirigiria em linha reta sobre uma de suas praças e ai pousando 
poderia desembarcar soldados". 

Leibnitz (1646-1712), Isaac Vossius (1618-1689) êste biblio- 
tecário de Cristina da Suécia, contemporâneos de Lana Terzi, ex- 
puseram também a teoria de que se fosse possivel extrair o.  ar de 
um globo, êste subiria. Todos concluiram pela impossibilidade 
da sua execução. Todavia Lana torturou-se nas explicaqões e foi, 
dêles, o único que idealizou e chegou a desenhar um aparelho 
de se obter vácuo. 

Leibnitz distingue nos vapores, e por conseguinte no ar, uma 
dupla força elástica. A que êle chama "insita" e que hoje cha- 
mamos de dilatação pela qual qualquer corpo aeriforme tende a 
expandir-se e a ocupar todo o espaço que lhe é concedido. Outra, 
que ele diz "superveniente" e que denominamos de compressibili- 
dade pela qual os aerifornies sofrem a pressão dos corpos am- 
bientes. 

Ora, as duas forças são iguais de modo que enquanto uma 
tende a dilatar o ar sob a ação do calor, dentro de unia bexiga, 
por exemplo, a outra tende a restringi-lo pela pressão do ambien- 
te. Mas cada uma tem uni indice próprio. 

Chegamos a um ponto em que todas as  discussóes a respeito 
da Aeronáutica entram em circulo vicioso a espera de novo ca- 
minho. Fazia-se sentir a dificuldade na execuqão ou materializa- 
ção das idéias, a falta de uma relação entre as propriedades do 
ar e dos gases, e o aparelho que deveria aproveitá-las. Estava 
reservado ao padre Bartolorneu Lourenço de Gusinão o primeiro 
passo nesse sentido. 

Não temos elementos precisos sobre a concepção gusmonia- 
na diante de tôdas as teorias e principias, desde Arquimedes, p a s  
sando pelos padres e doutores da Igreja, até Leibnitz. É-nos difí- 
cil saber como êle se cntrosou nessa corrente, se foi por acaso. por 
tentativas ou calculadamente que construiu um balão de papel e fê- 
-lo subir em Lisboa, a 8 de agosto de 1709, diante do Rei, da Côrte 
portuguêsa e de personagens de prol. 

- No roteiro da Aeronáutica encontramos o ar, o fogo e a fu- 
maça. Pela exposiqâo de São Basilio Magno e do padre portu- 
guês Mendonça teria o padre brasileiro vindo pela linha do fogo 
se adotasse a sua teoria. O vácuo de Lana Terzi e a dupla força 



elástica de Leibnitz parece não terem enipolgado o espirito de 
Gusmão. 

Em documento a êle atribuído afirma que a ave tem três ele- 
mentos: asas para subir, vida para  viver, a r  para a s  sustentar. 
Acrescenta que o seu invento teni asas, tem ar  e tem vida "porque 
lhe formamos, diz êle, à mesina imitaqão e proporção d a  ave". 
Completa a idéia dizendo: "Tem ar porque êste se acha em toda 
a parte e tem vida nas pessoas que o hão de animar para o nio- 
vimento". 

Parece, aprinieira vista, impossivel ajustar-se esta afirmativa 
ao pequeno balão que exibiu na Casa india, na capital portu- 
guêsa. Mas se analisarmos o desenho da "Passarola" feito por 
êle como já se comprovou, podenios deduzir que o balão era ape. 
nas parte do engenho gusmoniano, que, como se sabe, destinava-se 
a longas viagens e a transporte de gêneros e tropas. Mas parte de  
niagna importância por ser tal balão o elemento de sustenta$ão, 
fulcro da dirigibilidade. A êste respeito encontramos na referida 
exposição o remate dos argumentos a respeito d a  densidade do a r  
e da água: " .  . .donde se infere que o corpo (volume) das coisas é 
que a s  sustenta no ar, conforme a mensura proporcionada a subs- 
tância do elemento, em que se sustentam". E em outro periodo: 
"Temos mostrado por princípios certos e paridades infalíveis como 
é factivel suster-se qualquer artificio no ar,  .como se  sustenta qual- 
quer ave, dando-lhe a proposição acomodada a substância do ele, 
mento". 

Devemos, a1i.m de tudo ponderar que ao tenipo de Ciusrnáo 
o hélice, como se diz em Portugal, ou a hélice, como se diz no 
Brasil ,não tinha aplicação como propulsor, pois, dela, havia ape- 
nas noticia. 

A idéia de um propulsor fundada nos principios do moinho de 
vento é exposta por um notável inglês, Robert Hooke, em "Philoso- 
phical Collection", obra publicada em 1681. 

Sòmente em 1731 é que um Monsieur Du Quet. propos a re- 
solução prática d a  propulsão de navio, inspirada na teoria do  pa- 
rafuso trabalhando na respectiva porca. Depois vêni Bourger em 
1746, Pancton eni 1768, Buschnell em 1776 e Bransh em 1785. 
Dai se segue a experimentação da hélice mas em época muito pos- 
terior a Gusmão. 

Mesmo o motor para propulsão de hélice, se acaso Gusmão 
dela dispusesse, estava em nebulosa. Hero, filósofo de Alexan- 
dria chegou a apresentar, antes da Era Cristã um aparelho com 
o qual conseguiu do  vapor energia niecânica. Isaac Newton em 
1687 estabeleceu a terceira lei do movimento: a toda a ação cor. 
responde uma r e a ~ ã o  igual de sentido contrário. 



Dénis Papin reconheceu a força elástica do vapor em 1707. 
E imaginou a marmita que consiste nuni vaso fechado com uma 
válvula de segurança. . 

Mas todas essas invenções, ainda em estado rudimentar e im- 
profícuo, não obstante serem, já, passos do progresso, requeriam 
adaptaçõesimpossíveis de sereni realizadas, então. na Aeronáutica. 

Dedicou-se inteirarilente ao balão. E acertando a relacão en- 
tre o envoltório e a forca ascensional supôs ter obtido vitória com- 
pleta. 

Solicitou, então, e obteve do Rei de Portugal os célebres pri- 
vilégios antes mesmo de apresentar-lhe o seu aeróstato. A impres- 
são causada por esta anuência do soberano foi profunda na so- 
ciedade lisbonense que na realidade não sabia do que se tratava. 
E as conjeturas e as  críticas doniinarani não só a capital portii- 
guêsa como várias outras cidades da Europa. 

Pronto o balão e realizada, com êxito duas experiências, de 
5 e de 8 de agosto, esta incontestável, compreendeu muito, o tudo 
que lhe faltava para construir o veiculo de transporte que prome- 
tera. Sem completar a obra iniciada sob sigilo absoluto não quis, 
ou não pôde divulgar os pormenores, o mistério do poder ascensio- 
nal. É bem possível que Gusmão aceitasse a idéia e a tivesse, co- 
mo se viu posto em prática, de que a fumaça e não o fogo fosse ca- 
paz de elevar o aeróstato. O ar quente, mais tênue, atravessava os 
poros do papel rudimentar daquele tempo. E a fumaça exercen- 
do ação calafetadora manteria dentro do envoltório o ar rarefeito 
pelo calor provocando-diferença de pêso com o ar  externo. 

Esta suposição do poder ascensional da fumaça ainda foi ado- 
tada por José Montgolfier, 74 anos mais tarde. Encontrava-se 
êle em Avínhão, ao tempo em que os exércitos aliados tentavam 
o sítio de Gibraltar. Sòzinho, ao canto da chaminé, pensativo co- 
mo de costume, apreciava uma certa estampa que representava os 
trabalhos do cêrco. Impacientava-se por ver que se não podia 
atingir o corpo da praGa, nem por terra, nem por mar. Mas, disse 
consigo, não se poderia chegar até lá pelo ar?" 

A fumaça elevava-se na chaminé da lareira. "Porque não 
armazená-la, indagou a si mesmo ainda, de modo a constituir uma 
força disponível?" 

Em espírito calcula imediatamente o pêso de uma superfície 
de papel ou tafetas. Constrói ali mesmo um balãoinho e o vê ele- 
var-se do chão, com grande surprêsa também da hospedeira. Es- 
creve imediatamente ao irmão que, no momento, estava em Anno- 
nay: "Prepare já quantidade de tafetas, cordeis, e verá unia das 
coisas mais sensacionais do mundo". 

E a 5 de junho de 1789 José e Estevão Montgolfier lançavam 
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ao ar o seu primeiro balão, aproveitando-se da lã e da palha úmi- 
da. A fumaça das duas substâncias em combustão, a boca do en- 
voltório, estufava* e -fazia-o subir. Não era entretanto o fumo 
da palha molhada e da lã em combustão da fôrça ascensional do 
aeróstato. Isto mesmo Saussure provou, um ano mais tarde, dian- 
te de uma comissão de fisicos. Tomando de um envoltório aberto 
em baixo introduziu com cuidado um ferro aquecido ao rubro. O 
envoltório dilatou-se e subiu ràpidamente ao teto da sala. 

Até 0 presente século os balôes tinham as respectivas mechas 
embebidas em breu, formador de fumaça. Muita gente ainda se 
lembra disso. 

Que teria usado Gusmão para a fumaça calafetadora do papel 
do balão, se é que foi esta a sua idéia. Ainda, os seus biógrafos, 
não puderam precisar. 

Os aeróstatos a hidrogenio têm também a sua história e por 
um triz não surgiram nos ares antes dos de Montgolfier. 

Desde que Tomás Cavendish constatou que o gás hidrogênio 
era muito mais leve que o ar, a idéia do balão completara-se for- 
malmente. 

O Dr. Black d'Edimburgo expôs, aos seus alunos, a idéia de 
se aproveitar o novo gás em 1767-68, um ano antes da ascensão 
dos de Montgolfier. 

Coube, porém, a Tibério Cavallo, em 1782, fazer as primeiras 
experiências. O hidrogênio, gás muito tênue escapava-se através 
dos poros do papel. E as bexigas de carneiro eram um envoltó- 
rio muito pesado. Tibério fêz experiências, então coni bolas de 
sabão. Conseguiu êxito, mas êxito precário. Com bolas de sa- 
bão não se resolveriam os probIemas da Aeronáutica. 

Foi sòmente em 1783 que os irmãos Carlos puderam encher 
um envoltório calafetado de borracha e fazê-lo subir. 

Mas subir iinicamente não era a solução esperada. O Honiem 
queria mover-se no ar. 

Outra série de problemas, pois entram em jôgo também os 
elementos de propulsão com a sua retacão de potência e pêso. 

No último quartel do Século XIX aparece em Paris, Júlio Cé- 
sar Ribeiro de Sousa, brasileiro, que se propunha resolver o caso 
da direqão dos balões. Para êle a aviação não resolveria o pro- 
blema por falta absoluta de f ô r ~ a  para elevar os seus aparelhos. 
O balão, pelo sistema até então seguido, não resolveria por falta 
absoluta de fôrça. 

Analisando o vôo considera-o resultante de três concorrentes: 
o e s fô r~o  muscular, o pêso e a resistência do ar. A ação de cada 
um dêsses concorrentes varia segundo a relação entre as  dimen- 



sões das asas e da cauda e o pêso de cada voador e segundo o 
estado da atmosfera. 

Além disso afirma Júlio César que o exame atento do movi- 
mento do voador quando muda de direção, dá a certeza de que 
essa mudança não é obtida pela ação das asas e da cauda sobre a 
resistência do ar e sim pelo deslocamento do centro de gravidade 
do voador para o lado onde se quer voltar. 

Com esta afirmativa êle prepara o ajuste do balão ao aero- 
plano, compondo um sistema único. 

Conhecida a ação do pêso no vôo, é ainda Júlio César quem 
diz, parece intuitivo que o sistema da aviação ou do mais pesado 
que o ar é o único que pode dar solução do problema da navegação 
aérea. À vista de experiências feitas. chegou-se à conclusão de 
que um aparelho de aviação poderá elevar-se Unicamente quando 
o pêso do motor possa ser reduzido ao minimo de 6 kg pela fôrça 
de cada cavalo vapor. 

A solução do problema, para Júlio César estava pois em se 
colocar mais para a frente o centro de gravidade e prover a pró- 
pria aeronave de planos laterais a fim de sustar a fôrça ascensio- 
nal. Para conseguir tal propósito Júlio César deu ao seu aerós- 
tato a forma fusiforme coni diâmetro maior no têrço dianteiro. 
Nas experiências que realizou em Paris e no Rio mantendo o ba- 
lão cativo, verificou-se que o vento não o impelia. Ao contrário 
o balão o enfrentava e movia-se contra êle. Obtido êsse resulta- 
do estava aberto o caminho para a navegação aérea. O balão mo- 
via-se livre da fôrqa ascensional excluída pelos planos laterais que 
o impediam de subir, e pela força de gravidade compensada pela 
de ascensão que o impedia descer. 

Expds na capital fraiicesa, eritão o mundo intelectual da épo- 
ca, os seus princípios aeronáuticos, diante de sociedades cientifi- 
cas. Divulgou-os e a técnica de sua aplicação. 

Mais tarde os militares Renard e Krebs construiram uma ae- 
ronave com o formato da de Júlio César e provida de niotor elé- 
trico com a qual conseguiram em atmosfera perfeitamente calma 
sair e regressar ao ponto de partida. Embora a forma do balão 
contribuísse para o seu movimento o pêso do motor elétrico pre- 
judicava a sua própria eficiência e o resultado não foi animador. 

Foi sòmente em 1898 que a relação entre o pêso do aparelho e 
o sistema de propulsão se concretizou com as experiências de ou- 
tro brasileiro, Alberto Santos-Dumont. A série de dirigiveis que 
a seguir construiu foi um progresso firme da dirigibilidade. O ho- 
mem movia-se no ar e no ar disputava provas aeronáuticas. Pelo 
ar passeava como o fazia em terra com o automóvel. 

Os aparelhos mais pesados que o ar  começaram a ser lança- 



dos em 1867 com Lilienthal aproveitando o vento das encostas e 
das  praias. Até 1906 não fizeram progressos sensiveis. 

Em 1893 Gastão Galhardo Madeira, nascido em uma localida- 
de litorânea paulista faz  alguns estudos a respeito dos aeropianos 
e, como Júlio César, baseia suas concepções tendo em vista a ubi- 
cação do centro de gravidade do  aparelho. 

Nos Estados Unidos desde 1886 a Aeronáutica atraiu a aten- 
ção do  cientista Samuel Pierpont Langley numa reunião em Buffalo 
da Associação Americana para o Progresso d a  Ciência, quando 
Lancaster leu um memorial sôbre os  pássaros veleiros. Iniciou 
então a pesquisa sôbre a quantidade de força mecânica necessária 
para sustentar determinado pêso no a r  e fazê-lo avançar também 
em determinada velocidade. O trabalho começou em 1877. Num 
lapso de 10 anos o cientista norte-americano dedicou-se ao proble- 
ma sem contudo resolvê-lo. A série de malogros de todas a s  suas 
experiências, constituiratn paradoxalmente, uma série de avanços 
na teoria do vôo dos aeroplanos. Dêsses estudos aproveitaram-se 
Chanute e Wright que levara a efeito com êxito vôos em planado- 
res. A obstinação de Langley já é por si uma glória. 

Na luta pela conquista do  ar o balão foi o primeiro a atingir 
o estágio de dirigibilidade. Quanto aos aeródinos ou aeroplanos 
esperavam ainda niuito tempo até que alguém viesse encontrar a 
relação entre o pêso e o sistema propulsor. 

Foi Santos-Dumont que, nutiia trajetória genial, conseguiu dar 
ao Homem aparelhos de voar, tanto no gênero dos aeróstatos como 
dos aeródinos. Tirou os aeroplanos do circulo vicioso d a  expe- 
rinientação fazendo-o subir aos ares com esforço próprio e com 
autonomia dinâmica. Tornou-se incontestàvelmente o pioneiro ar- 
rastando atrás de si a farândula dos inventores. A Santos-Du- 
mont deve-se a fundação e o desenvolvimento d a  navegação nos 
seus primeiros passos abrindo à vida humana novas perspectivas. 
Firmou a diretriz da aviação quando passou dos biplanos para os 
monoplanos traçando em um rápido transcurso de tempo a s  dire- 
ções para o progresso humano. Encurtou o mundo e promoveu a 
união dos povos assinalando assim dois séculos na história d a  
humanidade. 



AVIAÇÃO MILITAR 

CEL. IVO GASTALDONI 
Cmf. d a  EAOAer. da Cumbicn 

SUA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO AVIÁO 

Uma grande preocupa~ão, talvez a rnaior preocupação do 
chefe militar, é a de obter informações sobre o inimigo. 

Se fosse possível conhecer, exatamente, Q dispositivo inimigo, 
o chefe escolheria manobra adequada para cada situação e nunca 
lançaria sua tropa nunia investida fadada ao fracasso; na pior das 
hipóteses, isto é, caso não visse possibilidade de vitória, aferrar- 
-se-ia ao terreno e não desencadcaria a batalha. 

Foi, provàvelmente, o gênio militar de Napoleão quem pri- 
meiro divisou a aplicação da aerostação na obtenção das infor- 
mações de guerra, pois, já no século XVIII, o exército francês 
dispunha de um corpo de balóes e, já eram conhecidas as ascen- 
ções do Cap. COUTELLE, o qual, de bordo de um balão cativo, 
fazia a regulação dos tiros da artilharia. 

Emprêgo semelhante para o balão fomos encontrar, poste- 
riormente, na Guerra Civil Americana (1861 a 1865), quando o 
Ten. LOWE, apoiado por Lincoln, fazia não só o reconhecimento 
das posições inimigas, mas também a regulação dos tiros da artl- 
Iharia. 

Como uma conseqüência lógica. o avião substituiria o balão, 
quanto ao emprêgo militar dêste, e, já antes da guerra de 14, o exér- 
cito francês contava com um número de aviões superior ao de 
qualquer outro pais. 

A primeira noticia da aplicação do avião em manobra militar 
procede da  batalha de MONS (23 a 26 de agosto de 1914). 

Nesta bataliia, o exército alemão pressionou fortemente os 
aliados, obrigando o flanco direito, que era guarnecido pelos fran- 
ceses, a retirar-se; nestas condições, o flanco esquerdo guarnecido 
pelos inglêses, ficou na iminência de ser envolvido pela retaguar- 
da, e o teria sido, se não tivesse sido informado da situação, pelo 
piloto de um avião inglês que acabara de sobrevoar as linhas. 



Ciente do  que estava acontecendo, os inglêses retrairam-se também, 
evitando o envolvimento. Se neste caso, o exército inglês tivesse 
dependido, apenas, de informação obtida pela cavalaria, teria so- 
frido pesado reves. 

Desde então, os aviões de reconhecimento passaram a ser 
niais frequentes. Certo dia, um aviáo de um partido, aléin de fa-  
zer seu reconhecimento, lançou granadas de mão no território d o  
inimigo; os pilotos dêste território passaram a atacar, a tiros de 
pistola, os aviões do oponente e passaram, também, a lançar gra- 
nadas; ambos os partidos construíram aviões maiores para lançar 
niais granadas; Garros, piloto francês, aplicou a metralhadora sin- 
cronizada com a hélice. Estavam, assim, criadcis os  prescurso- 
rcs do avião de boiiibardeio e do avião de caca. 

Partindo dêste ponto, a evolução do  avião encontra fundamen- 
to na velha competição entre a couraça e o canhão: o aparecimento 
de um bonibardeiro provocava a construção de um caça para des- 
trui-lo; em conseqüência, era desenhado outro boiubardeiro que 
não fosse alcançado por tal caça. e, assim, sucessivatnente, atf o 
dia de hoje, quando a técnica e a ciência estão tornando realidade 
os equipamentos mais incríveis, os equipamentos que só pareciam 
possiveis para as  histórias em quadrinhos de FLASH GORDON e 
outros heróis da literatura infantil. 

É claro que não é só a arte da guerra, que tem provocado o 
desenvolvimento do  avião, pois a competição economica tem exi- 
gido que os aviões comerciais apresentem características e perfor- 
mances cada vez melhores. 

E bem verdade que a pesquisa tem estado voltada, quase sem- 
pre, para o avião de guerra, mas também é verdade que os cquipa- 
mentos e melhoramentos surgidos, serripre qíie conveniente, são 
introduzidos no avião comercial. 

Desta maneira: vimos o avião biplano ser substituido pelo 
avião nionoplano; vimos o apareciniento do treni retrátil e, talvez, 
vejanios agora o desaparecimento do trem, considerando o caso do 
"BAROUDER"; vimos a introducão dos dispositivos hiper-susten- 
tadores, dos perfis aerodinâmicos, dos motores superalimentados 
e supercorriprimidos e o conseqüente cornbustii~el etilizado; virnos 
a hélice de velocidade constante, enbandeirável e passo reversível, 
as  ligas metálicas mais leves e mais resistentes etc., etc., tudo nesta 
ansiedade louca de melhorar a performance do avião. 

Na Segunda Guerra Mundial, o desenvolviniento foi vertigi- 
noso; nem bem conseguíamos adaptação a algunia cousa nova, 
surgia outra mais completa a ponto de deixar perplexo o próprio 
observador militar. 

Atualmente, até a terminologia é outra, pois a s  transformações 





des, foi necessário criar um novo sistema de propulsão e abandonar 
o motor convencional. 

Este novo sistema de propulsão foi obtido através da turbina 
a gás ou, se desejarmos, por meio do motor a reação. Este mo- 
tor consiste em superaquecer os gases comprimidos e aproveitar 
a energia criada para girar uma turbina, produzindo potência; ao 
mesmo tempo, utiliza o jato de gás que se move velozmente numa 
direção, para impulsionar o motor na direção oposta. As duas 
idéias são muito antigas: o primeiro homem que tilizou o vento, pa- 
ra girar um cata-vento, criou um tipo simples de turbina a gás, e 
a idéia de aquecer os gases para aproveitar seu jato é, também. 
muito antiga: (cêrca de 200 anos A.C.,  Hero, da Alexandria, fêz 
o que êle chamou de "eolipila") . 

A turbina a gás foi sucessivamente desenvolvida, e, em 1937, 
um engenheiro da RAF, Frank Whittle, completou o I." "test" no 
modêlo de turbiua que produziria o jato propulsivo aplicável ao 
avião moderno. 

A turbina atual é simplicíssima e é composta de cêrca de 
4.000 peças, sendo 2.000 rotativas, porém nenhuma com movimen- 

E, assim, temos falado na evolução do avião até nossos dias. 
to alternado. 

ESTRATÉGIA E TATICA - DIFERENGA E EMPREGO 

Há quem suponha que aviação estratégica e aviação tática se- 
jam cousas diferentes, porém, na realidade. é a mesma- cousa apli- 
cada de maneira diferente. 

Talvez a diferença mais sensível resida nos fatores espaço e 
tempo e no aspecto independente da operação aero estratégica; 
exetnplificatitos: 

a )  Quanto ao espaço, podemos dizer que a operação aero 
estratégica é, nornialmente, desfechada contra o corafão 
do inimigo, isto é, penetrando profundamente em seu ter- 
ritório e atacando seus pontos vitais, ou ainda, a opera- 
ção aero estratétiga tem aspecto global; enquanto que 
a operação aero tática tem aspecto local, isto é, é des- 
fechada contra alvos inimigos situados no Teatro de Ope- 
rações; 

b) Quanto ao tempo, queremos fazer referência à maior oll 
menor rapidez com que sáo notados ou sentidos os efei- 
tos 112 nneracán. Assim a oueracão aerotática produz 



ques deixam, imediatamente, de representar uma ameaça 
para nós; enquanto que a operação aero estratégica dá 
resultado a longo prazo, ex: atacando a usina que produz 
os tanques, num futuro mais ou menos longinquo, não 
haverá tanques' no Teatro de Operações". 

c) Quanto ao aspecto independente da operação aero estra. 
tégica, queremos dizer que seu planejamento independe 
do das fôrças de superficie, enquanto que a operaçáo 
aerotática, sistemàticamente, é uma operaçáo conjunta 
e depende do planejamento destas forças de superficie. 

ESTRATÉGIA: As operações aero estratégicas visam atacar 
e destruir o sistema econômico, o sistema industrial, o sistema po- 
litico e o sistema militar do inimigo, a fim de abater-lhe o moral 
e tirar-lhe a vontade de combater. 

O fato de a operaçáo aero estratégica ser independente; não 
quer dizer que seja uma operaçáo simples, pelo contrário, a npera- 
çáo aero estratégica é complexa tanto no planejamento como na 
execuçáo. 

O planejamento é exaustivo e dificil; não produz rendimento 
o ataque indiscriminado a vários objetivos, é preciso que sejam 
atacados aquêles objetivos cuja destruição produza maiores danos 
ao inimigo. 

Por êste motivo, a seleção de objetivos para ataques aero es- 
tratégicos, fica a cargo de um alto organismo, diretamente subor- 
dinado ao comandante supremo, e do qual fazem parte destacados 
cientistas. homens de indústria e militares; - os industriais par- 
ticipam do organismo porque, normalmente, sabem qual a maté- 
ria.prinia escassa, quais os itens criticos e quais os mais difíceis 
de serem produzidos; - os cientistas porque sabem a influência 
que determinado item representa na cadeia de producão, no moral 
do povo etc.; - e o militar porque deve estudar os aspectos da 
execuçáo. 

Os objetivos estratégicos são agrupados em sistemas e são 
estudados desde o tempo de paz; - fazem parte do mesmo siste- 
ma os objetivos relacionados entre si e que, se neutralizados, per- 
mitem conseguir um determinado propósito. Exemplificamos: "A 
ordem é atacar o sistema de energia de um determinado pais"; 
- isto é, nosso propósito é abalar o sistema de energia dêsse país, 
portanto, serão atacados objetivos como reprêsas, usinas termo- 
elétricas, minas de carvão, depósitos de óleo combustivel, portos 
de minérios, etc. e todos objetivos que, se destruidos ou neutraliza- 
dos, contribuam para abalar o sistema de energia do tal deter- 
minado país. 

A execu$áo é, também, muito difícil: - para cada caso são 



empregadas táticas especiais de  penetração, sistemas de navega- 
cão eletrônica e astronômica, medidas contra radar, plano de v60 
e eixo de ataque adequado etc. O problema é tão complicado e 
importante que, norinalmente, cada objetivo é reproduzido eni ma- 
queta, a fim de que a s  tripulações se familiarizeni com os detalhes 
do  mesmo, coni os eixos de aproximação, c0111 ds pontos de vi- 
sada. com suas defesas etc. 

TATICA: Dissenios que as  operaqões aerotáticas são piai~eja- 
das  em conjunto e realizadas em proveito imediato das  forças de 
superficie. Dissemos também, que objetivo para operacão aero 
estrategica era aquêle cuja destruição provocasse maior dano ao 
inimigo e, agora, diremos que objetivo para operaç5.o aerotítica é 
aquêle que está provocaildo niaior dano a nós ou aos nossos iiite- 
rêsses. Salvo casos especiais, as  operações aerotáticas classifi- 
cam-se em três tarefas ou três grupos de operações aéreas: 2s de 
"Superioridade Aérea", as  de "Interdição" e as  de "Apoio Aéreo 
Aproximado". 

As operações de "Superioridade aérea" são aquelas levadas 
a efeito contra a fôrça aérea inimiga, portanto, seus objetivos são 
aquêles diretaiiiente relacionados com a aviação, ex.: pistas de 
pouso, instalações de aeródromos, aviões no ar ou no solo, depósi- 
tos de combustível e munição para a aviação, escolas de pilota- 
gem etc. Estas operações, embora não pareçam, trazem proveito 
imediato para a s  nossas forças de superficie, porque desgastam a 
fôrça aérea inimiga e diminuem ou impedem a ação dela contra a s  
nossas fôrças. 

As operaqões de "apôio aéreo aproximado" são aquelas que 
tèni lugar nas proximidades da linha de contato. Normalmente, 
a missão de "apoio aéreo aproximado" não é planejada com ante- 
cedência e sua necessidade surge inopinadamente no decorrer das  
batalhas, de inodo que, para atender, imediatamente, ao chcnia- 
riiento da força de superficie, ns aviaões e tripulaqões destinados 
a esta classe de missão, são mantidos num estado operacional que 
se chama "alerta no solo". A característica principal da opera- 
ção de "apôio aéreo aproximado" é que exige coordenação deta- 
lhada com o fogo e o movimento da fôrça de superfície, pelo fato 
de se realizar niuito próximo das fôrças em prinieira linha; - por- 
tanto, para evitar que nossas fôrças sejam atingidas pelos nossos 
próprios aviões, é necessário que êstes sejam dirigidos, via rádio. 
por um controlador no solo. 

As operações de interdição" são mais facilmente definidas por 
exclusão, isto é, são aquelas que não visam objetivos relacionados 
diretamente com a aviação, nem são realizadas nas proximidades 
d a  "linha de contato". As operações de "interdição" visam des- 



truiçáo, neutralizaqão, isolamento do campo de batalha, retarda- 
mento e inquietasão; são operações muito proveitosas quando os  
objetivos são bem escolhidos. As vias de comunicações são mui- 
to cogitadas nas operaçóes de "interdiqão", pretendendo-se, com 
isto, desorganizar o sistema logistico do  inimigo e impedir que o 
inimigo se movimente. Um corte nunia estrada de ferro que traga 
suprinientos para  a frente, provoca verdadeiros colapsos no siste- 
ma logistico; ex.: "Se uma estrada destas for cortada, digamos, a 
200 km d a  frente, é necessário transferir a carga toda do trem para 
caminhões, pois o material e o suprimento não podem deixar de 
prosseguir para a frente; - as  dificuldades, porém, são que: - 
primeiro, para pegar a carga de um trem ,são necessárias deze- 
nas dc caminhões; - segundo, o transbôrdo não é fácil; - ter- 
ceiro, a coluna de caminhões, provavelmente, trafegará a noite e 
seiii luz, provocando lentidão, coiigestionamento e acidentes; - 
quarto, o consumo de gasolina aumenta de forma imprevista, sendo 
necessária a vinda de caminhões tanque, aumentando, ainda mais, 
a coiifusão na estrada; - quinto, a estrada, que náo fôra prevista 
p a r a ~ t a l  volume de tráfego, comesa a esburacar-se; e tc .  etc. 

PLANEJAMENTO: O Planejarnento d o  emprêgo da Fi>rça 
Aerotática têin seu fundarilento na cordenacão intinia que deve 
existir entre o Comandante da Força Aérea e o Comandante da 
F ô i ~ a  Terrestre. Estes dois comandantes devem estar juntos, pe- 
lo menos, na reunião que, sisteiiiàticaiiiente, se realiza n« fini de 
cada dia. 

Nesta reunião. o Cnit. Terrestre expõe seu plano para o dia 
seguinte e o Cmt. Aéreo decide, ali niesmo, a percentagem do es- 
fiirqo aéreo que deve ser aplicado em cada tarefa, a fini de melhor 
apoiar o plano do  Cmt. Terrestre. Para  ilustrar o que acabamos 
de dizer, vamos supor que existam farsas numa situacão estática, 
que o Cmt. Terrestre esteja acumulando meios para lançar uma 
ofensiva, e que estamos na reunião do dia X :  
- "Creio que dentro de unia seinana estarei em condisões 

de iniciar a ofensiva", diz o Cmt. Terrestre. 
Responde o Cmt. Aéreo: - "Para apoiar a ofensiva com bas- 

tante ênfase, preciso, antes, de uns cinco dias para dedicar-me, 
exclusivamente, a operações de superioridade aérea". 
- "Muito bem, volta o Cnit. Terrestre, marcaremos a ofensi- 

va para o dia X t 7  e você intensifa, tanibérn, o reconhecimento". 
No fim dessa mesma reunião, o Cmt. Aéreo determinou, entre 

outras cousas, que 80% de sua força fosse empregada eni opera- 
ções de superioridade aérea. Vanios. supor ,agora; que estamos 
na reuniáo do dia X +  1 : 
- "Tivenios um dia proveitoso, diz o Cmt. Aéreo, com ata- 



ques de muito bons resultados em dois aertidromos inimigos, creio 
que com mais três dias, estaremos com a superioridade aérea re. 
solvida". 
- "Otimo, responde o Cmt. Terrestre, eu também recebi mui- 

to material e estou em condições de antecipar a ofensiva, de modo 
que vamos marcá-la para X + 6  e, ainda hoje, vou mandar entregar 
a o  teu oficial de operações, uma relação com objetivos de interdi- 
ção e suas respectivas prioridades". 

Na noite de X +  1, o Cmt. Aéreo determinou que 60% d a  fôr- 
ça fizesse superioridade aérea e 20% fosse lançada na interdição. . . 
e assim por diante. 

Para  finalizar êste capitulo sôbre aviação militar, vamos apre- 
sentar a função d a  Fôrça Aérea: 

A Fôrça Aérea de um país deve estar preparada para:  
a )  Atacar os pontos vitais do inimigo; 
b)  Apoiar a s  forças de superfície; 
C) Realizar defesa aérea de seu território. 
O item "a" é atribuição d a  Aviação Estratégica, o iteni "h" 

cabe à Aviação Tática e o item "c" deve ficar a cargo da Aviação 
de Interceptação, cuja apresentação será feita em outra ocasião. 

O Q U E  É FEITO PARA A SUA CONSECUÇÃO 

Podemos dizer que o objetivo do  Ministério da Aeronáutica 
é, em última análise, assegurar o "PODER AÉREO" no Brasil, 
portanto, para sermos compreendidos, precisamos, inicialiiiente, 
conceituar o "Poder Aéreo". De unia maneira singela, podemos 
dizer que o Poder Aéreo é a capacidade total da Aviação, compre- 
endendo a aviação atual e a aviação potencial. Aviação atual, por 
sua vez, compreende a aviação militar e a aviacão civil já existen- 
tc; enquanto que a aviação potencial é representada pela indústria 
aeronáutica e indústria subsidiárias, já existente. 

Isto posto, podemos enumerar os  componentes do  PODER 
AÉREO, que são: 

a)  Aviação Militar ou Fôrqa Aérea; 
I>) Avia~ão  Civil, compreendendo a comercial e a de turismo; 
c )  Indústria Aeronáutica e Subsidiárias. 
Vemos, portanto, que a Força Aérea representa, apenas, unia 

parcela d a  responsabilidade do nosso Ministério de  Aeronáutica. 
O tiabalho de assegurar um Poder Aéreo para o Brasil vem 

sendo feito a custa de miiito esfôrço e enfrentaiido uma série de 



dificuldades, dificuldades estas provocadas, entre outras cousas, 
pelos escassos recursos orçameniários atribuidos à Aeronáutica. 

Não pretendemos insinuar com isso, que se devam aumentar os 
orçamentos militares o que, talvez, seja até incoerente com a nossa 
formação e com o dispositivo da nossa constituição que nos lega 
uma politica pacifista e não expansionista. 

O que pretendemos justificar, é que, uma vez estabelecida a 
Proporção d a  receita que deve ser atribuida aos três Ministérios 
Militares, caiba, a Aeronáutica, pelo menos, um têrço desta do- 
tação. 

Esta nossa idéia pode ser justificada fazendo referência aos 
orçamentos de vários outros países, tanto armameutistas como pa- 
cifistas, nos quais o orçamento d a  aviação é maior do que o orça- 
mento do exército ou o d a  marinha. 

Entre n6s, a Aeronáutica é a menos aquinhoada das três For- 
ças Armadas e convém notar que, naqueles países, onde o orça- 
mento da aviação é maior do  que os outros orçamentos militares, 
êle diz respeito, apenas, à Fôrça Aérea, porquanto a s  despesas com 
Aviação Civil e Indústria Aeronáutica são cobertas, respectivamen- 
te, pelo Ministério d a  Aviaqão Civil e pelo Ministério do Supri- 
mento, enquanto que, aqui no Brasil, tôdas as  despesas com a Fôrça 
Aérea, Aviação Civil e Indústria Aeronáutica, são da responsabi- 
lidade do Ministério d a  Aeronáutica. 

Vejamos, porém, a responsabilidade da Aeronáutica relativa- 
mente a cada u m d o s  componentes do Poder Aéreo: - AVIAÇAO 
MILITAR. 

Organizar, equipar e treinar a Fôrça Aérea. 
Nãocremos que caiba discutir aqui, assuntos de organização 

e equipamentos, por isto, vanios falar, ràpidamente, apenas sobre 
o treinamento, considerando seus dois aspectos: o treinamento 
das praças e o treinamento dos oficiais. 

PRAGAS: Os  praças da Aeronáutica são todos voluntários, 
pelo fato de existir mais candidatos do que o efetivo necessário; 
- são recrutados em todo os recantos do Brasil. 

Neste recrutamento está o primeiro grande serviço social que 
a Aeronáutica presta ao pais: muitos destes recrutas nunca ha- 
viam feito um exame médico, um exarne buco-dentário; outros nun- 
ca tiveram unia alimentação racional, e assini por diarite. A Aero- 
náutica, a o  mesmo tempo que prepara o honiem profissionalniente, 
dá-lhe assistência médica-dentária, assistGncia religiosa, ensina-lhe 
higiene e faculta-lhe desenvolver a cultura intelectual nas escolas 
mantidas eni tôdas as Bases Aéreas. Terminado o tenipo do en- 
gajaniento, a Aeronáutica devolve á vida civil, urn honiern muito 



inais útil a sociedade do que aquele horneni qiie havia recrutado. 
Sendo verdade que entre os entraves ao desenvolvimento figurani 
o analfabetismo, sub-alinientaqão e doenqas como sifilis, opilaqéo, 
etc., podernos avaliar os benefícios que a Aeronáutica traz ao pais. 
alfabetizando e saneando centenas de homens entre os milhares 
que recruta anualniente. 

Alguns desses praqas preferem seguir na vida militar: - reen- 
gajani, fazern o curso para cabo; é-lhes facultado o curso de sar- 
gentos, na Escola de Especialistas, em Guaratinguetá; - e, p o s  
teriorniente. se tiveserii habilitação e o desejo, fazeiii o curso da 
Escola de Oficiais Especialistas, em Curitiba. 

OFICIAIS: O candidato a oficial da Aeronáutica corneqa o 
treinamento na Escola Preliaratória de Cadetes, em Barbacena, on.  
de i. preparado, durante três anos, para ingressar, como cadete 
do ar. na Escola de Aeronáutica, no Campo dos Afonsos. Na Es- 
cola de Aeronáutica, pernianece outros três anos frequentando air. 
Ias nas Divisões de Vôo, Fundamental, Ensiiio Especializado e Eii-. 
sino Militar. para, então, ascender a o  primeiro posto do oficialato 
a ser classificado eni unia unidade'tática-operacional ou uni esqua- 
drão escola. 

Cêrca de seis anos, depois, já no posto de Capitéo, o aviador 
iiiilitar é convidado para cursar a Escola de Aperfeicoamento de 
Oficiais da Aeronáiitica, em Ciimbica, onde faz um curso intensivo. 
erii regime de internato, durante quatro meses. 

Depois do curso em Cumhica, decorridos, no niininio. dois a 

anos, o oficial inscreve-se para o Curso de Estado-Maior; - findo 
este Curso de Estado-Maior, o oficial está eiii condi(-óes de fre- 
qiientar o Curso Superior de Comando e, finalmente, o Curso Su- 
perior de Guerra. 

O diploina de cada um dêstes cursos & condiçáo essencial pa- 
ra ascenqáo a determinados postos, razão pela qual, êstes cursos 
séo cursos obrigatórios. 

Como vê a distinta audiência, o oficial estuda durante toda sua 
l i d a ,  além dos assuntos especificamente militares, assuntos os mais 
variados, incluindo sociologia,psicologia, psicotécnica aplicada às  
Forças Armadas, politica internacional, problemas nacionais, etc. 

Vejamos, agora, o trabalho da Aeronáutica quanto ao 2.Q com- 
ponente do Poder Aéreo: - AVIAÇÃO CIVIL. 

Orientar, desenvolver e coordenar a Aviação Civil. 
A contribuição para a Aviaqão Civil é feita nas mais variadas 

formas; por exemplo: a Aeronáutica mantém infra-estrutura de ae- 
ródromos; mantéiii o sistema de aerovias federais; instala, opera e 
manténi estações rádio para comunicações, estacões rádio para 



contrôle de tráfego, estações para rádio navegação; instala, ope- 
ra e niantém estações meteorológicas etc., etc. e põem tudo a dis- 
posição do operador coiiiercial ou civil, a fim de  aliviá-lo desses 
pesados encargos; a Aeronáutica subvenciona as  linhas comerciais 
internacionais e as  nacionais que sejain de utilidade, porém, de 
pouca procura, tais como a s  linhas ainazônicas e a s  linhas qut! 
servem aos territórios; - a Aeronáutica incentiva a aviacão de 
turisnio, não só preparando monitores para os Aero Clubes, mas 
tambéni fornecendo aviões de treinamento, revisão de motores, con- 
cedendo bolsas de pilotageni etc. A forinaqão de pilotos de turis- 
ino permite, à Aviação Coiiiercial, Lirn recrutamento fácil e baratrc 
para seus pilotos de linha. 

Finalizando, vanios ver o 3." coriiponente: - INDÚSTRIA 
AERONÁUTICA. 

Quanto a Indústria Aeronáutica, e Indústrias Subsidiárias, o 
Ministério da Aeronáutica veni fazendo uin trabalho que tem sido 
pouco divulgado. mas que teiii p~oduz ido  um resultado excepcio- 
nal: aléni de pôr as  máquiiias e laboratórios dos Parques ã dispo- 
sicão da indústria correlata; - alérii de incrementar a indústria 
siibsidiária e aeronáutica, não só cnconiendanclo a produção de 
i ~ e ~ i ~  de supriniento, nias tainhi-in enco~iiendando aviões prontos; 
- o Ministério da Aeronáutica vem patrocinando a producáo de 
técnicos, o que ,sem duvida. constitui o tiiaior auxilio que poderia 
ser dado a indústria especia!izada, riáo só porque o técriico 2 
"item" raro, mas também, porque o técnico é condiqão essencial, 
e, ainda, porque nenhuma eiiiprrsa privada dispõe de nieios para 
fcrniar técnicos, na expressão da palavra. 

Este grande empreeiidimento tem o Estado de São Paulo por 
palco. Na cidade de São José dos Canipos, funciona o Centro Téc- 
tiico da Aeronáutica, onde o Ministério da Aeronáutica investe grari- 
de parte de suas disponibilidades, altriiisticatiiente, visando ape- 
nas, o desenvolvimento da indústria no pais. 

O Centro Técnico da Aeronáutica conta. atualmente, com dois 
institutos: o Instituto de Pesquisas e Desenvolviniento e o Insti- 
tuto Tecnológico da Aeronáutica. 

O Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento é relativamente 
novo, mas já conta com uiii notável acervo de servioçs prestados a 
Indústria. Ali, funcionaiii engenheiros entusiastas, dispondo de 
modernos laboratórios, que especificam materiais, testam equipa- 
mentos, estudani e desenvolvem itens, seni auferireni lucros corn 
isso, pois êstes itens, tão logo estejam desenvolvidos, são entre- 
gues a Indústria privada para produção. O linstituto Tecnológi- 
co da Aeroniutica é. talvez, a melhor escola de engenharia do  
pais. Seus professores são recrutados entre os melhores do mun- 



do; - ali, vamos encontrar o professor FOCKE, o professor 
STEINBERG e muitos outros. O sistema de ensino é dos mais 
avançados do  mundo: - tempo integral de trabalho, (os alunos 
residem no instituto) e experiências práticas, nos magníficos labo- 
ratórios, paralelamente ao ensino tedrico. Pa r a  cada aluno do  
ITA, é designado um "professor conselheiro", do  qual o aluno se 
socorre para resolver seus problemas privados e mesmo problemas 
íntimos, pois êstes "conelheiros" têm resolvido problemas ínti- 
mos que, talvez, o estudante não confiasse a o  próprio pai. O sis- 
tema do professor conselheiro é uma inovação no ensino que pre- 
cisa ser imitada ,sendo mesmo indispensável nos regimes de in- 
ternato. 

Os cursos são dados aos alunos na forma de bolsa de estudos, 
isto é, tudo Ihes é dado gratuitamente: alojamento, alirneita~ão, 
certificado de CPOR, diploma de piloto planadorista, uma mensa- 
Ildade de 400 a 500 cruzeiros e o melhor sistema de ensino do  
mundo. 

A Aeronáutica d á  tudo isto a o  erigenheiro e nada lhe pede 
em troca. Cada engenheiro escolhe seu emprêgo futuro dentre 
as  várias propostas que recebe, mesino antes de concluído o curso, 
pois a grande indústria brasileira, especialmente a paulista e prin- 
cipalmente dos ramos de eletronica, motores e construções civis, 
vai a o  ITA buscar os erigenheiros para seus quadros. 

O ITA já formou 130 engenheiros que hoje estão espalhados 
por êsse Brasil inienso: vamos encontrá-los no próprio CTA, em 
companhias de aeronavegação, companhias hidroelétricas e termo- 
elétricas, indústrias do a ~ o ,  do  aluriiinio, de refrigeração, de tele- 
visão e rádio, de motores elétricos e explosão etc., etc. 

Meus senhores, há poucos dias estive no CTA, e o que vi foi 
justamente aquilo que peço a Deus eu possa proporcionar aos meus 
três filhos, quando chegarem à idade adequada. 



PROBLEMAS MÉDICOS DA AEREONÁUTICA 

Senhores. - Quero agradecer à s  Comissões de História, Pe- 
dagogia e Cultura, e com especialidade a o  jornalista Sr. Dias Me- 
nezes a lembrança do  meu nome para essa palestra de hoje, sobre 
alguns problemas médicos de Medicina de Aviafáo. 

Lamento que não tenha podido apresentar meu trabalho co- 
mo era de meu desejo, que obedecesse exclusivamente ao tema so- 
licitado, pois convidado para essa palestra em 30 de  agosto, só 
recebi o convite no dia 22 do corrente. Assim me penitencio se  
ela não estiver na altura d a  curiosidade dos que vão me ouvir. 

O século atual vem sendo marcado pelas conquistas da aero- 
náutica. Os  anos que se desentrolaram entre 1906 e 1909 pre- 
senciaram os  mais arrojados empreendimentos, mas a realizaçáo 
conipleta que emprestou ao tráfego aéreo a sua diretriz verdadei- 
ramente internacional, surgiu com o vôo de Bleriot em 1909, atra- 
vés o Canal d a  Mancha. Depois da descoberta do  avião, êsse 
vôo foi, para  a época, o maior acontecimento em aviação. Era  a 
primeira demonstração de que as  fronteiras marítimas da Inglater- 
ra poderiam ser atravessadas impunemente. O mundo necessita, 
às  vêzes, de uma realização espetacular para se  compenetrar que 
atravessa o limiar de uma nova era. Na imaginação humana de- 
pois do famoso v60 de Bleriot, o avião se  afigurava como o ins- 
trumento e a arma capaz de arrancar o contrôle do  oceano a o  po- 
der maritimo. Desde que a população de  Londres, em 1915, teve 
a experiència prática de um bombardeio aéreo pela aviação inimi- 
ga a noção secular de isolamento e de proteção adequada das  Ilhas 
Britnicas, pela sua Marinha de Guerra, desapareceu em grande 
parte da imaginação britânica. Desde a derrota d a  Armada Es- 
panhola, em 1588, os ingleses vinham se sentindo não só  perfeita- 
mente garantidos na sua ilha, mas se conveceram também de que 
a força de sua marinha permitia enfrentar qualquer inimigo. As 
experiências militares e navais dos séculos XVIII e XIX, confir- 
marani essa crença que foi fortalecida por estudos técnicos tais 
como os do Alniirante Mahan, no livro "The influence of sea power 



upon history" (1890) e na sua subseqüente obra, "Life of Nelson" 
(1897) .  

Durante todo êsse período a riqueza e o poder do Império Eri- 
tánico continuaram a aumentar e pareciam perfeitamente garanti- 
dos pelo seu poder inarititiio. É dificil para quem não estava na 
Inglaterra, quando se realizaram os  primeiros "raids" aéreos ale- 
mães imaginar como foi tremendo o seu efeito sôbre a populaçào 
londrina; os jornalistas britânicos que conheciani bem o seu pró- 
prio povo, salientaram que o espanto predoiiiinava sôbre o terror. 
Os técnicos militares reconheceraiii que a nova arma - a força 
aérea - teria influência decisiva em outras guerras. O poder 
aéreo estava na sua infância e não podia entrar eni luta com os 
:iiasti?dontes do mar. As bombas na época não tinham grande 
efeito contra a blindagem dos navios, mas a patrulha aérea foi efi- 
caz contra os submarinos. Desde o v60 de Bleriot, a Inglaterra 
tinha perdido as  garantias de ilha e tinha se tornado parte do con- 
tinente europeu. Eduardo VIII, ao assumir o trono mostrou ter a 
visão perfeita da iiiiportância d a  força aérea, mandando uma men- 
sagem a s  forqas tiiilitares e navais e em particular a Royal 4 i r  For- 
ce na qual êle a qualificava como a primeira linha de defesa da In- 
glaterra. As palavras de Churchill, na 2.:' Guerra, ao agradecer 
aos homens d a  R A F  que defenderam a Ilha, na famosa Batallig da 
Ingllerra - "Nunca se deveu tanto a tão poucos" - foi uiiia con- 
firrriafão dessa antevisão de Eduardo VIII. No mar e sobre o mar 
a luta assumiu maiores proporrões, e é curioso que os primeiros 
a sentir as  garras do poder aéreo füsseni os homens do mar que 
tanto se opunhani ao progresso da aviaçáo. O drama do  General 
Mitchell nos Estados Unidos foi o exemplo mais chocante que o 
homeni contemporâneo tem presenciado. Depois de desierrado, 
no Texas, rebaixado a coronel e condenado pelas suas idéias e 
sua experiência de guerra, onde se consagrou um herói nos com- 
bates aéreos, Mitchell morreu coni a s  suas convicqócs. O tempo 
veio fazer justiça a êsse grande patriota, que nZo queria desfazer 
d a  sua Marinha nem do seu Exército, sendo pelo contrário uin 
grande soldado, disciplinado, que desejava sòmente a grandeza de 
sua pátria e que se impressionava com o futuro do seu pais, caso 
permanecess a mesma mentalidade militar. 

Billy ,llitchell se nos afigura agora não conio um apóstolo 
de visão lúcida do  verdadeiro poder aéreo, mas como o simbolo 
humano da idade aérea das Américas. Depois de sua niorte, e em 
memória a sua galharda a t u a ~ ã o ,  a fábrica Martin construiu os 
melhores bombardeios para o exercito e a marnha dos Estados 
Unidos, e denominou-os "Os Mitchells"; nas cercanias de Nova 
Iorqiie acha-se instalada uni das  niais imponentes bases de treina- 



mento, a Base Escola de illitchell Field, pedestal da aviação, que 
hoje defende os céus da liberdade. 

O avião vem penetrando ràpidaniente na vida dos povos e sua 
marcha acelerada conieça a transformar o mundo. Dos inventas 
humanos aquêles que mais têm contribuido para mudar os cos- 
tumes dos povos são os meios de transporte, e o avião veio no sé- 
culo atual, completar o ciclo do  transporte. Muitos serão os  seus 
efeitos nas gerações futuras, conquanto êle se mostre excepcional- 
mente adequado para os horrores da guerra, inúmeros betieficios 
poderá o seu prodigioso potencial produzir para a humanidade sob 
o ponto de vista do  congraçamento universal. 

De fato, o primeiro e mais iniportante dêsses efeitos na vida 
tiioderna será de natureza política. Na esfera internacional o 
avião poderá ser o veículu para estimular um contato mais in- 
tim:) entre os povos do universo, contato que facultará o ensejo 
de harmonizar idiias contraditórias e aproximar, pelo intercâmbio 
constante de costumes, o nível cultural de civilizações até então afas- 
fadas por milhares de quilôinetros c totalmente estranhas. Os  po- 
vos terão a faculdade de se conheceretii nielhor e mais diretamen- 
te; alguns dos seus costunies passarão a ter um padrão universal: 
a s  diferentes civilizações da terra irão se aproximando de um nível 
ideal e conium como a água eni vasos cornunicantes. Assim f de 
se esperar que a aviação civil do futuro, operada em muito rnaio- 
res condições de velocidade e segurança, transportando nas rotas 
internacionais grandes massas de passageiros e mercadorias, pos-  
sa  niudar o padrão de vida e lançar o mundo numa nova coiicep- 
ção da existência humana, proveitosa para a paz universal. 

Paises há, especialmente aquêles de vias de comunicações pu- 
bres c deficientes, que encontrarão lia aviação utn meio particuiar- 
mente adequado para ativar o intercâmbio nacional. A vida in- 
terna dêsses países passará a experimentar um novo fluxo de in- 
tensidade na circulação dos seus produtos, arrancando do isola- 
mento muitos núcleos estagnados pela ausência de meios modernos 
de transporte. Muitos prol~lemas governamentais dependem da ra- 
pidez com que são executadas suas resoluqões. 0 telégrafo ou o 
telefone foram excelentes auxiliares para a autoridade do  govêrno, 
mas a sua utilização sempre esteve liriiitada a transmissão de or- 
dens, cuja execução imediata ficava na dependência dos recursos 
locais. O avião deu a autoridade central a possibilidade de che- 
gar a o  ponto visado não só a ordeni como os  meios de execução. 
O serviço postal está se deslocando das vias de superfície para a s  
vias aéreas. numa marcha vertiginosa. 

Por outro lado, a aviação deu ao Estado importantes proble- 
mas, como construção e manutenção de aeroportos e rotas aéreas, 



manutenção da rêde de rádio-comunicações, a fiscalizafio de fron- 
teiras, industrialização aeronáutica, serviço de meteorologia, correio 
aéreo, .aerofotografia, Escolas e tantos outros serviços que vão 
aparecendo com o seu progresso. A Escola de S. José dos Cam- 
pos talvez seja a obra de maior vulto criada pela aeronáutica. 
Nos moldes das universidades americanas, é o melhor centro de 
formação de cultura aeronáutica da América do Sul, e os seus téc- 
nicos espalhados pelo país já começam a ser procurados com em- 
penho pelas indústrias interessadas. Foi seu idealizador e é hoje 
o seu diretor o Brigadeiro Montenegro, cujo valor profissional tem 
a sua consagração nesse monumental empreendimento. Não há 
necessidade de se aprofundar no estudo do transporte para de- 
monstrar que êie tem sido a razão principal da rapidez com que 
se tem operado a civilização. infelizmente, porém, no campo da 
saúde, o avião criou problemas de ordem médica, que importaram 
no desenvolvimento de um novo ramo da medicina preventiva, a 
Medicina de aviação. 

O avião não foi sòmente o portador de novas doenças. Des- 
graçadamente êle pode também. ser, e tem sido, o veiculo na trans- 
missão de certas moléstias infecciosas. Em razão da sua veloci- 
dade cada dia maior a distância entre os paises e os continentes 
ficou reduzida a apenas algumas horas, de modo que a sua escala 
em regiões insalubres ou o transporte de passageiros no período de 
incuhação de certas doenças, poderá determinar a importacão de 
moléstias de utn pais para outro antes que as autoridades sanitá- 
rias as identifiquem. Uma outra forma de transmissão facilitada 
pela navegação aérea é a que se faz pelo niosquito, e o Brasil já 
pagou pesado tributo - quando o Nordeste do pais foi invadido 
pelo "anofeles gambiae". 

Infelizmente, como se vê, ao lado dos benefícios trazidos pela 
aviação ao problema da Saúde Pública, existem êsses males e êsses 
riscos que a medicina vem procurando controlar. As caracteristi- 
cas revolucionárias do avião provarão ainda por rriuito tempo uma 
extrema reação das massas populares, que só por força do hábito 
e da evolução dos costumes irá lentamente se desfazendo. 

Seria ocioso pretender que o adulto modificasse a sua mentali- 
dade formada num ambiente hostil ou semi-hostil aos riscos d a  
aviação. Mas quanto às novas geraqóes devemos cuidar de edu- 
cá-las de maneira a que compreendam que o avião é um meio de 
transporte normal e complementar do sistema de comunicações e 
um novo fator de progresso das nações. 

Se é custoso convencer ao adulto que oavião já não é mais 
uma ousada ameaça a segurança pública, menos penoso será de 
conseguir afastar do espírito da juventude a falsa nocão de que o 
avião é uma fonte perene de aventuras. 



A segurança do avião é hoje a pedra angular da aeronáutica 
e o piloto que corresponde ao tipo mais genuinamente normal da 
raça humana, pelo equilibrio dos seus nervos, pela perfeição dos 
seus órgãos e pelas suas qualidades fisicas é o agente vivo dessa 
segurança. 

As estradas de ferro levaram -meio século para completar o ci- 
clo de sua organização, as linhas aéreas atravessaram êsse ciclo 
em 10 anos. A impressão dos desastres, entretanto, permanece 
como uma herança negra coibindo sua completa assimilação den- 
tro da vida moderna. Êsse vácuo já atravessado pelos meios de 
transporte mais antigos será vencido por um mais alto fator de se- 
gurança - menos acidentes. 

Todos os sistemas de transportes foram adaptados logo pa- 
ra usos militares, criando cada um novos problemas médicos. Com 
o transporte anirnal vieram os acidentes por queda, por coice e 
as fraturas; com o transporte marítimo surgiram o enjôo, o afoga- 
mento etc., com o trem elétrico. os choques, e queimaduras; com 
o automóvel, os acidentes do tráfego e as intoxicações pelo monó- 
xido de car bono; com o avião surgiu uma série de problemas mé- 
dicós tão complexos e tão extensos que enchem hoje bibliotecas 
especializadas; é interessante notar que enquanto o avião é de in- 
vencão relativamente recente os estudos médicos sôbre os efeitos 
do vôo datam pelo nienos de 137 anos. Pilatre de Rosier foi o pri- 
meiro a subir eni balão em 15 de outubro de 1783. 

Poucos meses mais tarde uni aeronauta relatou dor aguda nos 
ouvidos durante a subida. Foi o primeiro "report" de mal oca- 
sionado pelo vôo. Outros, através dos anos sucessivos, continua- 
ram a ser adicionados até que, finalmente, os seus estudos criaram 
uma especialidade à parte na ciência médica que é hoje corihecida 
como medicina de aviação. Paul Bert foi o primeiro a dedicar-se 
à essa ciência atraído pelos problemas do vôo através dos traba- 
lhos de Glaisher e Coxwel; eni 1862 fizeram uma ascenção em 
balão a uma altitude de 29.000 pés durante a qual notaram uma 
série de sintomas consistindo de perturbações visuais e auditivas, 
paralisias das pernas e dos braços e finalmente inconsciência. Em 
1875, Paul Bert, fisiologista francês, estudando êsses fenômenos 
descobria que eram devidos a falta do oxigênio. Continuou seus 
estudos sôbre as modificações da pressão barométrica e três anos 
depois publicou seu famoso trabalho "La Pression Barometrique", 
livro de 1.108 páginas. Paul Bert é considerado o "Pai da Medi- 
cina de Aviação". 

Em azares concernentes a aviação a mentalidade comum acei. 
ta um acidente como um acontecimento inesperado sem causa co- 
nhecida. 



Mesmo os entendidos no assunto mostram-se vagos e indefi- 
nidos na consideração de- motivos. 

Sob senielhante interpretação a investigação no sentido de prc- 
veni-lo é perturbada por essa aceitação psicològicaniente displicen- 
te. O acidente C o resultado de iirna série de acontecinientos cn- 
trelacados, originados nuni êrro de cálculo ou engano de outra 
espécie. O vôo é efetuado pela aplicacão de leis fisicas contraba- 
lançando com a lei d a  gravidade. Equilibradas a s  duas forcas o 
avião levanta v%. Qualquer elemento que desequilibre essa fõr- 
ça lançará o avião por terra. Eliitar acidentes pois depende a p e ~  
nas de manter perfeita a força que contraria a gravidade. A aero- 
nave eni vôo representa apenas a soinhra de unia ahstrata riiais ine- 
gável entidade oii sistema. 

As forças representando construcão, contrõle, suprimento, ilrn- 
nutenção. comunicaqão e informação são tôdas entrelaçadas e tão 
vulneráveis quanto a própria aeronave. 

É impossivel dizer, com relação a uni banco de 3 pernas qual 
a mais importante. Isso representa o invisível suporte de uma ae- 
ronave em voo. Os  três fatores são iguais e não importa eni que 
ordem os discutanios. Uma das pernas é o "fator niecânico", a s  
falhas mecânicas são lia atualidade relativamente raras. O segun- 
do é o "fator pessoal", provindo de uiii erro individual a causa 
principal do acidente. Isso não se refere apenas à opera$ão do 
avião, abrange muito niais: - a inspeção conipleta do  sistenia de 
manutenção que tem eliminado quase totalmente a s  falhas niecâni- 
cas, é absolutainente dependente de cérebros e mãos humanas. Tudo 
está dependendo do  elemento huniano e essa entidade nova, o "teani 
de vi>»" é destruida rapidamente por uni êrro pessoal. 

Quanto a questão: queiii teria falhado? quem cometeu o êrro? 
Não é tão importante quanto o fato de ter sido a aeronave em vôo 
destruída sumarianiente com seus passageiros e sua tripula$áo. O 
terceiro fato, não menos importante é constituido pelo "fato natu, 
ral", abrangendo ar ,  terreno, campo de pouso, tempestade, nevoei, 
ro, dificuldades naturais. Quebre-se qualquer das  três pernas e a 
estrutura cairá. São raras a s  causas isoladas. O efeito da a$« 
em conjunto dêsses mesmos fatôres é que deve ser investigada 
para se encontrar o fio da meada. 

Feitas as  investigaçóes elas conduzein a tantas direcões, a 
tantos individuos, a tantas circunstâncias que dificilmente se con. 
segue descobrir tôdas a s  ramificações. Cada unia porém tem uma 
certa relação e auxilia a construção do  acidente. 

Para removê-lo é preciso atacá-lo através dos mesmos fatores. 
O acidente é uma cousa alimenrada exclusivamente pelo erro huma- 
no - imprudência, negligência ou incompetência. Analisando o 







têrmo "capacidade intelectual" em aviaç%o, notaremos que êle en- 
volve uma cadeia de atividades: atenfáo, concentração, memória' 
associação e julgamento. Como a falta de atenção é uma das maio- 
res causas de acidentes, deve-se selecionar,pilotos que apresenteni 
o mínimo dessa deficiência. Quando a afenção se adiciona o ele- 
mento tempo, o têrmo concentração aparece. Conceiitração é a 
habilidade que obriga todas a s  faculdadesdo pensamento e ações 
a se  localizarem em um só ponto a o  mesmo tenipo. As numerosas 
distrações ou solicitações relacionadas coiii o iiianejo do avião, tor- 
nam dificílima uma concentração permanente. A atenção cstá li- 
gada à concentração. Sem atenção e conceiitra$ão os dois meiii- 
bros seguintes que integram a cadeia da capacidade iiitelectual - 
memória e associação - terão poucas probabilidades de serem uti- 
lizadas. Memória é o poder de reproduzir tudo aquilo que se apren- 
deu e se experimentou Associação é a conexão mental das  idéias 
que foram estabelecidas durante a aprendizagem. Esses dois pro- 
cessos se ajustam perfeitamente, formando a s  bases de um sucesso 
continuo e progressivo em av i a~ão .  Adicionando-se o elemento 
tempo a atenção, à memória, e à associaç~o,  aparece o termo de 
aviação "julgameiito", capacidade de se chegar 0 mais depressa 
possivel a uma decisão rápida e sáhia, seguindo-se a s  bases indi- 
cadas e a s  probabilidades apresentadas. 

Em casos de emergência em aviação, o primeiro julgamento 
pode ser o ultimo. Uma falha nessa cadeia de "incapacidade in- 
telectual" ocasiona a maioria do sacidentes fatais ein aviaçxo. 

A terceira e importante capacidade necessária a todo piloto é 
um elevado poder de disciplina aérea. Os acideiites de aviaçSo 
processados no passado denionstrararn a iriiportância desse atri- 
buto. O quarto e importante atributo é á estabilidade cniocional, 
durante as  mudanças diárias do ariibieiite aéreo. A guerra nos 
ensinou que sem o ajustamento intelectual adequado, pouco se de- 
ve esperar do progresso eventual da eficiência de irni aviador. É 
de se esperar que se escolhendo o piloto segundo estas regras de 
seleção científica, terenios mais probabilidades de vencerrnos os 
riscos d a  aviação. Possuind<i-se nielhores pilotos temos menor 
quantidade de .acidentes de aviação. 

Cada dia que passa, o transporte aéreo apresenta menos pe- 
rigo e procura cada vez niais aproxiiiiar-se ao "liiiiite niáxinio" de 
acidentes, abaixo do qual iienliuiria foriiia de transporte janiais 
operará. A inspecção cuidadosa. o eqiiipainento inorleinizado e a 
investigação de todos os acidentes têiii concorritio para a rcduç5o 
dos niesnios: cada ano novos instrumentos vão seiido idealizados 
com a finalidade de tornar iiiais indepcndentc o elcnento hiiniaiio. 
A cooperaqão. ao invc's da conipetição, deve ser o lema na-seguran- 
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ça d a  aviação. Uma eterna vigilância e uma cuidadosa manuten- 
ção constitueni a resposta ao problema d a  segurança em aviqão. 

Praticamente todo o aspecto médico d a  aviação resultou das 
pesquisas feitas nos laboratórios, pelos médicos militares numa 
estreita cooperação com os engenheiros d a  aeronáutica. A Medi- 
cina Militar desde os tempos primitivos tem sido evocada sempre 
num panorama de guerra sob os aspectos os  mais interessantes 
da medicina preventiva. Vem progredindo de ano para ano sob 
um alto padrão de perfeição. A medicina militar conio a civil de- 
ve formar unia aliança baseada no interêsse niútuo. Haverá sem- 
pre tlenomiiiador comum aplicável a profissão médica quer seus 
profissionais sejam civis ou militares. Não existe linha divisó- 
ria e a nossa niissão é tornar o desenvolvimento humano mais per- 
feito; o eiivelheciniento menos rápido; a vida mais vigorosa e a 
morte reniilta. Quem acompanhar os passos d a  aeronáutica mun- 
dial em seus niúltiplos aspectos e atividades, não poderá deixar de 
reconhecer o papel preponderante da medicina nessa notável evolu- 
ção. O progresso da aviação está fundamentalmente ligado com 
a ciência. coni a pesquisa e a experimentaqão. A rapidez do  seu 
progresso nos da diretrizes graças a s  quais podemos julgar da sua 
evoiu~ão  no futuro. Nada na fisiologia do homem o impede de 
atingir niaiores velocidades, como b e m  prova a velocidade de ro- 
tacão da terra onde vivemos confortivelmente; há  na verdade um 
liniite fisiológico à velocidade combinada à aceleracão. Se essa 
última é indispensável, conclui-se que ela deva ser controlada. O 
futuro nos dirá como conseguir êsse equilíbrio. Teòricamente não 
há limite para ela. A combinação d a  propulsão a jato com o in- 
fexamento das asas deu aos aviões um tremendo iinpulso no ali- 
mento da velocidade. No curso dos últimos anos ela tem aumen- 
tado a 90 e 1105b da velocidade do soni. A barreira sònica tendo 
sido vencida. já os aviões estão voando dentro daquela gama. 0 
caminho está aberto nias a s  dificuldades são ainda grandes. 

O atrito do ar contra a superfície do  avião produz uma irra- 
diação de calor elevada que enfraquece sobremodo a resistência 
estrutural da aeronave. Experimentaram substituir o aluminio pe- 
lo titaniuiii e ~osteriormente esse pelo aço eni velocidades maio- 
res. Parece, dizcni os técnicos, haver um limite e q  que mesmo o 
aço é inadequado e é-necessário a vaporiza$ão das superfícies de 
contato corii determinados líquidos refrigeradores. 

Outro problema é o do conforto do piloto a fim de protegê-lo 
contra os  efeitos da altitude e da velocidade. Aviões supersônicos 
atingilido duas ou mais vêzes a velocidade do  som já apareceram 
recenteiiiente no espaço. Tendo-se em mente que o piloto é um ser 
humano, êsse será naturalmente o limite final além do qual será 
impossível coni os acontecimentos atuais. Êsse limite só poderá 



ser ultrapassado pelos projeteis dirigidos. O advento do poder 
atômico pode mudar dramaticamente o panorama atual, propor- 
cionando a energia para maior velocidade e raio de ação, possi- 
bilitando mesmo a comunicação interplanetária. Júlio Verne foi o 
laço inconsciente entre o domínio da imaginafão e a atualidade dos 
laboratórios de pesquisas. O aumento do tamanho e da veloci- 
dade dos transportes modernos e a complexidade dos processos 
de operação indicam a necessidade de um treinamento completo e 
eficiente. Nem todos os problemas do vôo podem ser solucioua- 
dos pela engenharia aeronáutica. Tem que haver uma integração 
satisfatória do aviador com o seu equipamento, a s  vidas úteis do 
pessoal de vôo, altametite especializado têm que ser poupadas co- 
mo a fadiga de operação deve ser evitada. O custo de um progra- 
ma de treinamento deve ser considerado pela administrafão como 
unia foram de seguro para salvaguardar o investimento financeiro 
da companhia, no que diz respeito ao seu equipamento e tripula- 
ção, bem como para garantir a segurança do  público que voa. Os  

. transportes aéreos só podem ser operados coni segurança e efi- 
ciência quando os fatôres humanos forem mais bem compreendi- 
dos e controlados. A contribuição dos médicos de aviação é ne. 
cessária e indispensável na solucãn dêsses problemas que estão sem- 
pre mudando. Nos grandes aviões as  guranições são duplas não 
só como medida de segurança como também para evitar a fadiga 
das mesmas, um dos fatôres responsáveis pelo desgaste prematuro 
dos pilotos. As incertezas criadas pelas condições atmosféricas e 
outras, tornam o vôo, antes, uma arte técnica do  que uma opera- 
ção mecânica. 

Êsses inúmeros recursos a disposição do piloto elevaram, é 
verdade, o nível de segurança mas não tornaram o seu trabalho mais 
fácil nem mais suave. Os  pilotos estão sempre alertas às  possi- 
bilidades de falhas na estrutura ou no mecanismo moto-propulsor. 
Os  erros de pilotagem, por si só, não satisfazem como causa de 
acidente. As investigações agora vão mais além, querem também 
averiguar porque o piloto cometeu o êrro. O radar promete consi- 
derável alivio aos pilotos, assinalando montanhas e outros obstá- 
culos nas rotas, prevenindo colisões no ar,  possibilitando o avião 
desviar-se dos temporais. O piloto de hoje precisa ter curso se- 
cundário completo. a fim de poder acompanhar os estudos que a 
sua profissão esta exigindo. O piloto de um avião moderno nunca 
para de estudar e de aprender pois a aviação está evoluindo sempre. 
O seu conhecimento cientifico está aliado a sua experiência. Não 
voa mais sôbre o leito das estradas de ferro a procura de detalhes 
no terreno para se orientar; o caráter d a  sua profissão mudou pro- 
fundamente. Não voa mais em qualquer tipo de avião, é um espe- 
cializado num determinado tipo. Estuda continuamente, apesar 



das suas horas de vôo e da sua experiência. Como os céus se en- 
chem cada vez mais de aviões, o piloto tornou-se consciente d a  
necessidade de um requisito imperioso para a segurança nas rotas, 
a disciplina do vôo. Êle sabe que o espaço, agora, nár  é mais 
todo seu, e que a vida de muitos está em jôgo. No intimo o pi- 
loto pode ainda ser um individualista extremado e se  rebelar rnes- 
mo contra a estandardizaqão d a  sua técnica. mas sabe que isso é 
absolutamente essencial. Está bem a par de que essa padroniza- 
cão não é senão a consolidação de todos os seus ganhos. 

A tensão niental e física num desperdício de energia mal apro- 
veitada cedo leva o piloto a uni estado de desânimo e apreensio li- 
mitando sua eficiência, tornando-o inseguro e futuramente inapto. 
O horneni denionstra maiores estados de sensação quando os  pe- 
rigos ameaçam seu "eu" pessoal idealizado. Circunstâncias há 
em que o individuo não está adaptado por sua organização ante- 
rior e ás quais, por unia razão qualquer, não é capaz de se adaptar. 
embora perceba essas circunstâncias e sinta a necessidade de rea- 
gir. 

Nêste caso, observa-se, ao invés da reação útil, iim conjuntci 
de perturbações decorrentes dos efeitos da tensão eniocicinal sobre 
os  órgãos que trabalham sob a ação dos músculos iiivoluntários. 
A ansiedade é, pois, o primeiro sintoma, "o estopim para a explo- 
são dos sofrimentos nervosos". Resulta de conflitos, aborreci- 
mentos e, geralmente de fadiga na aprendizagem, d a  permanCncia 
no ai- eni condições desfavoráveis ou da tensão nervosa prolonga- 
da, de icma aterrissagem forçada, com bom ou mau tempo, ou ap6s 
uni acidente. Dêsse estado de ansiedade nascem naturalmente ele- 
mentos para sérios abalos psíquicos, para o medo que, cultivado, 
se traiisforina eni fobias diversas. 

No individuo normal o meBo adequarlamente consrientizado 
c reprimido sem conseqüências maiores. Em conseqüência os cho- 
ques eniocionais, quando parte da atividade mental perdeu sua efi- 
ciência aparece o medo dissimulado em apreeiisão. Essa seusa- 
$20 p6e em jogo todos os mecariisnios c(rniplexos de defesa; o niedo 
que era conscienteiirente reprimido escapa ao contrfile da vontade. 
Para o piloto militar essa apreeiisão traz consigo uma susceptibili- 
dade extremada e êle tenta dissimular êsse receio a si próprio es- 
forqando-st por aparecer normal aos outros. É nessa ocasião 
qlic o médico deve intervir para que o piloto receba a assistência 
110 caso iiidividual a fini de que o mecaiiismo dc coritr6le consciente 
volte a exercer sua repressão adequada. 

Eni geral essas reaqões eniocionais criticas que se nianifcstam 
i10 pess<iai de vco. independeiite c!a sua i~iiicão a bordo, são coniuns 
e111 individuos cujo terreno nervoso achava-se anteriorniente prcpn- 
rado para Liriia neurose qualquer; iirdividuos instáveis por tempera- 



niento, recalcados, complexados e desajustados no meio social. 
Isso vem mais unia vez salientar a necessidade das  Cias. de Avia- 
ção manterem o seu controle permanente do  pessoal navegante, 
pois ocasiões lia que se torna difícil mesmo para o niédico experi- 
iiientado descobrir determinadas falhas psicológicas individuais. 

"Cada honiem carre a consigo as  sementes de todas as  qua- % . .  lidades huinanas", dizia olstoi 
Unia das mais espalhadas superstições é que cada homeni 

teni zs suas proprias qualidades definidas; que o homem é bom, 
cruel, sensato, estupido, enérgico, apático. Os  homens não são 
assim; êles são como os rios. A água é a mesma em cada um e 
igual em todos. Mas cada rio tem um ponto mais estreito; é mais 
rápido noutro; aqui, é mais lento, lá é mais largo, a s  suas águas 
são a s  vêzes claras, à s  vêzes frias, a s  vêzes turvas, as  vêzes quentes. 

Acontece o mesmo corn os homens. Cada um tem dentro de 
si os  elementos de todas a s  qualidades huiiianas, e às  vêzes, uma 
se riianifesta predominando, outras vêzes uma outra característica 
se  evidencia e o honiem torna-se então diferente mas continua o 
mesmo homem. 

O coração i. um mau conselheiro quando se  seleciona pilotos 
c a pretensão dos candidatos compiexivos é muitas vêzes niaior 
do que suas capacidades, por mecanismo prévio de defesa; cada 
dia que passa a s  características do  avião progridem de niodo im- 
pressionante e a s  características ou os padrões de pilotos têm que 
aconipanhar a mesma evolucão. Um piloto pouco inteligente se r i  
seiiipre o quc os americanos chamam "Mechanical Flyer", todavia 
perigoso pelas suas reações. 

4 reabilitação dos pilotos quanto a s  suas reações de angústia. 
após deteriiiinados acidentes, não se faz entre nós. 

Se êle é temperanientalmente emotivo e se as  reações do  seu 
sistetiia nervoso são conseqüência dessa condiqáo, um tratamento 
psicoterápico o integraria perfeitamente iio meio social, mas, quem 
nos diria que um outro estimulo negativo não fará desencadear 
uma reaqão equivalente ou maior do que a primeira? O tratamen- 
to psicológico frequenteniente causa no início uma certa afliqão 
Alguns o compararani a unia intervenção cirúrgica de muitas ho- 
ras e rotiùuzida sem anestesia. 

A indústria tem na verdade cnnipensado uma série de falhas 
hiirnanas. A visão do  piloto coniercial por exemplo pode ser cor- 
rigida com lentes pois a s  cabines são fechadas e não há inconiie- 
nicnte nisso. Os  padrães de exame estão sendo mesnio modifica- 
dos nos Estados Unidos a fim de que não se prejudique com exa- 
geros uma profissão que já não pode ser encarada através d a  fan- 
tasia como após a primeira guerra. Pode-se admitir, pois, a alte- 
raqão de certos "standards" físicos mas no que se refere ao apa- 



relho respiratório, circulatório e ao sistema nervoso, sobretudo, 
não se pode alterar. Cada inovação na aviação requer do  piloto 
maior conhecimento, maior eficiência e maior habilidade. Como 
não é possivel modificar a estrutura humana compreende-se que o 
trabalho do médico de aviação tende a ser exaustivo nas suas obser- 
vações para que o piloto não ultrapasse o limite da sua capacidade. 
O serviço médico aeronáutico realiza um trabalho tão preventivo 
quão silencioso e que além de passar quase desapercebido, se afi- 
gura, muita vez; como obrigação fastidiosa e indesejável aos que 
dêle retiram os elementos de sua própria segurança. 

Que é um médico, ou pelo menos. que deve sei. um médico? 
Um individuo a quem confiamos os nossos males do corpo e decer- 
to, muitas vêzes, também os  conflitos d a  alma, para pedir-lhe alivio 
a o  sofrimento; um individuo adstrito a tõdas a s  confidências, - se- 
grêdo tão firme que nem para a própria defesa pode ser revelado, 
- um pesquizador dos males que nos afligem, dos remédios que 
podem removê-los, das  medidas que devem evitá-los; um amigo que 
nos aconselha sõbre a alimentação, sobre a dormida, sobre o ves- 
tuário, sobre o regime de vida, sobre a norma de trabalho; um tirano 
suave que nos impõe restrições a o  prazer insalubre, que intervém 
na escolha dos nossos gosos, que nos regula o amor, que nos ad- 
verte sbre a educação dos filhos, que nos governa a vida física e a 
vida moral; um pai que nos  aconselha ou nos censura com um 
misto de carinho ~ a t e r n a l .  com oue nos amuara, nos anima. nos . . 
consola. 

Que é um médico na Aviação? Um companheiro de todos o s  
dias que compartilha dos nossos prazeres, das  nossas glórias co- 
mo dos nosso dissabores e desfortuna. 

Esse, militar, celebra conosco os nossos triunfos; ama como 
nós a nossa aviafão, canta conosco os nossos hinos; coopera nas 
competições da aviação; atura com paciência o nosso mau humor, 
sem o direito de perder a severidade; defende-nos diante das ar-  
guições, quando encontra uma doenfa ou na fadiga a -causa das  
nossas falhas; que trazendo galões ou bordados, esquece-os, tratan- 
do  com democrática igualdade e coni humanidade o Iiumil(1e taifeiro 
ou o ilustre Brigadeiro. Conselheiro do  soldado, esrliiecc as  dife- 
renqas de hirarquia para tratá-lo como filho; ouve-i) coiii paciência, 
adverte-lhe sem irritação, protege-o seiii escãndalo. 

Conselheiro dos seus camaradas, impõe-lhes sem violência, pelo 
exemplo, e pelo racioçinio a s  normas sadias de vida para que se 
não fatiguem nem enfermein. Compele-os com brandura a coope- 
ração para a saúde, para  conservação e melhora do iriateria1 hu- 
mano. Conselheiro das  autoridades, ao seu conselho muito se  
pode fazer ou desfazer. .A sua vigilância está confiada a saúde 
psiquica das guarniçóes. Sua incumbência é toda a aviação e é 



todo o seu pessoal. A sua indiscreçáo necessária leva-o a esqua~ 
drinhar tudo, êle quer ver o que se come e como se come; onde se 
dorme e como se dornie; o que se conversa, o que se pensa. 

Nas horas decisivas êle está do lado dos seus camaradas, no 
seu posto, confiante, certo de que uma guarnição sadia é unia 
guarnição de bravos; que um oficial higido é um cérebro equilibrado 
e que das mãos firmes de um lider, não fugirão os louros da vitória. 

Em aviação como em qualquer outro ramo de atividade, não 
é possivel sobreviver sem um trabalho de equipe, isto é, de coope- 
ração mútua e de experiência do passado. Nada somos sein o rra- 
balho de nossos predecessores, dos mestres, dos nossos conternpo~ 
rãneos. Mesmo quando na medida das nossas capacidades e do 
nosso talento, criamos uma nova concepcão, e uma nova ordem, 
não somos ainda nada sem os outros. O êrro deve ser encarado 
como uma causa inevitável na aquisição de conhecimeiitcis novos. 
No passado e mesmo agora o esforço para voar nas grandes alti- 
tudes sempre requereu condições especiais a fim de se xiaptar o 
homem a máquina e vice-versa. No futuro isso continuará a ser 
uma verdade particularmente a luz da nova era e fronteiras aber- 
tas com o advento dos foguetes e da energia atôinica. Coiii o evo- 
luir das pesquisas e novas conquistas realizadas por físicos no do- 
mínio da atmosfera e por astrônomos no sistema planetário, êssr 
aspecto panorâmico quanto ao futuro da aviação está empolgando 
sobremodo seus pesquizadores. A capacidade dos engenhçiros e 
construtores aeronáuticos em projetar aviões cada vez iiiais  velo^ 
zes com tetos cada dia mais recuados e com características inais 
resistentes as adversidades próprias as camadas superiores da at- 
mosfera, tem arrastado0 homeni, no seu entusiasmo e curiosidade 
científica, as vizinhanças de uma fronteira que sob alguns aspectos 
e ainda inteiramente desconhecida. A barreira do som foi um dos 
teria1 atual para os anos de 1960 a 1966. Ao lado dos aviões de 
dos aviões. Após o muro do som se eleva a barreira térmica. 
Ainda há pouco tempo era preciso aquecer a cabine, proteger o pi- 
loto com roupas próprias, providas de resistências elétricas. Mas 
agora, com as velocidades supersônicas êsse problema foi inverti- 
do: a velocidade dos aviões nos vôos parece estar limitada pelas 
temperaturas resultantes do atrito da aeronave coni o ar. O pro- 
blema é complexo pela influência variável da densidade e velocida- 
de do ar, do tempo, da viscosidade e do porte do avião, sendo a 
temperatura o resultado de todos êsses fatores. Essas temperatu- 
ras envolvem gradualmente a fuselagem da aeronave, penetram no 
seu interior, tocam seus órgãos vitais e atingem o piloto. A 12.000 
metros de altitude, por exemplo, n'uma temperatura ambiente de 
550 abaixo de zero, um avião voando a 1.500 kms. a hora terá um 
aquecimento em média de 33". A 2.000 kms. a hora, 90 a 100 



graus e a 3.500 kms. a hora, 300 graus. A vida do piloto ficará 
então na dependência d a  do seu avião, daí a necessidade de se  al- 
terar toda a sua estrutura para evitar os fenômenos de fadiga do  
material. A 3.500 metros de altiutde o aviador já deve ajustar a 
sua máscara de oxigênio desde que vá permanecer muitas horas 
nessa altitude, iiiesrno que não sinta necessidade. Isso evitará 
a fadiga e o sono. Quando um hipnotizador vai operar sobre uni 
indivíduo qualquer, coloca-o eni ambiente preparado, calnio, senta- 
do  confortàvelrnente, obrigando-o olhar para uni objeto fixo. a o  
som de música melodiosa. É exatamente o que se passa coni os 
pilotos nas suas cabines 'de vôo; sentados em côniodas cadeiras, 
cm ambiente adequado, .com o apinel de instrumentos iluminados 
suavemente na frente dos olhos e coni os  fones adaptados aos ou- 
vidos. Isso constitui u m  maravilhoso preparo para êsse sono hip- 
tiótico dos pilotos. 

A altitude de 14.000 a 15.000 metros é o lirilite para o Uso d a  
máscara de oxigênio; daí em diante são usadas as  cabines com- 
primidas. Antes da guerra os  pilotos de caça erani obrigados a 
usar roupas especiais a fim de evitar as  aeroembolias, conseqiiên- 
cias das  ascenções rápidas que provocavam descotnpressóes vio- 
lentas no organismo. A 25.000 metros nenhum contato com o 
meio exterior deve ser estabelecido; é preciso viver em coniparti- 
iiiento estaiiqiie. O ar  rarefeito acha-se carregado d ozona que ata- 
ca a borracha, os metais e intoxica o piloto. A 35.000 metros apa- 
receiii os raios cósniicos~.cujos estudos não permitem ainda uma 
ohservaqão precisa, quanto a sua ação nos tecidos orgânicos. 

Dois oficiais da Forqa Aérea Americana que subira111 e111 
1935 no balão "Explorer $1" verificaram que a s  irradiaqões cósmi- 
cas a 24.000 nietros náo.coi~stitui um impecilho para a saúde. O 
uiiico relato adverso foi que  ratos levados àquela altitude tinham 
ficado coni os setis pelos,.escuros salpicados de pelos brancos, po- 
dendo o niesnio suceder aohonierii. Não se pode afirniar ser essa 
a razão d a  alteraqão das'~i. lulares pigmentares dos foliculos do ca- 
belo porquanto a emoqã,(i'em aviação tem um papel saliente nas 
reações do pessoal que yoa, É comum se observar em pilotos jo- 
vens, cabeleiras salpicadas de fios brancos. Após a batalha da 
Jutlândia, na l . ~ u e r r a , . o s  cabelos de alguns oficiais embranque- 
ceraiii. E ctlebre o caso..de Maria Antonieta que ficou com a ca- 
beleira branca nos seus últimos dias na prisão. : .  

A atiiiosfera nas altas caniadas não 6 como se pensou duran- 
te muito tempo, uma região de calma absoluta, sem ventos, sem tur- 
bulência e seni nuvens. Ventos violentos chamados "Vet streani" 
- correntes de a r -  cirmndam a terra com uma velocidade que 
varia de 100 a 800 Krn por hora. As particularidades dessas 
correntes são ainda mal.:c,~nhecidas. Os japoneses foram os pri- 



meiros a utilizá-las enviando balões incendiários sôbre os Estados 
Unidos. Essas correntes foram responsáveis em parte, pelos er- 
ros inexplicáveis nos bombardeios aéreos da Alemanha em grandes 
altitudes. Foram descobertas pelos navegadores dos aviões de 
bombardeio B-29, voando sôbre o Japão, no fini da 2.3 Guerra 
Mundial. 

Durante mais alguns anos ainda continuaremos a utilizar os 
aviões de fornia clássica, mas já se antevê uma renovação no iiia- 
teria1 atual para os anos de 1960 a 1965. Ao lado dos aviões de 
velocidade subsônica previstos, outras pesquisas estão sendo feitas 
em relação ao transporte eni velocidades supersônicas. Aviões a 
reação poderão ir de S. Francisco, na Califórnia, a Nova Iorque 
em unia hora e meia. O niestiio acontecendo entre Rio e Manaus. 
Nossos conhecimentos atuais skbre o progresso da aviaçáo são 
coniparáveis aos que prevaleciani em 1910, época ainda dos seus 
pioneiros: quato a esta terceira fase de vôos supersônicos e extra- 
-terrestres, terá no futuro o nlesmo desenvolviniento e expansão. 
O ano geofisico que se abrirá eni 1957 trará para a aviação par- 
ticularmente, unia grande contribuição sobretudo no que se refere 
às camadas superiores da atinosiera: regimc dos ventos, auroras 
polares, temporais ionosféricos, raios cósniicos etc. estudados hoje 
por sondagens através de postos espalhados pelo mundo. 

O Brasil é a terra da oportunidade eni matéria de aviaçáo, de- 
clarou um jornalista americano. Antigarriente, disse êle, o desen- 
volvimento de un i  pais se fazia paralelamente ao crescimento das 
estradas de ferro, a navegabilidade dos rios e canais e quantidade 
de navios, agora, poréni, na idade aCrea, o progresso C dirigido 
pela mentalidade aeronáutica, pela aviação. As nossas linhas es- 
tendem-se em todos os sentidos pelo interior do pais. Tal com« 
as artérias, levando a vida e a energia às diferentes partes do nos- 
so corpo. A aviação desvendou os mistérios do Vale Amazonas, a 
região das lendas fantásticas; a terra que atraiu os geógrafos e os 
naturalistas niais famosos do mundo. Foram êsses homens que 
inetòdicarnente e sisteniáticaniente abrirani ao mundo a América 
do Sul. 

Com uin entusiasmo que ultrapassava todos os obstáculos, 
desceram rios niisteriosos, abrirani caminhos através de florestas 
virgens, estreladas de insetos forforecrntes, foram até o coração do 
Brasil, estudando os indigenas, recolhendo plantas, estudando ani- 
mais, estudando mares, etc. tornando assim a América conhecida 
artavés dos seus trabalhos e arrancando enfim o continente do do- 
minio da fantasia. Esse niesmo roteiro é atravessado hoje pelos 
nossos aviões n'uni vai e vem permanente levando as mesnias re- 
giões hoje habitadas os elenientos do conforto, da saúde e do 
progresso. 



Aqui em São Paulo, em 1934, realizou-se o Primeiro Congres- 
so  Nacional de Aeronáutica. Agora, 22 anos após comemora-se 
com grande entusiasmo e civismo o feito realizado por Santos-Du- 
mont há  50 anos passados. São Paulo já alguem disse, sempre 
foi a terra das boas semeaduras e das boas colheitas. "Espirito 
empreendedor e culto, sem temer os obstáculos e bem sentindo a s  
nossas necessidades, o paulista sempre é encontrado onde quer 
que a sua ação possa trazer salutar concurso a coletividade". 
Esse interêsse de São Paulo pela aviação vem demonstrar a vo- 
cação atávica dos bandeirantes na conquista do  a r  de que foi pre- 
cursor no mundo o padre Bartolomeu de Gusmão. Santos-Du- 
mont, mais tarde, que não era paulista mas se achava radicado na 
terra de Gusmão, continuou no sonho do Padre Voador, e des- 
lumbrou a humanidade com a sua máquina rudimentar e perigosa, 
ensinando o mundo inteiro a balbuciar o nome desconhecido do 
Brasil. São Paulo foi assim o campo em que expandiu o'gênio do  
Brasil e os homens sentiram a necessidade de aumentar, com a 
conquista do Céu, o seu integral domínio sobre a natureza. 

Santos-Dumont foi o engenheiro, o piloto e o criador do niais 
pesado que o ar;  foi o exemplo mais edificante de força de von- 
tade, de tenacidade e de disciplina no trabalho. Que os nossos pi. 
lotos mirem o seu exemplo! 



O DIREITO NA ESFERA AERONÁUTICA 
JAIME VELEZ 

DIREITO AERONÁUTICO - NOÇAO E OBJETO 
- DENOMINAÇAO 

Fontes do Direito Aeronúutico 
Espaço Aéreo 

Teoria Geral ~urisdf;áo do espaço Aéreo 
Lei fundamental - o Código 
Oufrus ramos do Direito 

Dir. Pdblico 
Aeronáutico 

Dir. Privado 
Aeronúutico 

Aeronaves 
Aeronautas 
Infra-estrutura 
Linhos regulares de navegação 
Tráfego aéreo 
Fiscalizapío adrianeira 

Direito de sobrevôo da propriedade particular 
Transportes aéreos 
Responsabilidade civil 
Seguro Aeronáutico 
Assistência e abalroamento 
Hipoteca aérea 

1.Q lei - Decreto n.p 8565, de 3 de junho de 1882 
Concede privilégio, a José de Passos Favia, por 10 anos, pa- 

ra o aparelho que diz ter inventado, destinado a dar direção e mo- 
vimento aos balóes aerostúticos, sem auxilio de leme, ao qual de- 
nominou BALA0 BRASIL, cujo desenho e descrição depositou no 
Arquivo Público, 

D. Pedro I1 



DIREITO AERONAUTICO 

É o conjutnto de normas juridicas que regulam a navegação 
aérea. 

Vários tratadistas diferenciam o Direito Aéreo do Direito Ae- 
ronáutico. Consideram que o campo do Direito Aéreo é bem mais 
amplo que aquele do  Direito Aeronáutico. O Prof. Dalmo -. Bel- 
fort de Matos, com apoio em vários juristas? prefere a denoniinaçáo 
de Direito Aéreo, considerando que dentro dessa disciplina juridi- 
ca  se compreende a rádio-coniunicaçáo, radiofonia, rádio-aifusão, 
televisão, radar, etc. 

Se considerarmos todos êsses aspectos, não há dúvida de que 
o Direito Aéreo seria de campo mais vasto que o do Direito Aero- 
náutico. Mas, havemos de convir que, hoje em dia, consideram- 
-se sinonimias as  duas expressões. 

Assim, o Direito Aeronáutico passou a abranger todo o catii- 
po do  Direito Aéreo. 

Outro problema é aquêle referentes i s  duas expressões. 
Pergunta-se: qual dos dois se deve preferir: Direito Aéreo ou 

Direito Aeronáutico? 
Não sendo possível, dentro do tenipo limitado de que dispo- 

mos, examinar todos os fundamentos, podemos entretanto dizer 
que a expressão "Direito Aéreo" é a certa, tanto que foi essa a pre- 
ferida em nosso Direito, chamando-se C6digo Brasileiro do  Ar, 
como adotando a expressão aéreo, ao invés de aeronáutico. 

Parecia haver um entendimento que Aeronáutica, entrc nós. 
mais se referia a parte referente a aviação militar. 

Todavia, contra todos os pareceres, motivos c argumentos, a 
expressão Direito Aeronáutico toniou mais fi>rça e está definitiva- 
mente consagrada pelo uso, sendo sempre a mais apropriada, abran- 
gendo todo o campo do  Direito relacionado cum a aviação. 

O Direito Aeronáutico tem seu campo sòmente .com referên- 
cia ao Direito Aéreo em tempo de paz; a parte referente ao tempo 
de guerra fica restrita a o  Campo do Direito Internacional. 

Considerando que a guerra é unia exceçúo na vida dos povos, 
é evidente que o Direito Aeronáutico que aqui passamos a expor 
será o referente apenas ao direito aéreo eni tempo de paz, e sua 
organização como ciência do Direito. 

Dividiremos a presente aula a 3 partes do  Direito Aeronáuti- 
co: 1.8) Direito Aeronáutico - Parte Geral; 2.1) Direito Público 
Aeronáutico, e 3.- Direito Privado Aeronáutico. 



São a s  partes lógicas e cientificas dêsse novo direito, criado 
e já autunomo diante d o  desenvolvimento d a  aviação, nos tempos 
modernos. 

I . )  PARTE GERAL 

do Espaço Aéreo 

É claro que tendo o homem conquistado o espaço aéreo a pri- 
meira questão de Direito Aeronáutico é a referente a êsse espaço 
aéreo. 

Apresentou-se imediatamente a questão d a  soberania d o  es- 
paço aéreo contra a teoria da liberdade do ar. A l . +  Grande Guerra 
que seguiu a conquista do espaço aéreo pelo homem veio pôr em 
evidência a importância dessa questão- jurídica. 

A Convenção de Paris, qiie se realizou logo após o termino 
da Guerra, estabeleceu: "As altas partes contratantes reconhecem 
que cada potência tem a soberania plena e exc!usiva sobre o espaço 
aéreo acima do seu território e de suas águas territoriais. Tam- 
bém estabeleceu essa ConvençBo: "Cada Estado contratante se 
obriga, em tempo de paz, a conceder a liberdade de passagem ino- 
fensiva por cima do  território, aos aeroplanos dos demais Estados 
contratante, senipre que sejam observadas a s  condições estabeieci- 
das na Convenção" - arts. 1.0 e 2.a. 

O Brasil iião havia aderido à Convenção de Paris, mas quan- 
do  baixou o famoso Decreto n.QO.914, regulando a execução dos 
serviços eronáuticos civis, em seu art. 1.v já estabeleceu que os Es- 
tados Unidos do Brasil exerceni plena e exclusiva soberania em 
todo o espaço correspondente ao seu território e Aguas territoriais. 
(Em 1932). 

O Código Brasileiro do Ar, em seu art. I.", repete quase a s  
nicsnias palavras. 

Entretanto conciliou-se a s  duas teorias, com a liberdade do 
tráfego atreo, pela Convenção de Chicago. que restringiu o rigor 
da aplicação d a  teoria d a  soberania absoluta, eni beneficio da na- 
vegação aérea, ii?ternacional. 

Assin?, com a evolii(-ão do  Direito Aeroiiáutico iiesse Congrcs- 
so a s  chaniadas 5 liberdades: 1 . " )  direito de sohre\r6o, sem aterri- 
sar, os  territórios dos paises contratantes; 2 . 9  direito de sobrevôo 
e de aterrisar, por niotivos não comerciais, mas técnicos, em terri- 
tório do outro pais contratante; 3.9 direito de deixar passageiros, 
malas postais e mercadorias provenientes do pais da nacionalidade 
do avião; 4.") direito de receber a bordo do avião, passageiros, ina- 
las postais e mercadorias destinado ao pais d a  nacionalidade do  
avião; 5.a) direito de receber passageiros, malas postais e carga 



para qualquer pais e deixá-los vindo de qualquer outro país con- 
tratante. 

É evidente que ainda não se conseguiu atingir a 5.+ liberdade 
que é o mais alto grau de fraternidade universal, quanto a aviação, 
pois que sómente no caso de acordos bilaterais e multilaterais é . 
que se consegue êsse intercâmbio entre paises. 

A parte referente ao sobrevôo da propriedade privada será 
examinada na parte do Direito Privado Aeronáutico. 

Das Fontes do Direito Aeronáutico 

São fontes do Direito Aeronáutico: - Congressos e confe- 
rências internacionais; tratados internacionais; leis aeronáuticas 
nacionais; jurisprudência e doutrina; princípios gerais de direito; 
analogia e equidade; usos e costumes internacionais. 

O Direito Aeronáutico teve seus primeiros passos no campo 
internacional. A regulamentação nos países teve grande atrazo 
para moldarem seus dispositivos nos princípios assentes pelos ju- 
ristas, nos congressos internacionais. 

A primeira lei nacional foi a da Inglaterra: o "Ato de Nave- 
gação Aérea" (Aerial navigation act), de 2 de junho de 1911. 

A primeira convenção internacional foi a já citada de Paris, 
em 1919 - I." de março. Nela apresentarain-se 27 países. Nela 
foi instituído o organismo especial - C. I .  N. A. - Comissáo In- 
ternacional de Navegação Aérea. 

Não poderemos, aqui, fazer história das convenções interna. 
cionais. 

A convenção de Varsóvia é que veio unificar as regras relati- 
vas ao transporte aéreo nacional, em 12 de outubro de 1929. O 
Brasil a ratificou em 10 de inarço de 1931. E o nosso Código 
Brasileiro do Ar. em 1938, a consagrou em quase todos os seus 
princípios jurídicos. 

A convençáo de Roma, de 1933, estabeleceu regras relati- 
vas a danos causados por aeronaves a terceiros, na superficie do 
solo; e sobre sequestro de aeronaves. 

A Convenção de Chicago, de 1944, foi de grande alcance: nela 
. 

se criou a I .  C.A. O. - Organismo Internacional de Aviação Ci- 
vil. É bem de ver que por aviação civil se inclui a aviação comer- 
cial especialmente. Estabeleceu-se nessa convençáo: 1) acôrdo 
provisório sôbre aviação civil internacional; 2) convenção sôbre 
aviação civil internacional; 3) acordo sobre direito de trânsito dos 
serviços aéreos internacionais; acôrdo sôbre os transportes inter- 



nacionais. O Brasil firmou o Acordo Provisório sôbre Aviação Ci- 
vil Internacional em maio de 1945. 

Vejamos agora a matéria referente aos tratados internacio- 
nais: os diversos paises assinaram acordos bilaterais; o Brasil 
já assinou com as seguintes nações sôbre transportes aéreos: 
Estados Unidos - França - Sufcia - Dinamarca - Noruega 
- Holanda - Portugal - Suiça - Inglaterra - Chile - Espa- 
nha - Turquia - Líbano - Itália - Argentina - Uruguai To- 
dos êsses tratados são fontes do Direito Aeronáutico, pois criam 
direitos. 

A legislação nacional tem por base o Código Brasileiro do 
Ar. Todavia, reconhece-se hoje que não corresponde a sua apli- 
cabilidade no terreno do Direito Aeronáutico; a própria natureza 
especifica da aviação que encontra dia a dia novos e variados pro- 
blemas exige uma adapta~ão dèsse Decreto-lei promulgado duran- 
te o periodo chamado do Estado Novo. 

O Ministério da Aeronáutica teni resolvido vários problemas 
por meio de portarias e avisos, procurando contornar a s  situações 
que se apresentam. 

Por outro lado, inúmeros decretos e decretos-leis têm aumen- 
tado a legislação aeronáutica. 

Não há necessidade de expormos aqui as dificuldades legis- 
lativas de Direito Aeronáutico, porquanto procuraremos tocalizar 
o aspecto doutrinário dèsse ramos do Direito. 

Quanto as demais fontes de Direito Aeronáutico, são elas pró- 
prias de qualquer outro ramo jurídico. 

Muitos tratadistas separam, entre a Teoria Geral do Direito 
Aeronáutico, o elemento referente ao TERRITÓRIO. Não exami- 
naremos êsse elemento, sob seu aspecto juridico, porque êle já está 
compreendido no Direito Constituicional, dentro da soberania na- 
cional, e ainda porque - como vimos - o espaço compreende o 
território da nação. 

]urisdiçáo do Espaço Aéreo 

A variedade dos regimes jurídicos dos diversos paises criani 
dificuldades para uma jurisdição unânime do espaço aéreo. 

Os juristas em congressos e convenções internacionais pro- 
curam encontrar fórmulas para a solução dos problemas. 

A aviação tende sempre para a universalidade e é o maior fa- 
tor de confraternização entre os povos. 

Dentre os esforços para essa jurisdição encontram-se o Código 
Internacional do Ar e o Código Bustamante. 



O COdigo Internacional do  Ar estabeleceu os seguintes prin- 
c i p io~ :  1 )  aeronave que se encontre sôbre pleno mar ou sobre 
território que não dependa da soberania de nenhum Estado, está 
sujeita a legislação do  pais da nacionalidade dessa aeronave; 2 )  
quando a aeronave se achar sôbre o território de pais estrangeiro, 
os atos realizados e os  fatos sobrevindos a bordo capazes de com- 
prometer a ordem pública do pais subjacente. regeni-se pela legisla- 
ção dêsse Estado, e serão julgados pelos tribunais dêsse pais; 
3)  a reparação dos danoscausados à s  pessoas e bens sôbre o ter- 
ritório dêsse pais siibjacente rege-se pela legislação dêsse Estado; 
4) a reparação dos danos causados por abalroamento ou qualquer 
outra causa à aeronave que se encontre no pais, rege-se pela lei 
dêsse pais, salvo se as  aeroiiaves forem da mesma nacionalidade, 
caso em que a reparação dos danos se regula pela lei do  pavilhso; 
5) os atos realizados e os fatos sobrei~indos no espaço a bordo da 
aeronave e que não afetem a seguranfa ou a ordem piiblica do Es- 
tado subjacente submetem-se à legislação e à jurisdifão do pais d a  
nacionalidade d a  aeronave. Outros princípios forani incluidos no 
Código mas não rSni a importâccia para a qiiestão jurisdicio~~al 
aqui examinada. 

O Código Bustaniante, de Havana (1928).  conhecido pelo 
nome do seu autor, lixou êstes principios: a lei do pavilhão re@- 
ia: as  formas de publicidade para a transmissão da aeroiiave (re- 
gistro aeronáiitico); os direitos dos credores depois da venda do 
avião; os direitos reais e privilégios sobre a aeronave; os  poderes 
e obrigafóes do  comandante; o abalroamento fortuito no espaço 
aereo nacional se as  aeronaves foreni da mesma nacionalidade; o 
abalroamento fortuito sobre o mar livre ou o espaço livre, se da 
mesma nacionalidade a s  aeronaves; o abalroamento culposo se 
sibmete a lei da aeroriave abalroada. 

.4 lei territorial regula a faculdade de enibargar e vender j11- 
tlicialniente a aeronave; a policia sanitária e aduaneira; o ahalroa- 
mento nos casos não previstos nos artigos já indicados. 

Direito Público Aeron~iutiro 

Passemos agora àsegunda parte. 
Das Aeronaves - 4 definicão é a seguinte, Código Brasileiro 

do Ar: Aerunavc, para os efeitos dCste Cúdigo, i. todo e qiialquer 
aparelho que, apto a efetuar transporte, possa ser elevedao e diri- 
gido no espaço (art. 18) .  

Por ai se vê que os planadores estão incluidos nessa drii- 
niçáo. 



Aeronave é pois a denominação genérica do veiculo aéreo, que, 
se mais pesado que o ar, é avião, e se mais leve, é aeróstato. 

Nos aviões estão incluídos, portanto: sem motor-plaiiador 
com asas fixas - aeroplano; com asas batentes - ornitóptero; com 
asas rotativa - helicóptero; com asas giratúrias livres - autogi- 
ro. Nos aeróstatos, encontramos balão ou globo e dirigivel. 

A divisão das aeronaves, segundo a nosas lei básica aerunáu~ 
tica (C. B . A. ) é em aeronaves públicas e aeronaves privadas (art. 
19). São públicas: a)  militares; b) as utilizadas pelo Estado em 
serviço público. Tôdas as demais são privadas. A expressão é 
da lei. 

Consideram-se militares as aeronaves pilotadas por pessoa in-  
corporada às fôrgas armadas nacionais eni serviço ativo. 

Como em relação aos navios é necessário que as aeronaves 
tenham uma só nacionalidade e esta é a do pais onde estiverem re- 
gistrada~ e não é permititio o vôo sôbre o território nacional de ae- 
ronave que não tiver registrada sua matricula. 

A matricula é como que a identificação da aeronave. E o re- 
gistro consigna a situação juridica da aeronave. Êle per~iiite sa- 
ber o número de aeronaves existentes e suas caracteristicas, bem 
assim determinar a responsabilidade do proprietário. 

O já referido Decreto n.QO.914, de 1932, instituiu o Registro 
Público Aeronáutico, a cargo do Departamenfo A. C., hoje Direto- 
ria de Aeronáutica Civil, conhecido por suas iniciais. Qualquer 
ato jurídico que possa alterar a situação juridica da aeronave (hi. 
poteca) será transcrito no R.A.B. ,  nome atual dêsse registro - 
sendo averbado no certificado de matricula da aeronave. 

Só poderão ser registradas no R . A  .B .  as aeronaves de bra- 
sileiros, ou de pessoa juridica brasileira, com sede no Brasil, com 
gerência exclusivamente entregue a brasileiros e um terço pelo me-. 
nos do capital social pertencente a brasileiros. domicilados no 
pais. (art. 22). 

Dos Aeronaufas 

São aeronautas ou tripulantes, em nosso direito: o Conian- 
dante, o piloto, o navegador, o mecânico, o radiotelegrafista, pes- 
soas que prestam serviço efetivo na aeronave. 

Só poderão tripular quando munidos das respectivas cartas de 
habilitação. A D .A.C. compete a concessão de cartas de habi- 
litação. 

Os estrangeiros não podem tripular aeronave brasileira em ca- 
ráter profisisonal.Só com licença especial, para cada caso - Por- 
taria 43-47. 



A Infra-Estrutura 

A lnfra-Éstrutura compreende tôdas as instalações ou servi- 
fos auxiliares, necessários ao bom desenvolvimento dos vôos. 

Engloba, pois, as Organiza$óes de terra: 1 )  aeroportos e 
aeródromos; 2)  campos de pouso; 3) Balisamento; 4) rádio e te- 
légrafo; 5 )  postos meteorológicos; 6) faróis. 

O papel da Infra-Estrutura é enorme. As disposições legis- 
lativas encontram-se esparças em várias leis e decretos, podendo 
assiiii serem sintetizadas: 

a )  disposifões administrativas: proibição de levantar vôo ou 
pousar fora de aeródromos; 

I)) fiscais: lançamento e cobrança de taxas, revisão adua- 
neira; 

c) policiais: consagrando o direito de visita as aeronaves em 
pouso. 

Atualmente existe o pagamento de taxas aeroportuárias. para 
aeronaves internacionais, estando suspenso o pagamento para ae- 
ronaves de linhas domésticas. Não existe portanto o pouso gra- 
ti& ern nosso Direito Aeronáutico vigente. 

Os aeroportos são aquêles destinados ao tráfego público. São 
franqueados a qualquer aeronaves; sem qualquer distinção. 

Os aeródronios se destinam a uso particular, não podendo ser 
utilizados por aeronaves comericais. 

Essa regra do C.B.Ar.  não deve ser interpretada rigorosa- 
mente porquanto é admissivel o pouso por aviões comerciais, em de- 
terminadas coiidições. 

Os aeroportos-aduaneiros pertencem a 1.Qategoria de aero- 
portos e têni a particularidade da obrigatoriedade do pouso por 
aviões que demandem o território nacional ou dêles saiani. 

Linhas Regulares de Navegaçúo ou Linhas Ae'reas Regulares 

Pela Constituição Federal, art. 5, XII, é da competência da 
União explorar, diretamente ou mediante autorizaqão ou concessão, 
os serviços de transportes aéreos. As emprêsas de navegacão aé- 
rea são concessionárias de serviço público federal, portanto. 

As linhas regulares de navegação aérea se destinam ao serviço 
regular de transporte pelo ar, obedecendo a horários prèviamentf 
estabelecidos. 

Entende-se em 2 sentidos essa expressão linhas. . . a)  a emprê- 



sa de transporte; b) as vias que fazem parte do programa de ex- 
ploração da emprêsa. 

Essas Linhas são concedidas pelo Govêrno; desde que apre- 
sentem: a) constituição legal da emprêsa; b) prova de idoneidade 
moral; c) capacidade técnica e financeira. Deve declarar: as li-  
nhas que se propõe a explorar: a )  aeroportos que pretende utili- 
zar; b) pessoal e material de que dispõe; c) sujeitar-se aos horá- 
rios e tarifas aprovados pela D . A. C .  

Rotas Aéreas - Criado o Regulamento do Serviço de Bases 
e Rotas Aéreas (1940), são seus fins: 1 )  a proteção ao vôo das 
aeronaves; 2 )  execução dos serviços de organização e conservação 
dos campos de pouso em geral; 3) reaprovisionamento em comhus- 
tiveis e lubrificantes ás aeronaves; 4 )  execução dos transportes e 
Correio Aéreo Nacional. 

-. 
Tráfego Aéreo 

Conforme vimos de inicio a questão do domínio do espaço aé- 
reo e a liberdade de navegação aérea, trouxe o problema do tráfe- 
go aéreo. 

Podemos concluir que apesar de firmado o principio da sobe- 
rania completa e exclusiva do espaço aéreo correspondente ao ter- 
ritório nacional - é livre o tráfego de aeronave sôbre o território 
desde que se observeni as restrições legais e os tratados com o 
pais. 

Esas restrições podemos resumir no seguinte: a )  proibicão oii 
restrição, permanente ou temporária, e com efeito imediato de na- 
vegação aérea sobre o território nacional; b) requisição, pelo Es- 
tado, de aeronaves empregadas em linhas regulares de navegação, 
eni caso de interêsse público, e sòmente nesse caso; c) fixação do 
itinerário de navegação aérea, com especificação dos aeroportos 
aduaneiros e das escalas, por autoridade competente. O itinerá- 
rio se distingue das rotas aerras, porque estas são determinadas 
quando o tráfego interno o exige, para a segurança e fiscalização 
do itinerário, sendo que com os aeroportos de grande movimento, 
são sempre determinadas as rotas; d )  determinação da posição e 
limites das zonas proibidas à navegação das aeronaves privadas; 
f )  obrigatoriedade de primeiro pouso eni aeroporto-aduaneiro, pela 
aeronave provinda do estrangeiro e de último pouso em aeroporto- 
-aduaneiro pela aeronave que se destinar ao estrangeiro; g )  obri- 
gatoriedade pelas aeronaves de linhas regulares de navega~áo, em 
vôo sôbre território nacional, de obedecer ás rotas fixadas nas res- 
pectivas concessóes (o desvio só se justifica por motivo de fõrça 



maior); h )  fixaqão dos pontos em que as fronteiras nacionais po- 
derão ser transpostas; i) reserva dos transportes entre pontos do 
território nacional as aeronaves brasileiras. 

Zonas interditas são trechos do território nacional cujo sobre- 
vôo é considerado perigoso à segurança e integridade nacional. 
Essas zonas são fixadas prèviamente. 

Fiscal izaç~o Aduaneira 

' Já vimos quanto ao'l.9 pouso e últinio pouso (supra "f"),  pa- 
ra o exercicio regulr da fiscalização aduaneira. 

Estão sujeitas às determinações da legislaçâo aduaneira as ae- 
ronaves de procedência estrangeira. O comandante dessas aero- 
naves apresentarão os documentos de bordo (certificado de nave- 
gabilidade e de matrícula) e guia de embarque, no caso de cargo. 

O despacho consular será feito pelo representante das emprê- 
sas transportadoras no ponto inicial da viagem, com os demais do- 
cumentos exigidos pela lei (relação geral, conhecimento aéreo, ma- 
nifesto de carga e manifesto de trânsito). O Consulado Brasilei- 
ro encarrega-se de vistoriar, legalizando, essa documentaqâo. 

Aeroclubes e Escolas de Aviaçáo Civil 

A fim de desenvolver a formação de pilotos civis para integra- 
rem a equipagem das frotas aéreas. o Govêrno brasileiro cuidou 
de estimular e desenvolver os Aero Clubes e as Escolas de Aviação 
Civil. 

Com isso nasceram várias dessas entidades, auxiliadas e fis- 
calizadas pelo Govêrno. 

Inicialmente foi o Aero Clube do Brasil o coordenador e orien- 
tador das atividades dos Aero Clubes, mas tratava-se na verdade - 
de medida de ordem prática. Com a criaqão do Ministério da Ae- 
ronáutica passaram a subordinar-se a Diretoria da Aeronáutica Ci- 
vil, êsses Aero Clubes e Escolas de Aviação (art. 26 do Decreto-lei 
n.0 2.961, 1941). 

Regulando a concessão de subvenções e baixando normas pa- 
ra a autorização de funcionamento, a D .A.C.  organizou os Aero 
Clubes. 

Também quanto a construção de campos de pouso, ficou a 
cargo da D.A.C. 



3.8 PARTE DIREITO PRIVADO AERONAUTICO 

Direito de vôo sobre propriedades particulares 

O nosos direito constitucional garante o direito de proprie- 
dade. 

Todavia, vários dispositivos da legislação aeronáutica interfe- 
rem nesse setor dos direitos do homem, restringindo-os em face da 
reconhecida autonomia do Direito Aeronáutico. 

Temos por assentados os seguintes principios: 
- O direito de vôo sôbre a s  propriedades privadas corres- 

ponde a obrigaçáo de não prejudicar o exercício do direito priva- 
do, e, pois, a obrigaçáo de indenizar os prejuízos decorrentes do 
vôo. 
- O proprietário tem direito de arresto sôbre a aeronave que, 

em caso de pouso forçado, cause danos eventuais. Arresto é cor,- 
cedido para garantia da indenização dos danos eventuais 

Transportes Aéreos 

E tão importante êste setor do Direito Aeronáutico, que algunç 
juristas propuseram a denominação de Direito dos transportes a 
êste ramo de Direito. 

No transporte aéreo temos que observar as seguintes figuras 
jurídicas: a )  o transportador; b) o contrato de transporte; C )  o 
transporte internacional; d )  o transporte sucessivo. 

O transportador se difere do proprietário e do explorador da 
aeronave. O transportador faz o transporte com fins lucrativos, 
o proprietário é o que tem a aeronave em seu nome, e o explora- 
dor é aquêle que faz o transporte por conta própria. 

Essa discriminação nasce do Código Brasileiro do Ar. 
O contrato de transporte de pessoas, e de bagagens está re- 

gulado pelo mesmo Código. A responsabilidade do transportador 
vai desde o momento em que o passageiro é autorizado pelo trans- 
portador a viajar na aeronave, até o momento em que desembarca 
no ponto de destino. 

Responsabilidade Civil 

A indenização, no caso de acidente, é fixada pelo Código. 
O mesmo se verifica auanto a mercadoria. inclusive auanto 

a possibilidade de deteri~rizâ~ão.  Difere em vá& pontos da res- 
ponsabilidade do transportador terrestre e maritimo. 



A teoria do risco trouxe, em parte o desenvolvimento da 
avição. 

O atrazo da aeronave e a conseqüente indenização tornou-se 
letra morta, do nosso Direito Aeronáutico. 

O transporte internacional é feito em conformidade com a le- 
gislação especifica, compreendendo a parte consular, alfandegária, 
a sanitária e a de policia de portos. 

O transporte sucessivo cuida da hipótese em que são diversas 
as emprêsas que participam de uma só viagem do passageiro, ou 
do transporte da carga. 

A responsabilidade civil compreende, em Direito Aeronáutico, 
dois grupos de fatos que correspondentemente decorrem da respon- 
sabilidade contratual e da responsabilidade extra-contratual. 

A primeira, é evidente, decorre do contrato de transporte. 
A segunda compreende: 1) responsabilidade por danos na su- 

perficie; 2)  responsabilidade resultante de abalroamento e de ava- 
ria; 3) responsabilidade resultante de assistência e salvamento; 
4) responsabilidade pelos atos oficiais de restrição ao direito de 
construir em função da vizinhança dos aeroportos. 

A exoneração sòmente existe, como no Direito comum, em hi- 
pótese de caso fortuito ou de força maior - legitima defesa - 
estado de necessidade. 

A legitima defesa e o estado de necessidade (ato absoluta- 
niente necessário) . 

Riscos do ar - Admite-se a isenqão de culpa, em tais casos, 
como incêndio em vôo, ou no solo - capotagem - pane do motor 
- rutura dos órgãos motores ou sustentadores - queda por per- 
da de velocidade - nevoeiro, neblina. 

A responsabilidade para com terceiros, no Direito Aeronáuti- 
co, baseia-se na Convenção de Roma. A primeira é a indenização 
por danos à superficie: qualquer,aeronave nacional ou estrangei- 
ra está sujeita a indenização, quando causar danos por manobras 
de partida ou de chegada, inclusive no caso de alijamento de car- 
ga, seja regulanientar ou por força maior. 

Existe a solidariedade passiva do proprietária da aeronave, 
ou daquela cujo uso ou exploração se encontrar a aeronave. e do 
comandante. 

Exclui-se sòmente se o ato for cometido intencionalmente por 
pessoa estranha à equipagem e não tendo sido possivel ser impe- 
dido o ato pela tripulação. 

.Não se regulam pelo Direito Aeronáutico - mas pelo Direito 
cotnuni - os danos causados pela aeronave em poiiso (art. 99, Có- 
digo Aeronáiitico) . 



Seguro Aerondufico 

O seguro aeronáutico é contrato pelo qual uma das partes se 
obriga para com outra, mediante a paga de um prêmio, a indenizá- 
Ia do prejuízo resultante de riscos futuros, decorrente da prática 
efetiva ou potencial da navegação aérea. (Prof. Belfort). 

O objeto do seguro aeronáutico pode ser qualquer interêsse 
dependente da navegação aérea, que não provenha de dolo; assim: 
a )  a aeronave; b) os passageiros; c) mercadorias, bagagens; d)  
tripulantes; e) riscos decorrentes de responsabilidade civil para 
com terceiros. 

O seguro aeronáutico não cobré os prejuízos se o dano pro- 
vém de culpa do proprietário da aeronave, salvo se expressamente 
convencionado. 

Em regra ,o seguro aeronáutico não cobre os prejuizos resul- 
tantes do defeito ou vicio do aparelho. Todavia o certificado de na- 
vegabilidade estabelece presunção "juris tantum" do bom estado 
da aeronave na ocasião da partida. 

O transportador poderá tomar a si o encargo do seguro, por 
meio de suplemento do frete, desde que prove ter seguro geral em 
companhia seguradora fiscalizada pelo Estado, e que seja de soma 
equivalente ao duplo do limite máximo da responsabilidade ine- 
rente á aeronave de maior capacidade, e seu serviço (Código, ar- 
tigo 116). 

AsistPncia e Salvamento 

Diferem as duas expressões, também no seu conteúdo. 
A assistência consiste em prevenir um sinistro. O salvamen- 

to consiste em limitar os danos depois que o sinistro ocorreu. 
A Convenção de Bruxelas, de 1910, aprovada pelo Brasil, em 

1914, estabeleceu normas sobre assistência e -salvamento. 
Todo comandante ou piloto de aeronave em vôo é obrigado 

a prestar assistência a quein quer que, no niar ou a bordo de aero- 
na\e em perigo, corra risco de vida ou sejavítima de avaria. 

O limite da obrigaqão de prestar assitência é a própria segu- 
ranca do assistente (Código, art. 118). 

Também a obrigação de salvamento é a mesma da de assis-. 
tência. 

Para os efeitos de assistência e salvamento não vigora o re- 
gime jurídico das águas (territoriais, etc.) nem importa a questão 
da natureza jurídica da aeronave (pública ou privada) neni a sua 
nacionalidade. 



O total da indenização está sujeita ao mesmo limite máximo 
para os casos da vida humana, nos de responsabilidade: Cr$ 
100. oo.ooo,oo. 

Bagagem e mercadoria, é proporcional ao valor dos bens. 
De correspondêhcia aérea, a soma proporcional ao frete. 
A indenização é paga pelo transportador, e - um ponto im- 

portante - o seu pagamento tem privilégio sôbre o crédito hipo- 
tecário aeronáutico. 

Outros Ramos do Direito 

Dentro do Direito Aeronáutico, regulado por êle, existem di- 
versos princípios e regras de outros ramos de direita. Assim, quan- 
to ao direito penal há o agravamento da pena em todos os crimes 
que forem praticados usando o transporte aéreo, como furto, con- 
trabando, etc. 

O direito processual aeronáutico regula a questão da prescri- 
ção da ação, com o prazo de dois anos. A questão do fôro para 
as  questões referentes ao contrato de transporte: foro do ponto 
terniinal da viagem, etc. 

Fugindo ao campo própriamente do Direito Aeronáutico que- 
remos que tenham presente o fato de que o desenvolvimento dêsse 
ramo do Direito nasceu, é claro, com a descoberta do avião. 

Devemos observar que Santos-Dumont não realizou apenas o 
primeiro vôo, na história da Aeronáutica. Ele construiu o primei- 
ro avião, tendo aplicado os princípios da técnica e da engenharia, 
para fabricar um aparelho capaz de voar. 

Temos que Santos-Dumont foi o primeiro aeronauta, fêz o pri- 
meiro avião que voou e realizou o primeiro vôo. 

Com sua descoberta, em 23 de outubro de 1906, criou o pri- 
meiro avião e com seus próprios desenhos e com a sua própria apli- 
cação de motor, - para conquistar o espaço. 

Em 1883, reuniu-se em Paris um Congresso Internacional de 
marcas e patentes, ou melhor para proteção h propiredade indus- 
trial. O Brasil tomou parte, e a Convenção resultante dêsse Con- 
gresso, aprovou as normas de registro de aparelhos e invenções pa- 
ra garantir a prioridade do inventor. Em 1904 já havia lei no 
Brasil garantindo a invenção, não se permitindo a reprodução de 
aparelhos, quando o inventor registrasse se uinvento. 

O Brasil acompanhava todos os países qiie já tinham leis 
iguais inclusive os Estados Unidos, pois foi essa a época das gran- 
des invençóes. 



Vemos que Santos-Dumont não registrou o "14-Bis", quando 
realizou o 1 .g  vôo; logo em seguida, em 1907 cria Santos-Du- 
mont a "Demoiselle", a qual foi reproduzida e passou a voar pelos 
céus da Europa. 

Não tendo guardado para si tal invenqão, - por não paten- 
teá-la, Santos-Dumont permitiu que houvesse o grande desenvolvi- 
mento da aviação civil, que não ficou presa a sua única e exclusiva 
fabricação, se a patenteasse. 

Em face do direito, desejamos render mais esta homenagem ao 
espírito liberal e humano de Santos-Dumont, pelo qual melhor e 
maior merece o titulo de "PAI DA AVIAÇAO". 





PRIMÓRDIOS DA EVOLUÇAO DA INDÚSTRIA 
AERONÁUTICA 

O que é a Indústria Aeronáutica - Onde se originou e 
como de desenvolveu - Sua história e desenvolvimento 

no país - Situação atual - Conclusão 

MAJ. AV. ENG. GEORGE SOARES DE MORAIS 

INTRODUÇAO 

Antes de entrarmos na dissertafão sobre o assunto, achamos 
conveniente ajustar o significado do terreno básico da palestra, 
isto é, Indústria Aeronáutica. 

Antigamente a palavra lndústrio era usada na lingua portuguê- 
sa para indicar astúcia, aptidão, engenho, arfe, atividade, etc. 

Modernamente a palavra Indústria é empregada no sentido de 
indicar: 
- O conjunto de meios empregados para transformar maté- 

rias primas, visando sua adaptgüo às necessidades do homem. 
Ou - o conjunto de instalações fabris de u m  pais. 
Ou - o conjunto de instalações fabris necessária à produção 

de um determinado item funcional. Assim temos Indústria auto- 
mobilistica, alimenticia, aeronáutica, etc., conforme o produto fi- 
nal seja, automóvel, alimento ,aeronave, etc. Em conseqüência 
usaremos a palavra Indústria Aeronáutica para significar náo sò- 
mente uma fabrica de aviões mas o conjunto de fábricas necessárias 
a produçüo de aviões, isto é, fabricas de motores, hélices, pneus, cha- 
pas metálicas, fios elétricos, etc. 

O transporte aéreo é geralniente considerado como uma ativi- 
dade comercial. 

ORIGEM DA INDÚSTRIA AERONÁUTICA 

Assim definida a Indústria Aeronáutica, recapitulemos em li- 
nhas gerais a história da aviacão para estabelecermos a sua ori- 
gem. 



As primeiras noticias da aviação são provávelmente as do prin- 
cipe chinêz que fêz amarrar foguetes a seu trono no intuito de voar. 
Isto data de séculos antes de Cristo. Mais tarde, surgem figuras 
e lendas Assirias, Egipcias, Gregas e Aztecas, expressando o de- 
sejo de voar. Leonardo da.Vinci, por volta de 1500 tornou-se, pro- 
vavelmente, o primeiro engenheiro de Aeronáutica - estudou cien- 
tificamente o vôo das aves, os paraquedas, o helicóptero, etc. De 
Bartolomeu de Gusmão, 1709,' é a primeira noticia da ascensão do 
homem em aerostato - foi o primeiro Aeronauta. Os irmãos Mont- 
golfier e Pilatre de Rosier foram, cêrca de 1782, os primeiros na- 
vegantes aéreos. Da mesma época são Charles e Robert que não 
s<i fizeram os primeiros aeróstatos d e  hidrogênio, como os fizeram 
para venda ou negócio. São êstes portanto, sem dúvida, os pri- 
meiros fabricantes de aeronaves mais leves que o ar. Lilienthal, 
1890, desenvolveu os planadores e o esporte de vôo, no que foi se- 
guido por Chanute e pelos irmãos Wright (o três últimos, america- 
nos), cèrca de 12 a 13 anos mais tarde. Numa fase em que era 
Arduamente disputada a primasia de fazer o primeiro vôo com o 
mais pesado que o ar, coube ao nosso patricio Santos-Dumont, a 
incomparável glória de tê-lo feito publicamente, conforme anun; 
ciara, na celebre tarde de 23 d e  outubro de 1906. Após o sucesso 
de Santos-Dumont vários fabricantes de carroças, bicicletas, auto- 
móveis, planadores, etc., engajaram-se imediatamente na corrida 
para a produ~ão do invento do grande brasileiro, com fins nitida- 
mente lucrativos. Entre êstes, (no meu modo de ver) segundo 
as informa~ões obtidas de veteranos da época, levaram a melhor 
os irmãos Voisin, que em 1907 voaram seu protótipo e em 1909 
anunciaram, para venda, seus aviões com os dizeres: "Les aero- 
planes Voisin - Sont les seuls qu'on ait vu voler montés par dife- 
rents pilotes". A Voisin portanto foi indubitavelmente a primeira 
fábrica de aviões se bem que não tenha fabricado o primeiro avião, 
honra que cabe ao  nosso grande patricio Santos-Dumont. 

COMO SE DESENVOLVEU A INDOSTRIA AERONAUTICA 

A evolução da Indústria Aeronáutica foi conseqüência de dois 
fatos: 1 . 9  - A necessidade de melhores armas aéreas angustiosa- 
mente suplicadas pelos combatentes da 1.3 e 2.8 grande guerra. 
2 . O  - Aos, cada vez mais, numerosos aperfeiçoamentos técnicos 
que se fizeram imperativo introduzir nas aeronaves para que ga- 
nhassem um mínimo de segurança necessária à aceitação pública 
como meio de transporte. 

Obs.: Pode ser apreciada esta evolução pela série de figuras 
(slides) que apresentamos: 



INDÚSTKIA AERONÁUTICA - 

-aviador-engenheiro Georgc Soare. 
Ilustraqões d a  palestra do Major- 

; de Morais. (q~iaclros de 1 a 19). 









1 - O célebre "14-Bis" 'no solo antes de iniciar a era da 
aviação. Difícil é de se conceber a extraordinária importância dês- 
te avião, de sua forma e de sua disposição. Antes disto ninguém 
soubera qual seria a primeira forma à voar. Seria como a águia, 
como o morcego, como um pato? Sòmente procurando entrar na 
escuridão da época A. S .  D .  (Antes de Santos-Dumont) é que se 
pode dar o devido valor ao inigualável feito. 

N. B. - No dia de hoje dizem, os entendidos, que a forma 
mais adequada as  condições de vôo pioneiro ainda é a do "Canard", 
de Santos-Dumont. 

2 - A figura 2, mostra o memorável minutos que abriu as 
cortinas para a nova era de velocidade a qual trouxe o rápido pro- 
gresso que se faz no mundo de hoje. 

3 - A figura 3, contra-capa de uma revista de 1909, mostra 
o célebre anúncio dos irmãos Voisin, primeira fábrica comercial 
de aviões. 

4 - A figura 4, dá idéia de como seria uma fábrica da época. 
Esta, cêrca de 1910 é a fábrica de Handley Page na Inglaterra. 

5 - A figura 5 ,  mostra os primeiros aviões fabricados para 
venda, dos Voisin e de Farman. Notar a influência da idéia de 
%?tos-Dumont ,"Papagaio de caixa", e dos irmãos Wright, que 
a esta altura 3 tinham se apresentado na França (1908) trazendo 
grandes aperfeiçoamentos em matéria de aerodinâmica. Entretan- 
to, ainda decolaram com auxilio de um "Pylõne". 

6 - A figura 6, mostra um dos "clichês" mais conhecidos 
nos primórdios da aviação. O célebre anúncio do aeroplano 
"Wright". 

7 - As figuras 7 e 8 ilustram os primórdios da Indústria 
subsidiária da Indústria Aeronáutica, anunciando os rudes apare- 
lhos e componentes de aeronaves da época. 

8 - A figura 9, mostra o entusiasmo e curiosidade, pela avia. 
$20, existente na época. Esta é a 1.a Exposição da Indústria Ae- 
ronáutica, realizada em Paris em 1908. Isto, apenas dois anos 
apbs Santos-Dumont ter demonstrado que o mais pesado voava por 
seus próprios meios. Como contraste os senhores deveriam pre- 
senciar as  dificuldades que estamos tendo, quase 50 anos decorri- 
dos, em fazer com que industriais brasileiros se apresentem na 1: 
Exposição de Indústria Aeronáutica, que faremos realizar no Ibi- 
rapuera na semana próxima. 

9 - A figura 10, página de jornal de aviação da época 
"L'Aero", 1909, anuncia entre outras coisas o famoso "Demoiselle" 
de Santos-Dumont, que foi sem dúvida a aeronave mais revolucio- 
nária da época e com tõdas as caracteristicas das aeronaves mo- 



dernas. Vejam a figura 11 e estudem as características. Em 
uma época em que todos o estavam imitando com a construção de 
biplanos, Santos-Dumont sai com um monoplano asa alta, empena- 
ge moderna, 3 pontos, motor acima do piloto, etc. 

10 - Figura 12 - êste é o avião com que Bleriot atravessou 
a Mancha em 1910. Qualquer semelhança com o "Demoiselle" é 
mera coincidência. 

11 - A figura 13 mostra o célebre Hanibal, H .P .  42, de 
1930. Foi um dos primeiros transportes comerciais de sucesso. 
Veja a semelhança de suas linhas com as do "14-Bis", da figura I .  

12 - Agora na figura 15 o conhecido transporte de tropas 
e bombardeiro inglês "Harrow" um dos que in~ciou a 2.* guerra 
mundial. Veja a semelhança de disposição com o "Demoiselle", 
na figura I I .  Ainda asa alta, empenage, motor acima do pilo- 
to, etc. 

Agora melhor se pode apreciar o gênio inventiva de Santos- 
-Dumont que 30 anos antes tirou esta disposição de sua imaginação 
e foi a que perdurou. 

13 - Finalmente dois modernos aviões de diferentes cate- 
gorias que comprovam a influência do traçado e da disposição das 
aeronaves de Santos-Dumout sobre as aeronaves modernas. .Na 
figura 17 o conhecido "teco-teco", de nossos aeroclubes o qual obe- 
dece à mesma disposição do "Demoiselle" de Santos-Dumont. Na 
figura 18 um dos mais modernos aviões de transporte do mundo 
o que por certo tem tido grade aceitação, o Fokker F-27. Motores 
a turbina, modernissimos métodos de fabricação, excelentes carac- 
terísticas, mas ainda assim obedecendo à disposição do "Demoisel- 
le". Asa alta, 3 pontos, motores acima da cabine, empenage no 
fim da fuselagem. Bastante no que diz respeito a evolução das 
aeronaves. 

Naturalmente, a Indústria que no inicio era uma fábrica de car- 
roças ou bicicletas é hoje a mais alta expressão da técnica mecâ- 
. nica, metalúrgica e eletrônica. A figura 19 mostra uma fábrica de 

aeronaves modernas. Esta, fabrica de fato só a estrutura (esque- 
leto e revestimento) da aeronave e a enche com um sem número 
de acessórios e equipamentos, feitos por mais de mil fabricantes 
especializados, que variam desde o mais delicado transistor eletrô- 
nico ao rude forjado do trem de pouso; das delgadas paredes de 
um tubo de Bourdon as  reforçadas canalizações do sistema de alta 
pressão; da bateria ao pneu; do servo-mecanismo aos gigantescos 
flapes e empenagens. Assim é a Indústria Aeronáutica de hoje 
que, só nos Estados Unidos, gasta cêrca de 1/4 do orçamento to- 
tal do govêrno americano ou cêrca de 20 vêzes o orçamento total 
do Brasil. 



SUA HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 

No Brasil a Indústria Aeronáutica tem tido vários pioneiros e 
idealistas. A história apenas diz em cada caso "não foram com- 
preendidos pelos homens e govêrno de sua época". Assim encon- 
tramos Alvear que, em 1914, fêz o primeiro avião no Brasil. O 
General Vilella fêz o célebre Alagoas utilizando, para isso, madei- 
ras nacionais. Por volta de 1920 o saudoso industrial Henrique 
Lage mandou fazer os conhecidos Rio de  Janeiro e Independência. 
Comprou vultoso maquinário para fabricar aviões "Blackburn" e 
obteve licença para os motores Bristol. Entretanto, seus planos 
ficaram encaixotados até que aparecesse um elemento com entu- 
siasmo capaz de levera adiante seu ideal de fabricar aviões para 
o Brasil. Sómente em 1935 apareceu êste homeni que veio a ser 
o Brigadeiro (então Major) Muniz. O Major Muniz recémche- 
gado da França, onde foi um dos primeiros brasileiros a estudar a 
ciência e engenharia de construção aeronáutica, dispoz-se ao traba- 
lho e em rápida seqüência apresentou os protótipos do primeiro 
avião desenhado e construido no Brasil para treinar a juventude 
brasileira. Foi o "M-6" que logo foi seguido pelo "M-7" e "M-9". 
Quando o autor entrou para a aviação, os pilotos brasileiros eram 
já treinados em aviões brasileiros. Os "Muniz" foram produzidos 
em série nas oficinas da Ilha do Viana. Estas oficinas evoluiram 
para a Companhia Nacional de Navegação Aérea que fabricou cêr- 
ca de 200 aviões tipo "HL-1" e "HL-6", funcionando até 1947. 
Quase na mesma época forniava-se em São Paulo uma fábrica que 
foi sem dúvida a maior fábrica brasileira, tendo produzido cêrca 
de 800 aeronaves de 1 só tipo, - o CAP-4. Tratava-se da fábrica 
Pignatari, mais conhecida por Companhia Aeronáutica Paulista. 

A par destas iniciativas privadas, já desde 1936 vinha O go- 
vêrno, na pessoa de alguns oficiais idealistas, da Marinha e do 
Exército, procurando dotar o país de um arsenal capaz de produ- 
zir a arma aérea necessária à defesa nacional. Enquanto no Exér- 
cito se planejava a fábrica de Lagoa Santa, em grande parte de- 
vida ao Brigadeiro Ivan Carpenter, na Marinha instalava-se uma 
fabrica de aviões (sob o nome disfarçado de oficinas de reparo) 
que é hoje a excelente instalação do Galeão, a qual deve-se quase 
que exclusivamente à astúcia e habilidade do Brigadeiro Raimundo 
Aboim. 'Tõda esta atividade no afã de construir aviões no pais 
e mais as atividades técnicas pioneiras do I .  P . T .  de São Paulo e 
do Semiço Técnico de Aeronáutica dos Afonsos, tiveram lugar nos 
anos de 1934 a 1946. Em 1940 o Brigadeiro Muniz compreendeu 
que a Indústria não vingaria sem a fabricação dos motores e mui- 
to oportunamente construiu a preço de "lend-lease" durante a guer- 



ra, a excelente Fábrica Nacional de hlotores, por certo unia das 
mais bem instaladas do  tnuudo. Usando do mesmo expediente, e 
ainda durante a guerra, o então Major Júlio Américo dos Reis, viu 
oportunidade de dotar-nos de uma moderna fábrica de aviões. Sob 
o disfarce de uma "oficina de reparos "adquiriu nos Estados Uni 
dos, durante a guerra e também a preços de "lend-Iease", a s  ins- 
talções do  grande Parque de Aeronáutica de São Paulo. Estas 
últimas oficinas, o autor teve a satisfação de ajudar a montar e co- 
locar em funcionamento, sob as  ordens do seu ilustre chefe e pre- 
sado amigo. Cel. Av. Eng." José Vicente de Faria Lirna. 

SITUAÇÃO GERAL 

Estava instalado o nosso atual Parque d a  Indústria Aeronáuti- 
ca. Entretanto, a partir de 1947, com o término da guerra e com 
a s  necessidades de cortes financeiros drásticos para conter a infla- 
ção, sofreu antes do resto, a Indústria Aeronáutica. Ao Ihes serem 
recusadas encomendas e subsidios niínimos que perniitissem a con- 
tinuação de suas atividades, as  fábricas foram cerrando suas por- 
tas. Por volta de 1949 estava reduzida a zero a produqão aeronáu- 
tica no pais. Para  isto contribuiu, além dos cortes financeiros 
do  Govêrno Dutra, a inflação de material "Surplus" americano jor- 
rado no Brasil a "preços ínfimos", no tenipo em que com 18 cru- 
zeiros se comprava um dolar e com 5.000 dólares um C-46. Nes- 
tas condições morreu nossa Indústria Aeronáutica de antes da guer- 
ra e nasceu nosso comércio aéreo de após guerra. Para  êste úl- 
timo as  condicões estavam boas, isto é, havia excesso de pilotos 
treinados e de aviões a baixo custo; por outro lado, havia falta de 
transportes de superfície. 

Ao se antever o término do "Surplus" e a necessidade de re- 
iiovação de material volante, começou-se a ter preocupacão nova- 
mente com a construção no país. As dificuldades de divisas im- 
puzeram a necessidade de obtenção de sobressalentes componentes 
para aeronaves na Indústria Nacional. Primeiro o Parque de São 
Paulo, depois a Diretoria do Material iniciaram programas de pes- 
quisas e fomento da Indústria Nacional para a produção de com- 
ponentes de aeronaves. Concomitantemente medidas mais amplas 
do  fomento a Indústria foram tomadas pelo Ministro Nero Mou- 
ra, resultando na contratação d a  tradicional fábrica Fokker da Ho- 
landa para reiniciar a construção aerdnáutica no pais. Sòmente 
esta mostra de boa vontade por parte do  govêrno foi o suficiente 
para encorajar várias iniciativas, tais como a Omareal e Neiva em 
Botucatú, a Cássio Muniz em São Paulo e varias outras proponen- 
tes com estudos prontos para a produção de  aeronaves no país.  



f ONCLUSAO 

Recapitulando, vimos ligeiramente, o que é a Indústria Aero- 
náutica, onde e como surgiu, como se tem desenvolvido no mundo 
e como tem sofrido tropeços no Brasil. 

Um estudo mais completo, que foge ao escopo e singeleza 
de uma palestra, mostraria que a Indústria Aeronáutica tornou-se 
desde cedo urna Indústria de guerra. Com as  guerras ela tem se  
desenvolvido, e seus periodos de evolução são senipre coincidentes 
com as  maiores ou menores tensóes e a s  maiores ou menores ne- 
cessidades de Defesa Nacional. 

Em parte alguma do  mundo ela persistiu, a menos que forte- 
mente subsidiada pelas fôrças armadas com encomendas gover- 
namentais. Nos Estados Unidos onde ela está mais desenvolvida, 
gasta-se anualmente cêrca de 1/4 do orçamento federal e 80% do 
da Fôrça Aérea com seu sustento. O inesmo acontece na Ingla- 
terra, França, Rússia e todos os paises onde ela tem prosperado. 

No Brasil ela tem se desenvolvido à base do entusiasmo de 
sucessivas gerafões. Por volta de 1920 foram os Vilelas. Henrique 
Lage, etc., nos 30 os  Muniz, Carpenter, etc., iios 40 Aboini, Pigna- 
tari, etc.; agora, á base do entusiasnio se inicia novo ciclo. E ver- 
dade que as  condições de hoje são beni melhores que as  aliterio- 
res, uma vez que já temos ótimas instalafões, unia das  maiores 
aviações civis do mundo e um excelente Centro TCcnico coriio base 
de forrnacão e apôio científico. 

Entretanto, sòinente teremos nossa Indústria Aeronáutica evo- 
luida e modernizada se, tal como nos outros paises, torriarnios me- 
didas que assegurem a sua continuidade e sobrevivéncia. Entre 
estas medidas, por certo, deverá ser incluída uma lei que obrigue o 
MinistCrio da Aeronáutica a gastar, não os 805; das verbas con- 
fornie nos EE .  UU.,  mas meramente 10 a 1556 na aquisição de 
material aeronáutico fabricado no pais. 

Infelizinente, senhores, no Brasil não se gasta nem isto, e a 
Industria Aeronáutica é nas naqões i~iodernas a espinha dorsal d a  
Defesa Nacional. 
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A NACIONALIDADE DE SANTOS-DUMONT 

Há cinqüenta e cinco anos, em começos do século, Santos-Du- 
mont realizava em Paris, no "Bois de Boulogne", as suas primei- 
ras experiências aeronáuticas, iniciadas em 1898. "Creio mesmo 
que foram estas experiências que deram lugar à fundação do Aero 
Club de França", escreveria o eminente patricio em sua "O que 
vi, o que nós veremos", publicada em 1918. Fundado em fins do 
século passado, onde já madrugavam os claróes matinais do sé- 
culo atual, o Aero Club de França era, no expressivo dizer do grau- 
de brasileiro, "O ninho da Aeronáutica". Dai haviam de deste- 
rir o vôo da glória, os jovens aeronautas do futuro. A esse pe- 
riodo, Santos-Dumont chania, com muita propriedade, a "Época 
heróica da aeronáutica". Êsses condores humanos punham cala- 
frios de entusiasmo nos seus semelhantes, pela audácia, pelo arro- 
jo, pelo verdadeiro desprezo da própria vida, para se lembrarem 
do sonho coletivo, o sonho sem limite dêsse português natural de 
Santos, Bartolomeu Lourenço de Gusniáo; o sonho de [caro, o mito 
grego de asas de cêra derretidas ao calor do sol da realidade. E 
esse bando irriquieto de pássaros humanos lutava contra a rotina 
e contra os elementos, para vencê-los e dominá-los. 

Santos-Dumont pertencia a êsse "ninho da Aeronáutica". Ti- 
nha audácia, intuição e gênio. Dava-lhe a primeira a coragem ne- 
cessária para enfrentar, com sangue frio, os perigos inevitáveis das 
subidas experimentais a pequena altura. Iluminava-lhe a segun- 
da a senda luminosa por onde ia caminhando. E o gênio abria- 
-lhe clareiras fantásticas nos domínios da ciência ainda inexplorada. 

A 12 de julho de 1901, o "Pai da Aviação" sobrevoa o Hipb- 
dromo de Longchamps, descreve círculos sôbre o campo, evolui por 
cima das usinas de Puteaux, ouve o silvar de apitos e sereias das 
fábricas parisiensrs. Paris inteiro, de nariz para cima, acompa- 
nha os movimentos do homem-pássaro, maravilhados com o acon- 
tecimento jamais sonhado ou antevisto. à s  exclamações mistura- 
vam-se as perguntas. O júbilo empolgava todas as almas para 





gation sousmarine et dans Ia navigation aérienne. Le balon de  
M. Santos-Duniont, qui vient d'effectuer deux jours de suitc le 
v0,yage aller et retour de St. Cloud a Ia tour Eiffel est le cinquième 
aérostat avec leq~icl cet ingénieur de vingt-huit ans a tenté de  re- 
soudre le probléiiie de Ia diriieabilité. 

Les positions respectives de ces divers agrès on été déterminées 
avec beaucoup de soin et après tatonnements, afin qu'iine fois tout 
en place et en tenant compte du poids même de I'aéronaute, Ia quille 
soi parfaitement équilibrée, ce qui assure son horizontabilité et 
une égale tension des cordelettes de suspension. Cette condition 
explique pourquoi le siège de I'aéronaute se trouve éloigné du mo- 
teur. 

Enfin, c'est par le déplacenient du guiderope, suspendu sous 
ia quille et pesant 38 kilograinmes, qu'6n obtient I'inclinaison vou- 
lue du systènie dans un sens ou dans I'autre pour effectuer les inou- 
vements d'ascension ou de descente, 

A 7 heures, le "Santos-Dumont n.? 5" doublait Ia Tour Eiffel 
en Ia contournant un peu au-dessus de deuxième plateforme. Ce 
virage est exécuté avec une précision remarquable. 

Attendons-nous a le voir un de ces planer sur Paris et descen- 
dre, par exemple, sur Ia terrasse de I'Automobile Club, place de Ia 
Concorde". 

Vejamos em português o pensamento do jornalista d a  Ilustra- 
qão Francesa. Diz a Ilustraqão: "A primeira quinzena do mês de 
de julho de 1901, foi assinalada por dois acontecimentos que po- 
deriani bem marcar duas grandes datas na história'da humanidade, 
o que pareceu em todo o caso prometer em matéria de conquistas 
científicas, o século XX não será inferior ao sfculo XIX. Com 
dez dias de intervalo, o subniarino "Gustavo Zede" fêz  siias provas 
na Córsega, e o balão dirigível Santos-Dumont fêz a s  suas em Pa- 
r i .  Em dois números consecutivos, "L'lllustration" pode consa- 
grar as  suas gravuras da primeira página a essas duas proezas 
- os primeiras - executadas no domínio da navegação subrnari- 
na e na d a  navegacão aérea. O balão do Sr. Santos-Dumont, que 
efetuou eni dois dias seguidos a viagem de ida e volta de S t .  
Cloud à Tôrre Eiffel é o quinto aeróstato com o qual êsse enge- 
nheiro de  28 anos tentou resolver o problema da dirigibilidade. As 
circunstncias respectivas de diversos insucessos foram determina- 
dos com muito cuidado, após longas observa~óes,  de forma que, 
tudo em seu lugar e tendo em conta o pêso do próprio aeronauta, 
a quilha estivesse perfeitamente equilibrada, o que assegura sua  
horizontalidade, e unia igual tensão dos cordéis de  suspensão. Esta 
condição explica porque o assento se acha afastado do motor. 
Enfim, é pela mudança do "guiderope" suspenso sob a quilha e 



pesando 38 quilos que se obtém a inclinação desejada do sistema, 
num sentido ou noutro para efetuar os movimentos de ascençáo e 
descida. Às sete horas, o "Santos Dumont n.? 5" dobrava a Tôrre 
Eiffel contornando-a pouco acima da segunda plataforma. Essa 
volta foi executada com notável precisão. Esperamos ver Santos- 
-Dumont em dias próximos sobrevoar Paris e descer, por exemplo, 
no terraço do Automóvel Club, na Praça da Concórdia. 

Com o "Santos-Dumont n.Q 9", o consagrado aviador patricio 
faz dezenas de passeios sôbre Paris, até descer dêle à porta de sua 
residência, na Avenida dos Campos Eliseos, depois de ter fcito o 
corso sôbre o Bois de Boulogne. E Paris inteira, de nariz para 
o céu. comenta, discute, louca, exalta a figura imortal do grande 
brasileiro. 

Cêrca de alguns anos, Santos-Dumont trabalha em silêncio. 
Numa assembléia do Aero Club de França, em julho de 1906, con- 
vida seus amigos a assistirem, no dia seguinte suas experiências. 

"L'lllustration" de sábado, 27 de outubro de 1906 publica a 
fotografia do "14-Bis" voando a dois metros acima do solo, no 
prado de Bagatelle a 23 dêsse mês, com esta legenda: "M. Santos- 
-Dumont, déjà vainqueur du prix "Deutsch", de 100.000 francs. 
grâce à son dirigèable, vient de remporter aussi, mardi dernier, Ia 
Coupe Archdeacon, réservée aux appareils d'aviatiou. hlonté siir 
cet appareil original, M. Santos-Dumont a parcouru( l'autre ma- 
tin, d' un beau vol, une distance de 60 mètres. La photographie 
que nous donnons ici est, croyon-nous, Ia seule qui ait été authen- 
tiquement prise au cours de cette passionante expérience; elle mon- 
tre que I'aéroplane ne s'est pas élevé à une bien grand hauteur 
audessus du sol: 2 mètres environ. L i ,  d'ailleurs, n'était pas la 
question, et le grand interêt de I'experience était de démontrer 
que I'on peut, sans le concours d'un support plus Iéger que I'air, 
réaliser le vol plané. Cette démonstration est aujord'hui faite". 

Em nosso idioma, a noticia da Ilustração, diz: "O Sr. Santos. L 

-Dumont, vencedor do "Prêmio Deutsch", de 100.000 francos, gra. 
ças ao seu dirigivel, acaba de obter, terça-feira Últinia, a taça 
Archdeacon, reservada aos aparelhos de aviação. O Sr. Santos- 
-Dumont tendo subido nesse aparelho original, percorreu, nessa 
manhã, em belo vôo, uma distância de 60 metros. A fotografia 
que damos aqui é, acreditamos, a única autênticamente tirada no 
decorrer dessa apaixonante experiência; ela mostra que o aeropla- 
no não se elevou a grande altura do solo: dois metros mais ou me- 
nos. Nisso, aliás, não estava a questão, e o grande interêsse da 
experiência estava em demonstrar, que se pode, sem o auxílio de 
um suporte mais leve que o ar, realizar o vôo. Esta demonstra- 
ção foi hoje feita". 

"La Nature" refere-se ao acontecimento, dizendo: "La jour- 



née du 13 Septembre 1906 désormais historique, car, pour Ia pre- 
mihe fois, un homme s'est eleve dans I'air par ses propres moyens, 
Santos-Dumont, sans cesser ses travaux sur le "plus léger que I'air" 
fait aussi de très importnates études sur le "plus lourd que I'air", 
e c'est lui qui est parvenu à "voler" en ce jour mémorable, devant 
un public nombreux. . . .il reste un fait acquis, c'est qu'il s'est 
klevé dans I'espace, sans ballon, et c'est une victoire importante 
pour les partisans du "plus lourd que I'air". C'est donc mainte- 
nant (23 Octobre) Ia victoire complète du "plus lourd que I'air"; 
Santos-Dumont a démontré de fafon indiscutible qu'il est possible 
de s'élever du sol par ses propres moyens et de se mantenir dans 
I'air". 

Em nosso idioma, o jornalista diria: "O dia 13 de setembro 
de 1906, de hoje em diante histórico, porque, pela primeira vez, 
um homem se elevou no ar  por seus próprios meios, Santos-Dumont, 
sem interromper seus trabalhos sôbre o "mais leve que o ar" fêz 
também bem importantes estudos sôbre o "mais pesado que o ar". 
e foi êle que conseguiu "voar" nesse dia memorável, diante de nu- 
meroso público. Permanece um fato conquistado: é que êle se 
elevou no espaço, sem balão, o que6  mais uma importante vitória 
para os partidários do "mais pesado que o ar". "Foi portanto 
(23 de outubro) a vitória completa do "mais pesado que o ar"; 
Santos-Dumont demonstrou de modo indiscutivel que é possivel a 
gente elevar-se do solo por seus próprios meios e de se manter 
no ar". 

Ao descrever êsses fatos assistidos por numeroso público pa- 
risiense, a imprensa do mundo inteiro glorificava um homem, glori- 
ficava Santos-Dumont, glorificava êsse brasileiro cujo nome se uni- 
versalizava após "êsse minuto memorável na história da navegacão 
aerea". 

Decorridos cinqüenta anos sóbre êsse acontecimento de tanta 
repercussão na imprensa mundial, de tanta ressonância nos nieios 
científicos do universo, do próprio Ministro da Guerra da França. 
General André, ter notado e admirado a facilidade e a segurança 
com as quais evoluia o balão dirigido pelo nosso glorioso patrí- 
cio, conforme carta escrita por êle a Santos-Dumont, onde afirma: 
"11 était impossible de ne pas constater les progrès dont vous ave2 
doté la navigation aérienne"; isto é, "era impossivel não compro- 
var os progressos com que dotastes a navegação akrea", uma re- 
vista editada em Paris, neste ano da graça do Senhor de 1936, unia 
revista especializada em assuntos históricos, "Miroir de I'Histoire", 
ignora tudo isso e mais alguma coisa. 

Assim, o n.? 73, de janeiro de 1956, em "Miroir de 1'Histoire" 
o conde Jacques de Lavaulx publica um artigo intitulado: "Henri 
de Ia Vaulx-Précurseur de l'Aéronautiquel', fala das experiências 



do grande aviador francês, para traçar-lhe a carreira. A certa al. 
tura dêsse trabalho histórico, o conde Jacques de Lavaulx assevera: 
"Entretanto, era preciso chegar não sòmente a corrigir os efeitos 
do vento, mas até suprimi-lo e libertar-se dèle". Fale por nós o 
próprio articulista: "C'était le but des recherches que deu aéro- 
nautes, Renard et Santos-Dumont, entreprenaient depuis quelque 
temps". Em português, a tradução seria: "Era o alvo das pes- 
quisas que dois aeronautas, Renard e Santos-Dumont, empreendiam 
havia algum tempo. Mas o conde de Lavaulx continua dizendo: 
"Le comte de La Vaulx (Henri) s'int'eressa à leurs travaux et de- 
vint rapidemente l'ami intime de Santos-Dumont. Cet Argentn 
intrépide avait déjà survécu miraculeusement à de nombreux acci- 
deuts, mais rien ne pouvait le décourager". Em nossa língua por- 
tuguêsa. o conde Jacques de Lavaulx diz: "O conde de La Vaulx 
(Henri) interessou-se por seus trabalhos e torna-se rápidamente 
amigo intimo de Santos-Dumont. ÊSTE ARGENTINO intrépido 
tinha já sobrevivido milagrosamente a numerosos acidentes, mas 
nada podia desencorajá-10". (Jacques de Lavaulx - "Miroir de 
I'Histoire", n:! 73, Janvier 1956, pp. 83 a 90). 

Ora, "êste argentino intrépido'' é brasileiro. O Sr. Jacque 
de Lavaulx o ignora. Ignora-o, por sua vez, o diretor da referida 
revista: L. H. Parias. Nessas condições, se "Miroir de I'Histoi- 
re reflete toute Ia vie du passé", ao tratar de UM precursor da aero- 
náutica, êsse espelho da história não reflete tôda a vida do passa- 
do, porque revive uma época de grandes feitos aeronáuticos, men- 
ciona "en passant" o nome de Santos-Dumont e dá-lhe a nacionali- 
dade argentina, para não mais dizer palavra a respeito de nosso 
intrépido patricio. Por isso mesmo, não seria demais dizer-lhe: 
Mr. le conte Jacques de Lavaulx, Santos-Dumont n'était pas Argen- 
tin; il était un Brésilien intrépide, et i1 était impossible de ne pas 
constater les progrès dont il a doté Ia navigation aérienne". 

Nesse caso, em nome da Coniissão de História e como seu sc- 
cretário, dirijo-nie a sua excelência o Major Brigadeiro Luis Neto 
dos Reis, ilustre Presidente da Comissão Executiva das Comemo- 
rações do "Ano Santps-Dumont", para lhe solicitar seja oficiado ao 
Sr. L.-H. Parias, diretor de "Miroir de l'Histoiren, rue de Vaugi- 
rad, 61, Paris-6e, a fim de informá-lo da nacionalidade de Santos- 
-Dumont e dos progressos feitos por èle no setor da navegação aé- 
rea, nesse periodo chamado "época heróica da aeronáutica". E 
convidar o Sr. L.-H. Parias a visitar o monumento erigido em St.  
Cloud, pelo Aero Club de França, ao "Pai da Aviação" como con- 
sagração aos seus denodados esforços, e, "homenagem que se pres- 
tou a um BRASILEIRO, reflete-se sobre a Pátria tôda", no dizer 
eloqüente do próprio Santos-Dumont. 



S A N T O S  D U M O N T  

Ein junho de 1952 foi coniemorado eni Paris o meio centená- 
rio dos vôos do brasileiro Santos-Dr~iiiont. Êste engenheiro-mecâ- 
nico - que, pela Aeronáutica, queimou fortuna e vida - cotneqara 
pelo principio, pelo balão a hidrogênio e pela criacão do  "motor 
de fogo" leve. Enfim, ein 1'306. êle rcalizou um vôo público, de- 
finitivo, com uni pequeno avião que, apesar de pesar menos de 300 
quilos, exigiu niotor rle 50 cavalos. Loxo, na Europa, outros o 
imitaram. Do outro lado do Atlãntico tinham declarado que, em 
1903, já lá se tinha voado coni uiii aparelho pesando 335 quilos, 
e de motor de só "16 cavalos", acionando dois hélices por corren- 
te; tinha sido lancado de uni alio, favorecido ainda por "forte ven- 
to" ascendente. 

C o m  esta experiência não foi logo repetida, tal v50 não fora 
honiologado na Europa. Mas, em 1908. W. Wright foi lá e provoii 
poder voar melhor. Ora, como o início dos vôos norte-americanos 
também, vai, em 1953, completar meio século, foi sugerido que 
- como se fêz em Paris - se faça lá réplica publica do vôo de 
1903, desta vez em planicie, sem vento ascendente, e como o mo- 
tor original, ainda lá conservado. Só assini haverá base para des- 
fazer a hesitação daqueles que têm dúvidas sobre a "precedência" 
dos vôos na Europa, como o de 220 metros, realizado em novembro 
de 1906 no canipo de Bagatelle, tambéni sem ajuda de ventos. Será 
este o meio prático de se decidir, concreta e definitivamente, a "prio- 
ridade mundial do vôo com o mais pesado que o Ar". - "Seleções", 
outubro de 1952 (Capa interna) 





BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO 

«. . .o sábio, o ilustre, o maior homem que a 
Portugal deu o século XVIII)) - Camilo Cas- 
telo Branco. 

«I1 Gusmão ebbe due torti: Puno di promet- 
tere troppo da principio, I'altro di circondarsi 
di mistèro)). Gallileu Venturini, «Da fcaro a 
Montgolfier)). 

«O primeiro inventor americano*. Afonso de 
Escragnole Taunay. 





O cinquuentenário do vôo do primeiro aeroplano, início do 
segundo estágio da navegaçüo aérea, iniciada em 1898, com os 
balões dirigíveis de Santos-Dumont, tem suas raizes nas ascensões 
dos primeiros aeróstatos verificadas em Lisboa no ano de 1709. 

]ustificáv'el, portanto, que ao prestarmos homenagem a Alber- 
to Santos-Dumont tambr;m nela incluamos os feitos do padre Bar- 
tolomeu Lourenço de Gusmúo. 

E, parece-nos, melhor tributo náo poderia ser que o registo 
nos "Anais" da Fundaçüo Santos-Dumont, de breve histórico dos 
seus trabalhos aerostáticos. por muitos anos envolvidos na penam- 
bra da incerteza e da controvérsia. 

Não há, hoje, mais dúvidas sôhre a prioridade uerostática de 
Gusmüo. O documentário esparso e desencontrado, bem assim 
as contribuições isoladas e distantes no tempo e no espaço, uma 
da outra, faram remanejados ou estudados pelo Presidente Per- 
pétuo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Afonso 
de Escragnole Taunay, que os coordenou e sistematizou. Temos, 
assim, a luz meridiana da verdade, a notícia exata dos feitos do in- 
ventor brasileiro - o primeiro na ordem cronológica dos nasci- 
dos na América - e determinada, portanto, a sua ubicaçáo na His- 
tória da Aeronáutica. 

O INVENTOR DO AEROSTATO 

BARTOLOMEU LOURENÇO que mais tarde chamar-se-ia 
BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMAO, nasceu na vila do 
Pôrto de Santos da então Capitania de S. Vicente, sendo batizado na 
mesma vila no dia 19 de dezenibro de 1685. Eram seus pais Fran. 
cisco Lourenço, cirurgião-mor do  Presídio, e d. Maria Álvares. 

Da  sua infância pouco sc sabe, mas a impressão que deixou 
foi a de ser um menino prodígio. 

No colégio jesuitico de Belém, na Bahia, onde permaneceu 
cêrca de quatro anos, denionstrou robusto talento, memória inve- 
jável e decidido gênio inventivo. Conta-se que êle idealizou e cons- 
truiu um aparelho para levar água de uma fonte ao colégio, na dis- 
tância cle 460 palmos. Até beni pouco tempo havia vestigio desta 
sua ob:-a, e da qual obteve privilégio a 18 de novenibro de 1706. 



Saindo do seminario por preferir a carreira de padre secular, 
seguiu para Lisboa. Matriculou-se depois na Universidade de Coin- 
bra, colou grau de doutor em Canones, dedicou.se à oratória sa- 
cra, pertenceu, como um dos fundadores, à Academia de História. 

&Ias o que o tornou notável e o imortalizou foi a invenção de 
um aeróstato, de ar quente. o qual conseguiu fazer subir a alguns 
metros de altura. 

Quando ainda no Brasil, nada deixou que autorize a acreditar 
que essa idéia nascera em seu cérebro. Mas em Portugal, diante 
da situação de fome e de miséria por que passavam algumas regiões, 
diante da situafão gravíssima em que se encontravam as forças do 
exército português, cogitou da solucão de tão acabrunhantes pro- 
blemas. Talvez pensasse nuni elemento, uma máquina, que faci- 
litasse o transporte de mantimentos e socorro a exércitos sitiados. 
E bem possivel que, em tudo isso, êle pensasse e a tudo quisses dar 
solução adquada. O único socorro poderia ir ter a essa gente, 
só pelos ares 

O ANTECIPADO PRIVILEGIO PARA A MÁQUINA 
DE GUSMAO 

O iovem brasileiro concentrou, pois, todos os seus esforços 
na execufáo da idéia. Deu começo aos trabalhos em princípios 
de 1709 e pouco depois apresentou a D. João V, rei de Portugal, 
um pedido de privilégio para a sua máquina de voar. 

Conhecem-se três apógrafos, com pequenas variantes, a res- 
peito de tal petição. 

O primeiro, aproveitado por Francisco Freire de Carvalho, 
de um opiisculo impresso em 1784, datado, porém, de 1774 com 
despacho real de 17 de abril de 1709. 

Outro, descoberto por Augusto Felipe Simões, no acervo da 
Biblioteca da Universidade de Coimbra em o códice 342. É uma 
variante mais desenvolvida que a anterior e nela se encontra a se- 
guinte nota acrescentada pelo copista: 

"Desceu a consulta, concedeu-se-lhe o privilégio, e dizem tem 
comprado para a fábrica de tal instrumento aéreo vinte e quatro 
arrobas de arames sortidos, isto é, grossos e delgados, e quantidade 
de papel com que teremos alguns dêstes chamados papagaios. Di- 
zem também que a primeira jornada que faz 6 a buscar tantos mil 
moios de trigo que estarão aqui brevemente, etc.". 

Por sua vez A. de Taunay observa o seguinte: 
" .  . .esta nota deve ter sido langada antes da realizacão da 



primeira experiência e por pessoa que piamente acreditava na efi- 
cácia das promessas da petição. 

Corrobora-o a alusão ao transporte do trigo. Havia, então, 
dêste cereal, imensa falta em Portugal, devido à conflagração eu- 
ropéia, chamada Guerra da Sucessão de Espanha, então em sua 
fase agudissima. 

Chegara o alqueire de trigo a 1.200 réis, em Lisboa, prego 
inaudito (*) . 

O despacho real C também de 17 de abril de 1709, e em ambos 
os apógrafos acrescenta "pena de morte aos transgressores". 

A terceira variante, manuscrito pertencente à King's Library, 
do British Museum (Add. hl. 3, 1520; códice in fol, de 393 fls.; 
tomo 9 da coleção dos Papéis Politicos). Oliveira Lima a êle se 
refere na sua "Relaqóes dos Manuscritos portuguêses e estrangei- 
ros, de interêsse para o Brasil, existentes no British Museum (cf. 
"Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", t. 65, 
pág. 721 ) . 

Entre os textos dêste e do apógrafo de Coimbra há diferen- 
ças de somenos e que não alteram a versão do fato histórico. 

O despacho régio divulgado por Freire de Carvalho é inte- 
ressante conhecê-lo na integra porque reproduz os itens do requc- 
rimento do Voador, como era de praxe na Chancelaria portuguêsa 
de então, "quer respondendo às simples petições quer aos ofícios 
aos delegados régios de tôdas as circunscri(.óes da monarquia, ou 
conquistas, como no tempo se dizia, por colónias". 

Ei-10 : 
"Eu El-Rei faço saber, que o P. Bartolomeu Lourenço me re- 

presentou por sua petição que êle tinha descoberto um instrumen- 
to para se andar pelo ar, da mesma sorte que pela terra e pelo 
mar, e com muito mais brevidade, fazendo-se muitas vêzes duzen- 
tas e mais léguas de caminho por dia; no qual instrumento se po- 
deriam levar os avisos de mais importância aos exércitos e a ter- 
ras mui remotas, quasi no mesmo tempo em que se resolviam, ao 
que interessava Eu mais que todos os outros Principes, pela maior 
distância dos meus Dominios, evitando-se desta sorte os desgover- 
nos das conquistas, que procediam em grande parte, de chegar 
mui tarde a Mim a noticia dêles; além de que poderia Eu mandar 
vir todo o preciso delas muito mais brevemente e mais seguros, e 
poderiam os homens de negócio passar letras e cabedais com a 
mesma brevidade, e tôdas as praças sitiadas poderiam ser socor- 
ridas tanto de gente como de munigóes e viveres a todo o tempo. 
e retirarem-se delas as pessoas que quiserem, sem que o inimigo 
o pudesse impedir. E que se descobririam as regióes que ficam 
mais vizinhas aos polos do mundo, sendo da Nação Portuguêsa a 



glória dêste descobrimento que tantas vêzes tinham tentado inùtil- 
mente a s  Estrangeiras. 

Saber-se-ão a s  verdadeiras longitudes de todo o mundo, que 
por estarem erradas nos mapas causavam muitos naufrágios; além 
de infinitas conveniências que mostraria o tempo, e outras que por 
si eram notórias, que tôdas mereciam a Minha Real Atencão; e 
porque dêste invento tão útil se poderiam seguir muitas desordens, 
cometendo-se com o seu uso muitos crinies, e facilitando-se muito 
mais na confiança de se  poder passar logo aos outros Reinos, o 
que se evitaria, estando o dito uso a uma só pessoa, a quem se 
mandassem a todo o tempo a s  ordens que fossem convenierites a 
respeito do dito transporte, proibindo-se a tôdas a s  mais sôbre gra- 
ves penas; por ser justo que se remunerasse a êle Suplicante inven- 
to de tanta importância, Me pedia lhe fizesse mercê conceder pri- 
vilégio de que, pondo por obra o dito invento, nenhuma pessoa de 
qualidade que for pudesse usar dêle sem licença dêle em nenhum 
tempo neste Reino e suas Conquistas com qualquer pretexto sem li- 
cença dêle Suplicante ou de seus herdeiros, sob pena e perdimento 
de todos os seus bens, a metade para êle Suplicante, e a outra me- 
tade para quem os acusasse e sôbre a s  mais penas que a Mim me 
parecessem, as  quais tôdas teriam lugar tanto que constasse que 
alguém o fazia o sobredito instrumento, ainda que não tivesse usa- 
do  dêle, para que não ficasse frustradas as  ditas penas, aumen- 
tando-se o que as  tivesse incorrido. E visto o que alegou, Hei por 
bem fazer-lhe mercê ao Suplicante de lhe conceder o privilégio de 
que pondo por obra o invento de que trata, nenhuma pessoa de qua- 
lidade que for possa usar dêle erii nenhum teinpo neste Reino e suas 
Conquistas, com qualquer pretexto seiii licenca do  Suplicante, ou 
de seus herdeiros, sob pena de perdimento de todos os seus bens 
a nietade para o Suplicante. e a outra nietade para qiierri os acusar: 
e só 'o  Suplicante poderá usar do ditn invento, como pede na sua 
petição. E este alvará se cuinprirá inteiramente, coriio nele se coii- 
tem; e valerá posto que seu efeito Iiaja de durar iriais de uni ano 
seni embargo da Ordenaçáo do Livro 2, Tit. 4, eiii coiitrário. E 
pagou de riovos direitos quinhentos c quarenta réis, que se carre- 
gaiarii ao Tesoureiro dêles a fl .  160 ilo Livro I . ' > ,  da sua Receita; 
c se registoii o Conheciriiento eiii forma no Livro 1:' do Kegisto ge- 
ral a fl. 149. José de Maia e Faria o fêz eni I-isboa aos 19 de 
abril de 1709. Pagou desta quatrocentos réis. Manoel dc Castro 
Guiiii3rfies o fêz escreve. - Rei - Co~iferido. Patricio Nuries: 
E coniigo Joseph Corrêa de Moura". 



A ESTAMPA DO ENGENHO GUShIONIANt2 

Divulgados os t2rnios da petição do padre Bartoloiiieu Lou- 
renço e do alvará concedendo o privilégio por êle solicitado, fer- 
veu a curiosidade em Lisboa não sònicnte nas classes cultas como 
entre a nobreza do reino. O monarca assinara o referido alvará 
de mercê concedendo monopólio um dia antes do despacho do sei1 
Desernbargo do Paço, já, a 17 de abril de 1709, "4ssim, diz A.  
d'E. Taunay, vinha a ra t i f ica~ão régia preceder qualquer denions- 
t r a ~ ã o  pública da eficácia do invento. E a explica$io de tal cir- 
cunstância parece-nos a demonstracão positiva de que o monarca 
aconipanhou os primeiros ensaios do  balão". 

Intensificando-se o movimento de curiosidade apareceu urii de- 
senho do aludido engenho, onde não se assinalavam a s  caracteris- 
ticas necessárias para se  elevar aos ares. No entanto é fora  de 
dúvidas que o de Gusmão subiu em mais dc unia prova. 

Este enigma permaneceu inconipreensivel. O êxito posterior 
de Gusnião, em absoluto coadunava-se com a figura do aparelho. 
Estava, é verdade, de acordo coni o conceito clássico mas ern opo- 
sição ao conhecimento cientifico, mesmo daquela época, enibora 
Portugal e Espanha continuassem alheios ao desenvolvimeiito da 
fisica. 

Os historiadores tamhéni duvidavarn pudesse Gusmio ter qual- 
quer êxito com tal aparelho estapafí~rdio. E passou-se, então, à 
hipótese da existência de outro sendo, portanto, aquêle, mera fal. 
sidade. 

COMO SE EXPLICA O CASO DA PASSAROLA 

O jesuíta Galileu Venturini publicoii, eni 1928, urna tese sôbrz 
história aeronáutica intitulada "Da Icaro a Montgolfier". E um 
extenso estudo histórico e análise de documentos procurando es- 
tabelecer-lhes a autenticidade e assim chegar a concl~rsões se, uuras. 
Ao tratar dos trabalhos de Gusnião consegue novas achzgas para 
esclarecer certos pontos. conio o caso do desenho d a  Passarola, 
e concluir pela realidade das experiências gusmonianas eni Lisboa, 
e, portanto, ter sido o padre brasileiro o inventor dos aeróstatos. 
E ainda mais, trouxe nova luz sobre a Passarola, cuja preseuca 
no acervo documental teni pertiirbado os biógrafos do padre brasi. 
leiro. 

Venturini apresenta, tieste sentido, depoiniento do poeta ita- 
liano Pier Jacopo Martello, autor do poema "Gli occhi di Jesu' 
onde trata do  caso. 



Taunay, cuidadoso pesquisador, 1120 se coritentou coiii a trans- 
crição de Venturini e solicitou do diretor da Biblioteca Nacional de 
Rorna fotografias das pági~ias  martelianas. Isto concorreu para 
se ter uina explicação satisfatória sôbre a preseliça da passarola 
no invcrito de Gusmão ( 2 ) .  

Martello dividiu seu pocnia, p~iblicado eni 1710, em quatro 
diálogos sôbre v6os e no ultitno critica o meniorial e a estampa da 
pasasrola, esta. já divulgada eni vários países do centro da Europa. 
Põe a ridículo o inventor pelas suas excêntricas ideias comprova- 
das pela não nienos incongruente estarnpa. 

Anos depois. em conversa com auxiliares do cardeal Conti, 
Nuncio Apostólico em Lisboa (futuro Papa Inocência XIII) obte- 
ve alguiiias iiiforniações que melhorarani o seu conceito sôbre o 
padre brasileiro e lhe espicaçarani a curi<isidade, além de levá-lo 
a se arrepender da injustiqa cometida. 

Resolveu, eutão, ir niais longe com as  averiguações. Dirigiu- 
-se ao enibaixador dc Portugal na Côrte Pontificia (1712 a 1718), 
o terceiro Marquês de Fontes e Abrantes, em casa de quetii Barto- 
lomeu de Gusinão se instalara quando chegou a Lisboa em 1709. 
Soube, Pier Jacopo hlartello, que O jovem padre brasileiro era pro- 
fessor de matemáticas do filho prirnogênito do marquês, conde 
Penaguião, no tenipo em que fabricava o engenho aerostático. 

O local era um recinto fechado onde apenas o seu discípulo 
penetrava. 

Como a curiosidade ameaqasse a revelação do  segrêro, ambos. 
Gusmão e seu aluno, engendraram uma burla com o fim de afastar 
importunos cujo número crescia com a divulgação do alvará de 
privilégio. Lancaram o desenho em forma de passara-barca com 
algunias explicações sôbre o seu funcionamento, uma vez pronto 

Esclarecido coni o que soubera, o poeta Martello, resolve SU- 
primir, na edicão de 1920, o quarto diálogo. E para explicar a sua 
descisão ao cardeal Alexandre Albani, encarrega um conhecido de 
ambos, Marco Antônio de entregar-lhe unia carta eiii que se justi- 
ficava da referida supressão, e adiantava pornienores sôhre o ca!o 
do desenho divulgado. 

A EXPLIC.4ÇAO D E  PIER MARTELLO 

"Logo que de Paris vos eiivici alguns livros meus para serem 
apresentados ao Exnio. Principe D. Alexandre Albani (agora que 
riiercs dos serviços assinalados que com incrível talento prestou a 
Santa Sé, dentro e fora da Itália, é cardeal o iiiesiiio Senhor), a vós 
recorro de Bolonha, a fim de que. eni iiieu huniilde nome, faça a 



Sua Eminência a pobre dádiva dêstes "Diálogos" que refundi e que 
como se trata de assunto dramático inseri no meu Teatro. 

Assim não ousarei $essoalmente, apresentar tão desvaliosa 
cousa a tão eminente personagem visto como a matéria não é curin- 
sa nem dela se pode dizer que seja nova, não abundando, aliás, 
nos depósitos dos livros aquilo que sobre o Vôo eu havia es- 
crito. 

Assim, é exato que nesta nova edição encontrareis unia "Ma 
nhã" (diálogos) a menos e eis o que tal motivox 

Já nos prelos do gentil Gonzaga (que então vivia) estavaili 
êstes mesmos Diálogos quando no palácio do Senhor Enviado Ple- 
nipotenciário de Portugal, atualme?te dignissimo Embaixador da- 
quela Coroa surgiu um impresso em língua alemã, a tratar da ex- 
periência de certa Barca voadora de Frade Indiano chaniado Bar- 
tolomeu Lourenço, inventada em Lisboa e que devia, naquela gran- 
de Capital, e em presença de toda a Corte, fazer experiência no dia 
vinte e quatro de junho de mil setecentos e nove. 

A impressão era de Viena provinda de João Baptista Schoet- 
tner. Impressor Cesáreo iulico e da Universidade, sob a insignia 
do caranguejo vermelho e continha uma figura com outras parti- 
cularidades do aparelho. Submetendeas ao meu critério não a 
achei praticável, motivo pelo qual me puz a impugnar o invento e 
a prognosticar-lhe infeliz êxito, o que deu motivo a que na "Quarta 
iManhãn, eu a precipitasse e nas três precedentes por assini dizer 
generalisasse o caso. 

E que fiz? Sôbre a gravura do frotispicio imprimi a 'figura 
(da Passarola) que em número de ordem é a segunda, mas aba- 
tendo-se sôbre o solo e na iminência, segundo minha predição, de 
arrebentar-se. 

No "Diálogo", todavia lia-se a tradução do impresso alemão 
para o idioma italiano e a descrição de tal figura. 

Voltando mais tarde daquela Nunciatura Apostólica (de Lis- 
boa) o Eminentíssimo Contf, agora Santíssimo Padre eni Cristo 
e nosso soberano Inocêncio XIII, pontífice ótimo Máximo, resolvi 
indagar dos auxiliares de Sua Eminência o que sabiam da: expe- 
riências do homem do Brasil, visto como corria a fama de haver 
éle (o Cardeal) intervindo no caso. Nada, quanto pela edição 
soubera eu, acontecera realmente ali (em Portugal), disseram-me. 

Falaramme, sim, de certo globo depapel que à força de quir- 
tessências, nele contidas e aquecidas e atraidas pelo Sol subira a 
certa altura de onde, depois, explodindo em pedaços minúsculos, 
recaira, cousa sem serventia alguma e sem nenhuma espectativa 
meritória. 



Tarde, então, me penitenciei de tanto haver dado crédito ao 
impresso tedesco. 

Mas como nêle não crer? quando budas aquelas Nações (ger- 
mânicas) nêle acreditavam e tantos em tal se compraziam que o 
traduziram para os idiomas respectivos ,divulgando-se-lhe não me- 
nos em França do que em Holanda as  múltiplas edições? 

Encarecendo eu êste fato, certo dia, a conversar com Sua Exa. 
o Senhor Embaixador de Portugal, homem possuidor de variados 
conhecimentos e sobremodo versado nas Belas Artes, e nas nobres, 
sorriu êle amenamente e me confidenciou o modo pelo qual seu es- 
tudiosissimo Primogênito (cujo cultivo da alta inteligência fora co- 
metido ao Matemático Brasileiro .sendo único que êste Religioso 
admitia no recinto, em que o fão esperado aparelho se construia) 
se houvera para não revelar o segrêdo confiado à sua leaidade. 

Para libertar-se da curiosidade importuna das perguntas dei- 
xou escapar aquele papel que, manuscrito, passando de mão eni 
mão, saira inopidamente dos prelos da Alemanha, França e Holan- 
da, havendo o jovem fidalgo, e o Indiano estourado de riso por 
causa de tal sucesso. 

Assim vos peço senhor Marcantônio que conteis esta histó- 
ria a sua Eminência, alegando, pois, a êste Senhor a razão de ha- 
ver eu expungido, depressa, dos "Diálogos" o quarto, pelo fato 
dêle se basear em graciosa e inocente impostura. Isto vos será 
fácil realizar etn relação a êste Humaníssimo Príncipe a cujo no- 
bre espírito liga a comunidade dos vossos Estudos". 

ATITUDE INEXPLICAVEL DE GUSMÁO 

Gusmão deu começo ao aeróstato em maio de 1709. Já, a 
êsse tempo, firmara-se o seu prestigio de homem inteligente em tó- 
da a sociedade de Lisboa. Colheu simpatias e despeitos. Teve 
uma vida agitada que o seu espírito versátil e inconstante ainda 
mais perturbou. 

O Rei D. João V protegeu-o incondicionalmente e lhe deu pri- 
viltgio e meios de construir o pequeno balão. Mesino quando as 
experiencia, embora de resultado positivos corno demonstraçác 
cientifica não corresponderam à exagerada espectativa de todos. 
inclusive à do próprio Gusmão, o soberano soube ser seu amigo. 

A atividade de Bartolomeu Lourenço passa para o domínio 
público muito antes das suas demonstrações aerostáticas. Para 
trabalhar em sossêgo, a salvo dos importunos, o seu discípulo, 



conde de Penaguião, primogênito do marquês de Abrantes, ou êle 
mesmo, ou ambos, idealizaram a burla da passarola que depois 
correu mundo. Assim emergiu aos olhos do público, através da 
imprensa, envolvida em fantasias, como revelação sensacional que 
era. 

O original do desenho perdeu-se e com êle as explicafões adi- 
cionais. Naturalmente foram um e outras sendo modificados ao 
léu da imaginação dos transmissores. Não se sabe também o iti- 
nerário dêsses apontamentos e se a êles. sempre, o desenho acom- 
panhou. 

A primeira divulga@o pública se deu em fins de maio de 
1709, antes das demonstrações do aeróstato por Bartolomeu de 
Gusmáo, e fora de Portugal, antes mesino da realização da pri 
meira experiência do aerbstato, em Lisboa". 

Folheto impresso apareceu em Viena e na Itália em 1709, e 
talvez em outros países. 

Eni Portugal, acredita Taunay ser provável tenha circulado 
o desenho da Passarola, impresso ou não) mas que corn tõda a 
certeza fora visto pelo Cardeal Conti. 

O que na realidade Bartolomeu preparava era um globo para 
conter ar quente. Consistia numa estrutura de arame em forma de 
de esfera e coberta de papel. Êste "boião" (de onde se derivou 
a palavra "balão") foi apresentado nos dias 5 e 8 de agosto e 
a 3 de outubro de 1709 ao Rei e à côrte. 

O engenho subiu em todas as experiências. Mas não ofere- 
ceu muita coisa de interessante, principalniente diante dos  têrmos 
do privilégio. 

Isto deu base aos remoques, impropérios e debiques ao padre . 
e ao seu invento, niormente por se ter incendiado o balãozinho, em 
uma ou em duas das demonstrações. 

Gusnião passou a ser o "Padre Voador" e o seu aerbstato, a 
"Passarola". Casquinadas e versos, não alteraram, porém, o pres- 
tigio do padre, no conceito do soberano. 

Bartolomeu ao invés de aproveitar a f o i ~ a  do seu valimento 
e prosseguir nos trabalhos, desgarrou e às atividades aerostáticas 
não deu seqüência. A sua vida imerge, dai por diante, eni outros 
assuntos. 

O jovem Rei continuou, todavia, a demonstrar-lhe a mais viva 
simpatia. Fêz de Gusnião um dos capelões da Casa Real, um dos 
advogados da Corõa eni processo de grande importância encar- 
regando* de vários negócios diplomáticos, sobretudo com a Santa 
Sé. 



O Ministro dos Negócios do Exterior o incumbiu de traduzir 
a correspondência cifrada, o que êle executou de modo notável. 

O abandono repentino e o alheiamento depois, da sua obra 
aerostática fêz com que caísse tudo no olvido. Apenas, ainda em 
vida do padre, os seus desafetos, de vez em quando, lançavam ver- 
rinas, principalmente em versos, até o dia da sua fuga para a Es- 
panha. 

Acresce que o inventor queimou papéis antes de deixar Lisboa, 
entre os quais acredita-se havia os que esclareceriam toda a sua 
obra. 

Isto dificultou o trabalho dos biógrafos na reconstitui~áo da 
autoria do invento aerostático. As colheitas documentais espar- 
sas, precárias. incompletas, não permitiram, dentro de um quadrc 
lógico, conclusão de ter sido êle, Bartolomeu Lourenço, o inventor 
do balão. 

David Bourgeois interessou-se em apurar a veracidade do fa- 
to. Procurou comprová-lo com informação de pessoa respeitável 
que o presenciou. Assim mesmo aconselharam-no a escrever pa- 
ra um conceituado negociante de Lisboa a fim de que êste lhe obti- 
vesse outros pormenores confirmativos. O negociante respondoli- 
-lhe que Bourgeois estava bem informado e que o fato se verificou 
tal qual êle já sabia. Muitas pessoas em Lisboa dêle se lembravam, 
mas as informafóes eram já confusas. 

No seu livro "Recherches sur I'art de voler, depuis Ia plus 
haute antiquité jusqu'a ce jour, etc." relata Bourgeois: ". . .uma 
cesta de vime coberta de papel, oblonga e de sete ou oito pés de diâ- 
metro. Elevou-se à altura da torre de Lisboa, que tem cêrca de 200 
pés" 

Outro autor francês, Lentières, depois de descrever a ascen- 
são fantasiosa do balão diz: "Os Srs. Etienne e Joseph Montgol- 
fier inventaram ou renovaram os balões aeroitáticos, conhecido, 
como dissemos, já, por um jesuíta chamado Gusmáo". 

Muitos outros escritores e historiadores referem-se a Gusmáo 
e ao seu aparelho aerostático embora encarando o fato de vários 
modos. 

"Todas estas notícias servem para provar a existência do fato, 
diz Felipe Simões, com quanto inexatos nas circunstâncias que 
mencionam". 

Há pormenores comuns em todas as informacões sobre a rea- 
lização aerostática do Padre Bartolomeu: papel, fogo, ascensão e 
presença do Rei. 



O MANIFESTO ATRIBUIDO A GUSMAO 

De Gusmão nada se sabe haver escrito a respeito do seu in- 
vento aerostático a não ser o pedido de privilégio que grande atoar- 
da causou. Não o justificou, não o defendeu. É verdade que o i  
ataques foram prematuros pois vieram após a concessão do alva- 
rá, antes das experiências. E talvez por não querer revelar o in- 
vento antes das provas pblicas, silenciou. É de estranhar-se, 
porém, ter prosseguido no silêncio após as demonstrações que, se 
não revelaram a importância que lhe atribuiu no pedido de privile- 
gio, constituiu, no entanto, coisa inédita no século. Os rumores 
que se espalharam fora do Paço Real, não foram favoráveis. Aco- 
lhendo-os, o próprio cardeal Conti, Nuncio da Santa Sé junto ao 
Govêrno português, declarou ser o balãozinho gusmoniano, coisa 
sem importância, sem futuro e que havia subido apenas alguns 
pés. 

Atribui-se a Bartolomeu, um Manifesto, descoberto por Joa- 
quim Eliodoro da Cunha Rivera, bibliotecário da Biblioteca de 
Évora. este comunicou a Freire de Carvalho que o reproduziu, 
em 1849, na "Acta das sessões da Academia Real das Sciencias de 
Lisboa". 

Felipe Simões encontrou cópia mais completa deste Manifes- 
to na Biblioteca da Universidade de Coimbra. Ambas as cópia; 
não têm data nem assinatura. Cunha Rivera o atribuiu ao pró- 
prio Bartolomeu Lourenço afirmando que o escrevera antes da pri- 
meira experiência. 

O manifesto é notável pela sua clareza e simplicidade. Sente- 
-se ter sido escrito para o vulgo, aos pouco letrados - àqueles 
enfim para quem a ciência física era desconhecida. Fugia de to- 
do, pelo seu estilo, a linguagem rebuscada e nebulosa dos intelec- 
tuais da época. Foram explicações de quem quis ser entendido. 
Não aludiu aos princípios de Galileu, de Arquimedes, de Newton 
para não confundir. Era um trabalho de divulgação de conheci- 
mentos preliminares para se entender o invento. 

O texto completo foi publicado por Augusto Felipe Simões 
em opósculo "A invenção dos Aeróstatos Reivindicada", Évora - 
1868, e ùltimamente por A. de Escragnole Taunay em "Bartolomeu 
de Gusmão". S. Paulo - Leia - 1942. 

DESCRIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE VOAR 

Atribue-se a Gusmão, ainda a descricão de uma máquina de 
voar. É, segundo Felipe Simões, aceitável. Refere-se a um apa- 



relho em forma de pirâmide triangular. As explicaç0es foram da- 
das  a alguém pelo próprio Gusmão, no intuito, por certo, de assen- 
tar a opinião pública sóbre os seus trabalhos aerostáticos, revela- 
dos oficialmente pelo pedido e concessão de privilégios. As ex- 
plicações recebeu-as alguém do próprio Gusmão. É cópia. De- 
clara o autor ter "achado por várias experiências" que o a r  e não 
a terra tem propiredades magnéticas. Assim, alguns corpos nêle 
se mantêm suspensos. E como nem todas a s  partes sujeitas a 
virtude magnética do a r  se encontram no composto de alguns cor- 
pos, a máquina as  separa prendendo a s  magnetisadas para que 
não voem. Mas o faz de tal jeito que elas vençam não sómente o 
pêso da própria máquina, como outro qualquer que lhe estiver 
unido. 

Procura esclarecer que o aparelho, por sua natureza busca o 
a r  e sobe até o inicio dêle até um ponto onde a quantidade de a r  
que o atrai para cima seja igual ao do que lhe fica eni baixo. As- 
sim, conforme o maior ou menor pêso, a máquina descerá mais 
ou menos até se pôr em equilíbrio com o ar que fica mais vizinho 
a terra e nêle descançará. 

A máquina f feita de matéria sólida, de ferro ou cobre, bem 
"unida" de modo a evitar a evaporação dos "espíritos magnéticos" 
que nela estiverem guardados. 

~ s t a  pirâmide será presa com fortes cordas a um pavimento 
de madeira em que se colocarão pessoas e coisas que precisarem 
levar. 

Governa-se ela, por meio de uma asas colocada na última parte 
do paviniento, a qual pelo movimento que lhe der o timoneiro, ser- 
ve para caminhar, subir e descer, virar a qualquer parte, e parar 
quando for necessário. 

No a r  ela deverá ficar com a aresta para cima a fim de faci- 
litar a subida, e com a parte plana para baixo, a fim de facilitar a 
descida. A ponta ficará a frente "pa;a onde fór a jornada" a fim 
de resistir ao vento contrário. A base d a  pirâmide ficará voltada 
para trás a fim de aproveitar o vento favorável, "fazendo o oficio 
de vela". 

A máquina resolve, pois dois problemas: o do moto-continuo 
e o da velocidade que será igual a do vento atingindo duientas e 
mais léguas por dia. 

Passa depois, o autor da cópia a respigar pontos insertos no 
pedido de privilegio. E finaliza: "O autor tem alcançado privilé- 
gio perpétuo para que só êle e seus herdeiros possam usar dêste ' 
invento, e espera sair com êle a público dentro de três meses". 

"O autor da noticia, diz Felipe Simóes. era amigo de Barto 
lonieu Louren~o e, segundo informações suas, a escreveu. Não 



sendo, porém versado em fisica, o que da mesma descrição se de- 
preende, caiu em erros e inexatidões, confundindo e alterando pro- 
vavelmente o que ao autor da máqina ouvira". 

PRECONCEITOS 

O desenho da Passarola e as explicações adicionais talvez 
tivesse arrefecido a curiosidade geral. Não conseguiram, porém, 
deter a sensacáo de ridículo que os trabalhos do padre causaram 
numa sociedade estagnada por preconceitos. Para muita gente, 
instrumentos de voar não se coadunavam com a respeitabilidade da 
sotaina. Os que eram hábeis em versejar aproveitavam-se do lan- 
ce. A poesia era o meio mais eficaz de se desmoralizar quem 
quer que fosse e o que quer que fôsse. 

Diante da maré montante dos doestos e achincalhes, supóeni 
muitos historiadores se visse Gusmáo na contingência de justificar 
o seu pedido de privilégio que era uma confissão oficial de estar-se 
imiscuindo em coisas de voar. Procurou colocar em bases razoáveis 
as suas idkias e o sentido dos seus trabalho, para não acabar to- 
mado por louco. Lançou, então, anoniniamente. um Manifesto e 
posteriormente a descricão de uma máquina de se navegar pelo ar. 

Diz Felipe Simões: 
"Parecia a muita gente - o que bem claro se vê nas poesias 

alusivas ao assunto - que o invento de Bartolomeu Lourenço não 
era mais que um sonho extravagante de sua desvairada imagina- 
çáo. Homens, aliás ilustrados poderiam assim pensar naquela 
época. e entender, portanto, que as tentativas do "voador" não 
mereciam as honras de serem com seriedade descritas e mencio- 
nadas. O descrédito e ridiculo em que o padre GusmZo, por cau- 
sa da sua emprêsa de navegacão do ar, erani tais que falar da má- 
quina volante entre as produçóes d o  seu engenho seria tomado por 
muitos não em louvor mas em vitupério. É o que manifestamente 
se depreende da seguinte censura que a um sermão que o padre 
Bartolomeu Lourenço pregou na festa do Corpo de Deus, na Igreja 
de S. Nicolau de Lisboa, fêz o padre mestre fr. Manuel Guilherme, 
da ordem dos pregadores, presentado na sagrada teologia, con- 
ta censura que com o serinão foi iinprensa eiri 1721 lê-se o seguinte: 
"Sou de parecer que neste mesmo papel, mais que nos outros do 
mesmo autor já impressos, desempenhou ele e satisfez a nossa 
expectação da sua rara e quase incrível habilidade; porque neste 
subiu mais que em todos, e com tão firmes elevações, que entendo 
se lhe devem, mais aplausos que sustos, mais admirafões que dú- 
vidas". 



"Mostra-nos, prossegue Felipe Simões, também qual era a 
opinião desfavorável que o vulgo formava do autor da maquina 
volante um trecho escrito que precede o tomo 4.0 do Teatro de Ma- 
nuel Figueiredo com esta epigrafe: "Ao público presente e ao pú- 
blico futuro oferece a seguinte memória Francisco Coelho de Fi- 
gueiredo". A obra imprimiu-se em Lisboa no ano de 1804. 
". . . e  porque é natural que não poderei ver impresso, apesar dos 
meus bons desejos, todo aquêle teatro, em razão da minha idade, 
tomo a cautela de avisar os poetas dramáticos, que esta nação ti- 
ver naquele tempo, para que êle (meu irmão Manuel de Figueire- 
do) escreveu, se algum quiser ver os originais, ou aquêles poemas, 
que se não chegaram a imprimir, lhe não suceda o mesmo que acon- 
teceu às memórias, e ainda às experiências de Bartolomeu Louren- 
ço de Gusmão, conhecido mais pelo voador,.que pelo seu apelido, 
em quem no século passado (o de mil e sete cento) tanto motivo 
julgou a sua nação para escarnecer, e alguma coisa mais; pois eu 
criança, quando ouvia falar daquele homem arrepiava-se-me o cor- 
po, e arriçavam-se os cabelos de modo porque falavam dêle as gen- 
tes. Passado sessenta anos, vê-se subir uma máquina aerostática 
na França, que fêz aos primeiros camponeses, que a viram cair sem 
antecedência alguma, a natural estranhesa como aos portuguêses 
a caida da passarola sessenta anos ntes; querem-se adiantar os fins' 
úteis, e progressos, que propõem semelhantes conhecimentos, e quer- 
-se fazer justiça àqueles talentos, buscam-se estas memórias; es- 
tou persuadido que se achou bem pouca coisa dos trabalhos da- 
quele português, que sessenta anos antes teve na sua cabeça tais 
idéias, e semelhantes, como conhecerão hoje' as pessoas instruidas, 
que já têm aquêles estudos e conhecimentos, e muito principalmen- 
te aquêles que possuem os talentos que se não aprendem". 

CAMINHO DO DESVALIMENTO 

Bartolomeu Lourenço de Gusmão concluiu, todavia, e a des- 
peito de tudo, os estudos teológicos na Universidade de Coimbra, 
onde recebeu o grau de doutor em Direito Canônico. 

Em 1720 o Rei D. João V nomeou-o um dos cinqüenta mem- 
bros da Academia Real de História Portuguêsa, que acabava de 
fundar e, em 1722, deu-lhe cargo excelente, ao mesmo tempo que 
enobrecia seu pai. 

Uma intriga da Corte, aliás deplorável, foi a causa do seu 
completo desvalimento. 

E como se mostrasse amigo e comensal de vários judeus bra- 
sileiros residentes em Lisboa, a sua situação tornou-se critica. 

Tomado de pânico queimou todos os papéis que tinha em seli 



poder, inclusive os documentos a respeito da sua inveuqão aeros- 
tática. Em fins de setembro de 1724 refugiome na Espanha. 
Chegou a Toledo em estado de profundo abatimento, com a s  fa- 
culdades mentais alteradas, sendo internado no hospital d a  mise- 
ricórdia de San Roman onde faleceu a 19 de novembro de 1724. 
Seu irmão acompanhou-o até a Espanha neste último lance de sua 
vida. 

A CONCEPÇAO GUSMONIANA 

Bartolomeu Lourenco de Gusmão passou pela aeronáutica co- 
mo um raio. Espírito e temperamento versátil não se demorava 
no assunto após vislumbrar a causa principal. 

A sua tendência para a invenção era notável. E niais do que 
isso, conseguia encontrar o ponto de  ajuste de vários princípios e 
técnicas -e  criar o engenho. 

Assim foi com o balão. Pretendeu fazer um artifício capaz 
de andar pelo a r  muitas léguas, ser útil ao homem em todas as 
suas atividades econômicas ou bélicas. Todavia, de todo o siste- 
ma aeronáutico que imagionu sòmente conseguiu realizar o aerós. 
tato. 

E êle, Gusmão, o primeiro a procurar o papel como envoltó- 
rio, enquanto os outros falavani em esferas de cobre, de madeira 
ou de outro material. Conseguiu com arame e papel armar uma 
esfera ou esferóide. 

Colocou-lhe na parte inferior uma gamela onde se continha 
matéria inflamável, talvez carvão. 

Se êle conhecia a expansibilidade do a r  aquecido, ignora-se. 
Como se ignoram várias outras coisas a respeito do seu artifício 
aeronáutico. 

Acreditaria êle que, não o fogo, mas a fumaça é que fazia su- 
bir a sua bola de papel? Tambéni não sabemos. 

O padre Mendonça, português, perfilhando a concepfão aris- 
totélica e adotada por Alberto da Saxônia acreditava que o fogo 
tênue, volatilizado, não mais tinha a propriedade de queimar mas 
aquiria força asccnsional. Tanto assim que se o colocassem den- 
tro de uma barca de madeira não a queimaria. 

Mas se Gusmão contava com a propriedade do a r  aquecido, 
naturalmente encontrou dificuldades em niantê-10 num envoltório de 
papel filtrável aos gases tênues. Como se  vê a concepção gusnio- 
niana ainda é um enigma. Na realidade 6le apresentou um ba- 
lão e o fêz subir na sala das Embaixadas do  Palácio Real em Lis- 
boa. É, hoje, fato indiscutível. 



ACÊKTO DE DATAS E DOCUMENTOS 

Ninguém nielhor que Afonso de E. Taunay para ser trazido 
a êste remate a fim de atialisar e confrontar os depoimentos histó- 
ricos siibre a prioridade aeronáutica do padre brasileiro. Para isso 
basta rcpri;duzirmos duas páginas do seu livro "Bartoloineu de 
Gusmão" (*) : 

"A)  Afiriiia Salvador Ferreira, o mais ininucioso de todos 
os depoentes que forain três as  experiências. A de 3 de a q s t o  
de 1709, malogrou-se por corripleto; na de 5 do mesmo mes o 
balão suhiu riiais de 20 palmos (4,40 ni);  na de 3 de outuhro o ae- 
róstato tendo subido a bastante altura caiu "sem efeito". 

B) Relata Francisco Leirâo Ferreira que. na experiência de 
8 de agosto de 1709, o balão, em presença do Rei e muita fidalguia, 
subiu a altura da Casa das Embaixadas e do mesnio modo desceu. 

C) Refere o Núncio Apostúlico Conti, futuro Papa Inocêncio 
XIII ,  duas experiSncias em agôsto de 1709, sern Ihes fixar as  datas. 
E aliás seu depoimento, assinado a 16 de agosto, é anterior à ex- 
periancia de outubro, relatada por Salvador Ferreira. 

No primeiro dêstes ensaios houve maliigro completo. No se- 
gundo subiu o aeróstato i altura de "due canne", cerca de quatro 
metros e meio e ardeu. 

Conta o futuro Papa que Gusinão estava preparando terceira 
experiência dentro da prinieira quinzena de agiisto. 

D) Não fixa Soares da Silva data algunia nias refere que 
houve duas experiCncias durante a primeira quinzena de agôsto. 

Na pritiieira voou o balão "com brevidade" porque ardeu. Na 
segunda alcou.se o aparelho aos ares, e desceu sem arder. 

E) O anonimo do Códice 357 de Coimbra fala de unia só ex- 
periência eni que o balão subiu aos ares, deu pelas paredes e ardeu 
depois de incendiar urna cortina. 

F )  O poeta ( ? )  anôninio autor d a  versalliada encerrada na 
Pasta n." 51 d a  Biblioteca d a  Ajudü conta que o haláo ardeu, sem 
dizer se subiu. 

G)  José da Cunha Brochado narra o incêtidio do aeróstato, 
antes de começar o vôo. 

H) Os secretários do Cardeal Conti, futuro Papa Inocêncio 
XIII, relata a Pier Jacopo Martello que o globo de papel do santis- 
ta, mercê das quintessências que continha, aquecidas e atraídas pe- 
lo Sol ,subira a certa altura para se precipitar ao solo depois de 
explodir, ficando reduzido a niínirnos fragnientos. 

l*) Tauii-L?, Aforiso de F. - "Rarto!ornru de Gosiii:iu - Iiiveiitor do 
her6ctato - ?i vida e a obra d<i priintiro iiivetitor ainericaiin". ( E d i ~ á o  ilus- 
tr;ida cuni 85 gr;iitiras). 5x0 Paiilo - E r l i ~ ó r i  LEI4 1942, págc, 205 a 207. 



Primeira experiência - 3 de agãsfo de 1709 

O anônimo da Biblioteca da Ajuda e Brochado corroboram 
os depoimentos de Salvador Ferreira, do Núncio Apostólico e de 
Soares da Silva. relativos ao malogro das experiência de 3 de 
agosto de 1709. 

E limitam-se a isto. 

Segunda experiência - 5 de agôsfo de 1709 

Relatas Salvador Ferreira, segundo o qual o globo subiu 
mais de 20 palmos e foi derrubado pelos criados da Casa Real 
receiosos de que o seu foco causasse o incêndio do Palácio. 

O futuro Inocêncio X111 revela o incêndio do balão de uiiia se- 
gunda experiência, depois dêste subir "due canne". 

O anônimo do Códice 357 de Coimbra, aliás rancoroso inimi- 
go de Gusmáo, narra a ascensão do globo, e o seu perdimento. 
depois de ter posto fogo a uma cortina. 

A variante, descoberta por Inocêncio, não fala em cortina. 

Terceira experiência - 8 de agosto de 1709 

Francisco Leitão Ferreira fixa-a a 8 de agosto de 1709. 
Segundo êle o balão subiu suavemente e desceu do mesmo 

modo, sem acidente. 
Soares da Silva, mais explicito, corrobora as  palavras de Lei- 

tão Ferreira, declarando que o globo subiu aos ares, ao lado da 
Casa do Forte, debaixo da Casa das Embaixadas. E como não 
tivesse outra matéria mais que papel tornara a descer como su- 
bira. 

"Desta experiência singela proviera ao inventor grande ri- 
dículo dada a sua jactância de que o seu aparelho poderia andar 
duzentas léguas por dia transportando quarenta arrobas d? pêso". 

Na petição do Voador não se dizia, aliás, que o aeróstato 
seria capaz de carregar quarenta arrobas de carga. 

Quarfa experiência - 3 de outubro d e  1709 

Dêste ensaio é Salvador Ferreira o único a dar noticia. Refe- 
re-se a uma ascensão do globo a bastante altura. Parece ter bai- 
xado ao solo sem desastre algum, "sem efeito" prático. 



Nenhum dêstes depoentes contemporâneos refere-se a uma 
viagem aeronáutica de Gusmão, ou de quem quer que seja. 

Mas de tudo isto que resulta, esmagadoramente? E que Gus- 
mão apresentou a D. João V e a sua Corte, um aparelho que elevou 
aos ares. 

Se ardeu ou se não ardeu, a verdade é que subiu aos ares, 
fato virgem na história da Humanidade!" 

CRONOLOGIA GUSMONIANA 

1685 - dezembro (12 a 19) - Bartolomeu Lourenço foi batiza- 
do no dia 19, segunda feira. Deve ter nascido nesse mesmo 
dia ou, quando muito, na semana anterior. 

1689 - outubro - 22 - Nasce o futuro rei D. João V. 
1697 - Bartolomeu parte para o seminário jesuíta de Belém na 

Bahia. 

1701 - Esteve eni Portugal. . N a  memória de Baltazar Wilhelm 
demonstra-se que pertenceu a Companhia de Jesus, dela sain- 
do novico ainda, em 1701, aos 15 anos de idade. E com 
efeito no Catálogo da Companhia, relativo a 1705, lê-se "Bar- 
tholonieus Laurentius Nov. Schol. exoppido Sanctorum anno 
1701 dirnissus". A "Gazeta em forma de carta" de Jost Soa- 
res da Silva esclarece que Gusmão esteve em Portugal em 
1701. Eiir Lisboa maravilhou toda a gente pelo seu saber e 
talento. 

1703 - niaio - 5 - Endereça uma petição a Dom Fr. Francisco 
de S. Jerônimo, bispo do Rio de Janeiro exprimindo-lhe o gran- 
de desejo "de ser promovido a todas as ordens menores c 
sacras, para servir a Deus eni estado mais perfeito". 

1705 - Publica-se o Catálogo da Companhia de Jesus onde se lê 
a demissão de Bartolonieu em 1701. 

1705 - dezembro - 12 - A câmara da Bahia concede-lhe o pri- 
vilégio de um aparelho de elevar água. 

1706 - novembro - 18 - É deferido o pedido para que o pri- 
vilégio abranja .todo o Brasil. 

1707 - janeiro - 6 - O Núncio Apostólico em Portugal desde 
1689 e que fora elevado ao cardinalato em 1706 por. Clemen- 
te XI, recebe das próprias mãos de D. João V o barrete cardi- 
nalicio. 

1707 - fevereiro - 7 Requer o inquérito "de genere". 



1707 - março - 23 - Despacho d'El-Rei sobre o privilégio. 

1707 - setembro - 21 - O bispo expede uma carta "de pu- 
blicandis" . 

1707 -novembro - 7 - Já se achava provido das ordens me- 
nores. 

1708 - Tudo faz crer que, 1707, estivesse na Bahia. Um do- 
cumento do Arquivo do Vaticano diz que a Lisboa chegou na 
frota de principias de 1709. Não pode haver dúvida acêrca 
da permanência no país natal em 1708. Por outro lado existe 
a asserção positiva de um documento do Arquivo da Univer- 
sidade de Coimbra por Brito Rebelo, de que Gusmão frequen- 
tou o primeiro ano do curso em 1708. 

1708 - janeiro - 28 - Ainda não estava ordeiiado, como se 
deduz de um despacho do juiz do processo. O juiz do pro- 
cesso de ordenação, Dr. Jorge da Silveira Souto Maior julga 
ra a doação "firm,e e valiosa para o habilitando a seu titulo 
se ordenar". 

1708 - Deve ter recebido no Rio de Janeiro as últimas ordens 
das mãos do diocesano Dom Frei Francisco de São Jerô- 
nimo. Regressou ao Reino nos fins dêste ano, já presbitero. 
Desembarca em Lisboa. 

1708 - dezembro - Matriculara-se na Faculdade de Cãnones da 
Universidade de Coimbra. 

1709 - Bartolomeu ainda não adotara o patronimico de seu edu- 
cador (Gusmão). Cópia da petição de Gusmão. Estampa 
anexa ao memorial latino do Fondo Bolognetti, n." 16, do Ar- 
quivo do Vaticano, e divulgado pelo Marquês de Faria. Des- 
crição do aeróstato segundo documento encontrado pelo Fe- 
lipe Simões na Biblioteca da Universidade, no Códice 342. 

1709 - Apresenta Bartolomeu a D. João V um pedido de privi- 
légio para sua máquina voadora. 

1709 - Começa Pinto Brandão - o Pinto Renascido - a detra. 
tar Bartolomeu. No Portugal de 1709 totalmente a!heio às 
ciências fisicas, não houve pessoa algunia capaz de avaliar a 
obra de Gusmão. 

1709 - março - É-lhe concedida a inercê da primeira dignida- 
dade que se vagar na Colegiada de Barcellos, e de lente da 
Primeira Matemática na Universidade de Coimbra com 600$ 
de renda mas nada teve efeito. 

1709 - Ordenado padre partiu para Portugal nos primeiros me- 
ses dêste ano imaginando construir um aparelho aerostático 
baseado nos efeitos da dilatação do ar  quente. 



1709 - abril - 13 - Escrevendo de Lisboa ao Conde Viana, 
Cunha Brochado conta as "últimas novidades com o último 
navio" sobre a petição de Gusmão. 

1709 - abril - 17 - D. João V assina o alvará concedendo 0 
monopólio. 

1709 - abril - 17 - Despacho do Rei D. João V na petição em 
que Bartolomeu pede privilégio para fabricar e usar uma má- 
quina de voar, segundo aparece no opúsculo impresso em 1784. 

1709 - abril - 19 - O Rei D. João V de Portugal assinou de- 
creto concedendo ao Padre Bartolomeu Lourenço, clérigo de 
ordens menores e bem assim a seus herdeiros, o direito ex- 
clusivo de empregar um aparelho de viajar pelos ares, o que 
seria de maior utilidade para as colbnias portuguêsas. 

1709 - abril - 19 -Por um "foglletto d'avvisi" o Núncio Apos- 
tólico em Portugal, Cardeal Conti, mais tarde (em 1721) 
Papa Inocêncio XIII, noticia ao Cardeal Secretário do Estado 
reinar na capital lusitana a maior espectativa a propósito das 
anunciadas experiências de Gusmão com um aparelho aeroj- 
tático. 

1709 - Feldhaus - segundo Klinckowstroem - publica dois 
impressos de quatro folhas sôbre o vôo da Passarola de Lis- 
boa a Viena. Publica-se "Imagem da arte de voar por meio 
da qual se voa em 24 horas 200 milhas, etc.", impresso em 
Viena. Publica-se "Noticia relativa à feliz aportada do barco 
de voar que, a 24 de junho, veio de Portugal a Viena com 
o seu inventor", novamente reproduzido do exemplar já im- 
presso remetido à Feira de Naunburg, 4.q, 2 f l .  A "Dritten 
Fonction Neundte Depêche". de Friburgo, publicada por Jo- 
ham Georg Wahrmund, in 8.9 com uma estampa figurando a 
Passarola. "Europaische Fama", espécie de almanaque das 
cbrtes européias, ornado de numerosas estampas, impresso 
em Leipsig". 

1709 - Publica-se em Halle. "Peregrino Voador ou Investiga- 
ção filosófica sobre a Arte de Voar", de J .  G .  Zeidler. Nela 
aparece uma xilogravura da Passarola. 

1709 - "Manifesto sumário para os que ignoram poder-se nave- 
gar pelo elemento do ar", feito na ocasião em que o doutor 
Bartolomeu de Gusmão pretendeu sair à luz com semelhante 
invento, "descoberto por Joaquim Eliodoro da Cunha Rivara, 
bibliotecário da Biblioteca de Evora. Freire Carvalho o fêz 
imprimir em 1849 nas "Actas das sessões da Academia Real 
das Sciencias", de Lisboa. 



1709 - abril - 20 - Noticia da máquina aerostática dada em 
Londres. 

1709 - abril - 22 - Data de uma carta encontrada por Fran- 
cisco Freire de Carvalho sôbre a petigão de Gusmão. 

1709 - abril - 30 - Noticia José Soares da Silva em sua "Ga- 
zeta" que Bartolomeu se encontrava de novo em Lisboa, vin- 
do do Brasil. 

1709 - maio 6 - Começa Bartolomeu na quinta do Rei, em A!. 
cântara, a fabricar o balão. 

1709 - maio - 7 - Revés sofrido pelas armas portuguêsas. 

1709 - maio - 15 - Da "Gazeta" de Soares: "O Voador nZo 
quiz a quinta do Duque d e  Aveiro e foi para a d'EI-Rei em AI- 
cântara, que diz ser mais acomodada para a fábrica do scu 
invento". 

1709 - entre maio e junho - Certo dia, para evitar importunos 
e curiosos, Gusmão e o conde Penaguiáo, seu' discipulo d- 

, Matemática, engendraram uma descriqão e um desenho de 
barca tal como a conhecemos hoje. O escrito e o desenho fo- 
ram logo divulgados na Europa. 

1709 - junho de 1 a 4 - O "Wiennerische Diarium" dá a pri- 
meira noticia relativa ao projetado vôo brasileiro. Traz a es- 
tampa da Passarola. Segundo acredita Klinckowstroem. a 
referida estampa é a mesma do opúsculo de Schonwettern e 
que ali foi incluida posteriormente, subtraída àquele diário. 

1709 -junho - 13 - O "Privilegirte Hallische Zeitung" em seu 
n.Q 39 a pág. 276 reproduz a notícia do "Wiennerische Dia- 
rium" com a informação de Viena, datada de 5 de julho e en- 
dereçada ao jornal da cidade de Halle. 

1709 - junho - 15 - Continua má a situação do exército por- 
tuguês nos campos de Jurumenha. A cavalaria espanhol? 
derrota completamente a portuguêsa. 

1709 - antes do dia 24 - Foi feito um desenho da Passaroli 
que se encontra no Arquivo do Vaticano, anexo ao memoria1 
do "Fondo Bolognetti", n.? 16, divulgado pelo Marquês de 
Faria. 

1709 - junho 24 - Marcada a primeira experiência que se rea- 
liza, por estar doente o Rei. Afirma Manuel Rebimbas que 
Bartolomeu prometera a D. João V fazer a experiência pública 
da sua invenção neste dia, onomástico do soberano. Publica- 
ção do folheto de Viena. 



1709 - junho 30 - Descreve-se com pormenores o auto de fé, 
66 vitimas das quais 6 relaxadas em carne. El-Rei continua 
doente. 

1709 - julho - 2 - Carta da Princesa Isabel Cristina de Brun- 
swick-Wolfeubuttel, futura Imperatriz da Alemanha em 1711, 
à sua mãe. A carta é de Barcelona. 

1709 - julho 13 - O Rei continua doente. Publicação do Fondo 
Bolognetti. 

1709 - julho - 20 - O Rei continua doente. 

1709 - julho - 24 A oficina tipográfica de João Batista Schon- 
wettern, livreiro da Imperial Universidade Romana, de Viena, 
publica um documento in-4.g e consta de folha a que acompa- 
nha uma estampa da Passarola. E o mais velho documento 
até hoje assinalado. 

1709 - julho - 27 - Fala-se numa vilegiatura real em Cintra 
mas "S.M. por não querer dar a seu Irmão o trabalho de go- 
vernar resistia a esta ordenanca da Medicina". Carta de 
Brochado. 

1709 - antes de agôsto - O Museum Museorum, de Bernardo 
Valentini (htichael Beínard Valentin) traz cópia quase tex- 
tual do "Hallische Zeitung". 

1709 - agôsto - 3 - O monarca parece melhorar de saúde. 
Primara experiência na casa (sala) que fica debaixo da das 
embaixadas e que não surtiu efeito. 

1709 - agôsto - 5 - Primeira experiência elevando-se aos ares 
4 metros. "O globo depois de subir comecou a arder e o 
meio globo de madeira ficou no chão sem subir porque ficou 
frustrado o intento". 

1709 - agosto 8 - Segunda experiência elevando-se nos ares 
4 ou 5 metros. Experiência no páteo da casa da índia dian- 
te de S .  M . ,  dentro da sala das embaixadas. 

1709 - agosto - 10 - Depoit~ieiito de Cunha Brochado sobre 
a experiência de Bartolonieu diante do Rei. Publica-se,a es- 
tampa em "Novellen". 

1709 - (meados) agosto - Não desanimava após os seus fra- 
cassos. Outro sacerdote pede vultoso subsidio a fim de fa- 
bricar unia máquina de sua invenção. aparelho rrioto-continuo. 
E o Rei niandou dar os materiais que pedisse. 

1709 - agôsto - 16 - "Foglietto d'Avvisin anuncia que Barto- 
lomeu estava fabricando outro aparelho. 



1709 - agosto - 16 - Depoimento do Núncio comunicado pelo 
Dr. Giuseppe Herzen ao Marquês de Faria que o divulgou em 
1913 num dos volumes de sua Academia Aeronautique Barto- 
lomeu de Gusmáo". Documento da Nunciatura de Portugal. 

1709 - setembro - 30 - Noticia da derrota das armas france 
sas em Malplaquet. Malborough e o Príncipe Eugênio salva- 
ram Portugal. 

1709 - outubro - 3 - Terceira experiência. Manoel M. Rcl- 
drigues. Quinta-feira. Fêz o padre outro exame no páteo 
,da casa da india com o instrumento de voar que tendo já su- 
bido bastante altura caiu no chão sem efeito. Documento da 
Nunciatura de Portugal. 

1709 - outubro - 26 - Restabelece-se a saúde do Rei. 
1709 - dezembro - 20 a 22 - O "Evening Post", de Londres, 

reproduz a informação de Viena, bem assim o desenho da 
Passarola com o texto-legenda: "The figure of the Flying Ship 
invented by a priest in Brazil". 

1710 - Imprime-se na "oficina Real Deslandesiana" de Lisboa o 
opúscu16 "Vários modos de esgotar sem gente as  naus que 
fazem água", de 13 páginas in 4.9 a que acompanha a tra- 
ducão latina do meniorial, com mais oito páginas inipresso .?i 

custa do régio bolsinho. 
1710 - Tomaz Roze publica o tomo primeiro da sua "Neue der 

heutingen Welt (Novidades do mundo atual) corresponden- 
te ao ano de 1770, vol. in 4.9, contendo numerosas estampas. 
Na página 263 lê-se uma mên~ão de certa noticia vienense 
sobre "o êxito do vôo em Lisboa, no dia de S. João onomástico 
de S .M.  o Rei de Portugal". Publica-se em Roma "Versi e 
prose". de Pier Jacopo Martello, com onze estampas. No ca- 
pitulo "Delvolo" documenta-se até certo ponto a experiência 
de Gusmão no ano anterior. Reproduz estampas da Passa- 
rola. 

1710 - agosto - 13 - Bartolonieu E ap:ovado no exame de ma: 
temática. O Rei expede um decreto criando subsidio de 300s 
a Bartolomeu para i r  a Coimbra estudar a niattria, a fim dr 
depois a vir ensinar em Lisboa. Decreto da pensão regia. o 
qual fêz passar a "bulha do invento de voar com que o Padre 
Bartolonieu desinquietou esta corte". 

1710 - setembro - 1 Despacho do Rei atendendo a reclamação 
da Junta dos Três Estados para que "ficasse, desobrigada da 
satisfação indicada" isto é, o subsidio a Bartolomeu, "a hu- 
lha do-invento do ar com que desiuquietou esta Côrte o ano 
passado de 1709". 



1710 - outubro 24 - O Cardeal Conti deixa definitivamente 
Portugal. 

1711 - julho - 26 - Condenação no Auto de Fé em Lisboa 
dos'seus amigos e patrícios Miguel da Costa Lira e mulher, 
Maria Coutinho. 

1712 - abril - 26 - Incumbido por El-Rei, Bartolomeu f fz  o pa- 
negirico da Virgem na festa de N. Senhora em Salvaterra de 
Magos. Pouco depois impriniia a peça a custa do real bolsi- 
nho. 

1713 - Segundo cartas do Conde Tarona ao Cardeal de Cunha, 
alguns meses de 1713 passou-os o Voador na Holanda. 

1713 - julho - 9 - Grande Auto de Fé pelo qual depois de ter 
sido subriietido a "liorriveis tratos de polé" saiu reconcilia- 
do de culpas de judaisnio João Mendes da Silva pai do poeta 
e dramaturgo, "Judeu" e concunhado de h2iguel Lara. (Ver 
26 de julho de I71 1) .  

1713 - setembro - A sua fuga de Lisboa deu-se pouco antes 
dêste mês. 

1713 - setembro - 21 - Carta ao embaixador português em 
Haia, Conde de Tarone, ao Cardeal de Cunha, datada de 
Utrecht em que diz ter Bartolomeu estado ali. 

1713 - outubro -3 - S ó  neste dia avisaram a d. Luis de Cunha 
(Ver 30 de outubro de 1913) haviaiii-no avisado da loucura do 
Voador e da catástrofe de sua situação privilegiada na Côrte 
Portiiguêsa. Sabia-se que pretendia estabelecer-se em Paris 
e D. Joáo V ordenara ao seu Embaixador que fizesse passar 
por louco, o seu antigo valido. 

1713 - outubro - 30 - Carta de d. Luis da Cunha endereqada 
a um correspondente ignoto em que se conta uma série de coi- 
sas interessantes. 

1713 - dezembro - 4 - Carta do embaixador a propósito do 
Voador. 

1713 - dezembro - 28 - O Cardeal da Cunha volta a falar em 
Bartolomeu declarando que não o recebeu por saber que êle, 
Bartolomeu não viera por ordem do Rei. Declara na mesma 
carta que Bartolomeu fora para Amsterdam. 

1715 - O Padre Joáo Batista de Castro afirma em seu opúsculo 
ter neste ano assistido juntamente com o R .  P .  Filippe Neri, 
da Congregação do Oratório, "na casa de aula ao Dr. Bar- 
tolomeu Lourenço de Gusmão chamado "O Voador", notáveis 
ostentações de memória". 



1717 - fevereiro - 9 - Carta do Abade de Mornay ao mnis- 
tro do Exterior da França e datada de Lisboa dizendo que 
Bartolomeu, que andava vendendo remédios em Paris, chega- 
ra a Lisboa. 

1718 - Bartolomeu acrescenta Gusmáo ao nome. 

1718 - janeiro - 9 - Prega na Paróquia de São João de Al- 
meida, em Coimbra, exposto o SS. 

1718 - julho - 9 -José da Silva, pai de Antônio José da Silva 
figura no Auto de Fé. 

1720 - Pier Jacopo Martello regista na 2.h edição das suas obras 
poéticas as experiências de Gusmáo. 

1720 - Ano que o "Journal des Sqavauts, n.Q 17, de outubro de 
1784 diz terem sido feitas as experiências de Gusmáo. 

1720 - maio '- 5 - Bacharela-se, aprovado "nemine discre- 
pante". 

1720.- maio - 17 - Formou-se com notas "nemine discre- 
pante". 

1720 - maio - 23 - Defendeu conclusães. 
1720 - junho - 16 - Doutora-se em cãnones, pela Universi- 

dade de Coimbra. 
1720 - dezembro - 8 - Realiza-se a primeira conferência pre- 

paratória na Acâdemia das História de Lisboa. 

1720 - dezembro - 9 - Falece Francisco Lourenço, em Santos, 
pai de Bartolomeu. 

I720 - dezembro - 22 - Está em Lisboa presente a Lima reu. 
nião preparatória da Academia Real de História. Está seli 
nome no catálogo dos membros organizados alfâbèticarnente 
qualificado como "Doutor em Cânones". 

1721 - janeiro - 4 - Autos de lnventário procedido pelo Juiz 
dos Órfãos da vila de Santos por falecimento de Francisco 
Lourenço, pai de Bartolomeu. 

1721 - março - 18 - Comunica a Academia Real de História 
a resposta que deu a certa consulta e sôbre a dúvida de haver 
um Bispo de Coimbra, chamado Henrique, no tempo d'EI-Rei 
d. Diniz com a interpreta~áo de que Almérico se poderia tomar 
por Henrique. . 

1721 - abril - 16 - Expôs a Academia Real da História o que 
já conseguira, analisando o que sôbre o assunto fizera o Ar- 
cebispo d. Rodrigo da Cunha. 



1721 - agôsto - 14 - Reaparece o seu nonie nas atas da Aca- 
demia Real de História a tratar do assunto que lhe fora cheia 
de retificações valiosas. 

1721 - agôsto - 28 - Na reunião da Academia de História O 
Marquês de Alegrete informava que se faziam no cabido do 
Pôrto as diligências pedidas por Gusmão. 

1721 - outubro - 27 - Por carta desta data sabe-se que enco- 
mendara em Paris móveis para o Ministério das Relações EX- 
teriores da Monarquia e já os recebera. 

1721 - novembro - 3 - Em carta desta data d. Luis da Cunha 
notificara que ainda não tivera aviso da recepção das escri- 
vaninhas e dos livros, etc. 

1721 - nouenibro - 5 - Dedicatória à Rainha do terceiro ser- 
mão pregado na festa do Corpo de Deus na freguezia de S. 
Nicolau desta cidade (Sc. de Lisboa) por Bartolomeu Lou- 
renço de Gusmáo, fidalgo capelão da Casa de Sua Mazestade 
e das Academias Real e Portuguêsa. Impresso na oficina de 
Música. ano de 1721 . 

1721 - novembro - 6 - Não pode comparecer a sessão da 
Academia para dar contas do seu trabalho. 

1721 - novembro - 20 - Na sessão da Academia com a pri- 
sença do Rei realizou a sua exposição. 

1721 - novembro - 24 - Na carta desta data há um encon- 
tro de contas entre o Embaixador de Paris e o Ministério em 
Lisboa. 

1722 - janeiro - 16 - Fidalgo Capelão da Casa Real por al. 
vará desta data. 

1722 - fevereiro - 12 - Na sessáo da Academia pediam-se 
contas ao Voador do andamento da sua "História do Bispa- 
do do Porto". 

1722 - maio - 12 - Pede-se na sessão da Academia contas a 
respeito da "História dos Bispos do Pôrto". 

1722 - maio - 23 - Na sessão da Academia declarou que por 
falta de remessa do Censual do Cabido do Pôrto e outros 
pepbis pedidos não pudera confrontar êstes documentos com 
as noticias da lavra de d. Rodrigo da Cunha em cuja autori 
dade náo ousara confiar. . 

1722 - agôsto - 27 - Relatou na sessáo da Academia que ulti- 
mava parte das suas "Memórias" correspondentes aos dez pri- 
meiros séculos do Bispado do Pôrto. , 



1722 - dezembro - 23 - Alega "haver tido moléstia grave". 
Dai o atraso no andamento dos seus trabalhos sôbre a histó- 
ria do Bispado do Põrto. 

1723 - E publicado em Bolonha o "Seguito de1 Teatro Italiano". 
Nêle reaparece "Del Volo", em que depois de descrever a mh- 
quina de Lana, traduz o in-plano da petição de Gusmão de 
1709. 

1723 - março - 18 - Impetra à Academia novo adiamento do 
parecer sôbre o Censual para poder fazer a sua conferência 
com alguns documentos novos. 

1723 - jnuho - 22 - Esta Bartolomeu emprazado a tomar a 
palavra a fim de expor aos colegas o pé que se achavam as  
suas pesquizas. 

1723 - setembro - 7 - Convidado a falar na sessão solene de- 
dicada aos festejos do natalício da Rainha também não se ma- 
nifestou. E nem de seu silêncio dão as atas da Academia a 
menor explicação. 

1723 - dezembro - 23 - Devia continuar em sua resenha. Mas 
não o fês. 

1724 - Falece no seminário jesuitico de Belém na Bahia. o seu 
fundador Padre Alexandre de Gusmáo. padrinho de batismo 
de Bartolomeu. Pede Bartolomeu nova carta patente reia- 
tiva a um motor hidráulico da sua invenção. 

1724 - março - Não tomou a palavra na Academia. 
1724 - abril - Não tomou a palavra na Academia. 
1724 - junho - Não tomou a palavra na Academia. 
1724 - agôsto - Em principios dêste mês partiu de Lisboa a 

Fonseca em companhia da Vúva Melo e da criada desta, diri- 
gindo-se a Setubal e dali a Alcacer do Sal, terra da criada Ber- 
narda. 

1724 -- agôsto - 14 - Achavam-se as duas (d. Antônia e d. Ma- 
ria Teresa?) amigas em Lisboa novamente, onde a Fonseca 
enfermou devido à canseira e emoção da viagem. 

1724 - Era verdadeiramente poderoso na Côrte Portuglrrsa, tal 
o apreço e a confianfa que D. João V lhe consagrara. D. João 
V sente-se colhido por terrível crise depressiva. 

i724 - setembro - 23 - O Dr. Cetem logo que desembarcou 
na Ribeira, correu a denunciar a trama ao Desembargador 
Batalhares o qual por sua vez correu ao P a ~ o  a informar o 
Rei. Ficou D. João V e mandou dar aviso imediato aos seus 
ministros. 



1724 - setembro - 25 - Inesperadamente retira-se de Lisboa o 
Padre Bartolomeu Lourenço. Bartolomeu foge de Lisboa 
acompanhado por seu irmão niais moço Frei João Álvares de 
Santa Maria, frade carmelita. Ia por Madri mas por doente 
ficou em Toledo. Bartolomeu foi procurado mas tinha-se pre- 
venido. fugindo. Tomou a estrada das Torres, nieteu-se por 
caniinhos escusos até a Valada, passou a vista de Muge, se- 
guiu por Montargil, Aviz, Arronches, a té  que pode atravessar 
o rio Caya. 

1724 - setembro - 26 - Segundo a mais favorável versão foge 
de Lisboa para a Espanha receioso da atuação policial do  
Santo Ofício. O Desembargador Bacalhares participa a o  
Santo Oficio ter já todas as  referidas pessoas presas. 

1724 - setembro - 27 - Aviso da Inquisiçáo para que as  pes- 
soas presas se remetessem separadas não para os cárceres 
ordinários, não devendo entrar pelo páteo. nias para a Custó- 
dia dela, devendo entrar pela porta das escolas. Oficio an 
Dr. Bacalhares em que se faz rcferência sôhre o caso de bru- 
xaria. Todo o mulherio deu entrada na Inquisiqão, nesta da- 
ta, quarta-feira, aer meio dia. 

1724 - setembro , 28 - Sonêto de Pinto Brandio a respeito 
da fuga do "Voador" nesta data. 

1724 -outubro - 10 - Toniás Pinto Brandáo puldica as  "dé- 
cimas i ausência do Padre Bartolonieu". Carta de Luis Hou- 
vens sôbre a fuga de Bartolomeu e o alarme que ela causou ao 
Rei. 

1724 - outubro - 11 - Padre Luis Gonzaca, iesuita da casa 
da Cotovia, disse tê-lo ouvido pronunciar-se contra a infalibili- 
dade do  Papa em matéria de definição de Dogma, etc. 

1724 - outubro - 23 - Foram soltas depois de inquiridas, D. 
Eufrásia, enteada de D. Antônia, Catarina Salernia e siia filha 
Brites ivlaria. 

1724 - outubro - 31 - Cifra do Núncio, de Lisboa, sôbre a 
doença do Rei, a fuga de Bartolomeu e a prisão de mulheres 

1724 - novembro - 9 - A "Gazeta de Lisboa" noticia o resta 
belecimento do Rei. 

1724 - novenibro - 18 - Bartolomeu Lou ren~o  de Gusmão fa- 
lece nq Hospital da Misericórdia de Toledo na noite de 17 pa- 
ra 18, mas em 18 pela madrugada. 

1724 - dezembro - 9 - A Academia Real de História celebra 
a reunião dos seus trabalhos anuais. 



1724 - dezembro - 22 - O secretário da Academia fingindo 
ignorar o de Bartolomeu lançou na ata da conferência que c 
Dr. Bartolomeu Lourenço de Gusmáo se ausentara dc Lisboa 
sem permissão da Academia. E como estivesse excedido o 
prazo regulamentar da ausência dos titulares marcada pelos 
Estatutos haviam os censores da associação declarada vaga a 
sua cadeira, mandando proceder à eleição do seu substituto. 

1724 - dezembro - 24 - A Academia publica o 'catálogo novo 
dos acadêmicos do número e dos supranumerários nêle não 
aparecendo o nome de Bartolomeu de Gusmáo. 

1725 - janeiro - 18 - A "Gazeta de Lisboa" noticia a nomea- 
ção de Nuno da Silva Teles para Substituir Bartolomeu na 
Academia. 

1725 - janeiro - 25 - Toma posse na cadeira da Academia de 
História em substitiuçáo a Bartolomeu, Nuno da Silva Tcles, 
de familia dos Marquezes de Alegrete. recentemente, ainda, 
Reitor da Universidade de Coimbra, aos 30 e poucos anos, 
como filho de uma das maiores casas do Reino, já se vê. 

1725 - janeiro - 25 - Sentença contra D. Antônia Fonseca. 
1725 - fevereiro - 4 - Décima oitava conferência da Acade- 

mia Brasilica dos Esquecidos de cuja ordem constava dois 
temas a serem comentados pùblicamente, um dos quais era 0 
inesperado retiro que fêz de Lisboa o Padre Bartolomeu Lou- 
renço em 25 de setembro de 1724. 

1725 - fevereiro - 20 - Foi solta após penitências D. Maria 
Teresa de Mello. 

1725 - fevereiro - 21 - Foi solta Isabel da Natividade após 
penitência. 

1729 - Publica-se em Bolonha, em edição póstuma, "Versi e 
prose". de Pier Jacopo Martello, onde ocorre o poema "Gli 
occhi di Gesù" e onde se revela a autoria do desenho da Pas- 
sarola. 

1750 - São posteriores a esta data tôdas as noticias da fuga de 
Gusmão, conforme pensa Frei Simões. 

1766 - Opúsculo incorporado ao Codice CXII - 2-14 da Biblio- 
teca de Évora, do Padre João Batista de Castro exaltando a 
memória de Bartolomeu. 

1784 - David Bourgeois publica "Recherches sur I'art de voler 
depuis Ias plus haute antiquité jusqú à ce jour" e em que dá 
duas personalidades a Gusnião. 

1784 - Imprime-se um opúsculo com data de 1754 ao que pare- 
ce, por Simão Tadeu, traz a estampa da Passarola. 



1784 - "Notizie letterarie di Cremona", n." 17 publica promeno- 
res sôbre a vida de Gusmão. 

1784 - março - Data provável em que foi publicado o opús- 
culo anônimo "Descripção do novo invento aerostático ou ma- 
china volante", saida da oficina de Antônio Rodrigues Ga- 
lhardo. em Lisboa. Acr?dita-se seja o primeiro livro em por- 
tuguês que descreve o invento do voador. 

1784 - outubro - O "Journal des Sçavants" informa que a ex- 
periência de Gusmáo foi feita em 1720 e que a máquina tinha 
a forma de um pássaro com cauda e asas. 

1795 - Publica-se em Lousanne a pequena enciclopédia "Biblio 
thèque du Père de Famille ou Cours complèt d'éducation", es- 
crita ou editada por Lentiere, onde há referências a Gusmáo. 
A certa altura diz: "Mr. Etienne e Joseph Montgolfier ont in- 
venté ou renouvell6 les ballons aérostatiques, connus nous 
I'avons dit, déjà, d'un jesuite nommé Gusmão". 

1817 - Sai a lume a "Biographie Universelle ancienne et moder- 
ne", editada em Paris por L .  G. Michaud, em que José Bo- 
cous escreve uma biografia sôbre Gusmãci. 

1818 - A "Encyclopedia Edinensis", de James Miller (Edimbur- 
go) traz referências a Gusmão. 

1818 - Francisco Freire de Carvalho está empolgado pela bio- 
grafia de Bartolomeu a coligir provas. 

1818 - fevereiro - 7 - José Bonifácio escreve ao biógrafo de 
Bartolomeu, Conego Freire de Carvalho Figueiredo quando 
consultado sôbre o Voador 

1838 - Visconde de S .  Leopoldo pesquisa e encontra os autos 
de Inventário "a que se procede pelo Juiz dos Órfãos da Vila 
em 4 de janeiro de 1721, por falecimento do pai" de Gus- 
mão, Francisco Lourenço, em 9 de dezembro de 1720. 

1843 - Freire de Carvalho divulga a "Ephemeride Historial chro- 
nologica lusitana" do beneficiado Francisco Leitão Ferreira 

1843 - O Visconde de Vilarinho de São Romão procura demons 
trar que a Passarola, tal qual dela dava idéia a estampa, es- 
taria em condiqóes de navegar pelos ares. 

1844 - Para darmos ao leitor uma idéia de quanto demoraram 
as  pesquisas para a reunião dêsses documentos lembraremos 
que o primeiro, o que procede de Leitão Ferreira, descoberto 
por José Bonifâcio de Andrada e Silva, em data não conhecida 
foi por êle comunicado a Francisco Freire de Carvalho por 
quem divulgou em 1844. 
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1848 - O Abade A. D. de Castro e Sousa, sócio efetivo do Conser- 
vatório Real de Lisboa e da Sociedade Arqueológica Lusitanr! 
publicou no seu trabalho "Additamento aos Fac-similes das 
assignaturas dos Senhores Reis, Rainhas e Infantes que têm 
governado Portugal até hoje" o fac-simile da assinatura do 
inventor brasileiro com o sobrenome de "Gusmão". 

1849 - Publica-se o "Additamento à Memória que tem por obj5- 
to reivindicar para a Nação Portugueza a glória da Invenfãn 
das Machinas Aerostáticas" com documentos novos entre os 
quais o "Manifesto", a "Diabrura em forma" e outros. 

1850 - Padre Francisco Recreio publica ."Nota em que se pro- 
duzem mais testemunhos relativos à invensão aerostática d? 
Padre Bartolonieu de Gusmão. 

I856 -A data de óbito de Bartolomeu só se fixou nesta data quan- 
do, atendendo a uma solicitação do Instituto Histórico Brasi- 
leiro, Paranhos (futuro Visconde do Rio Branco) então Mi- 
nistro do Exterior, fêz copiar a certidão toledana relativo ao 
seu falecimento e sepultamento e a remeteu ao Instituto. 

1858 - Ferdinand Denis defende na "Biographie Universelle" 
de Didot, a prioridade aerostática de Bartolomeu. 

1868 - Augusto Felipe Simôes compendiou em "A invenção dos 
aeróstatos reivindicada" uma série extensa das mais notáveis 
e proficuas descobertas em prol do seu ideal reivindicador. 
Louis Figuier publica "Les Merveilles de Ia Science" em que 
divulga a confusão de Bourgeois dando duas personalidades a 
Gusmão. 

1869 - Carta de Camilo Castelo Branco a Alberto Pimentel co- 
mentando e verberando o Pinto Renascido. 

1883 - Francisco Freire de Carvalho consegue apresentar a José 
Bonifácio, então tutor de D. Pedro 11, a sua "Memória qui  
tem por objetivo reivindicar para a Nação Portugueza a glória 
da invenção das machinas aerostáticas". Alcançara quatro 
documentos impressos além de quatro manuscritos. 

1884 - Brito Rebelo recorre às fontes oficiais a que se reporta a 
crônica mexeriqueira divulgada por Freire de Carvalho. Assim 
examinando os autos do processo inquisitorial, relativo às pes- 
soas envolvidas na questão da Diabrura realizou ótimo tra- 
balho. 

1885 - Eduardo Perié publica uma "História da Literatura Bra- 
sileira nos tempos coloniais" e nela inscreveu largos e nume- 
rosas erros sôbre o Voador. 



1889 - A "Grande Encyclopédie" rebate a duplicidade de Gus- 
mão, criada por Bourgeios e divulgada por Figuier. 

1893 - É impressa a "Memóriá de Freire de Carvalho pela Aca- 
cademia Real das Ciências de Lisboa". Artigo do Coronel 
Moedebeck. 

1898 - Manoel Maria Rodrigues aduz novo achado por êle rea- 
lizado na Biblioteca Pública do Porto. O mesmo divulga os 
dois "Foglietti di avvisi", do Codice 67 da correspondência 
diplomática "Nunziatura di Portogallo" no Arquivo do Vati. 
cano. 

1898 -novembro - 3 - " O Ocidente" reproduz o depoimento 
de Salvador Antônio Ferreira encontrado por Manuel Maria 
Rodrigues, na Biblioteca Pública do Porto. 

1902 - Em "Les dirigibles", Paris ,  M. H. André faz referências 
a Gusmão. 

1909 - hlemória de Balthazar Wilhelm. Padre Manuel Rebim- 
bas discutindo a autenticidade da estampa da Passarola pro- 
cura, aliás, defender a hipótese de que correspondia ela a uma. 
primeira idéia do inventor e cuja aplicação pratica redundara 
em insucesso. Um conselheiro do Império Alemão de nome 
Minor, publica uma resenha bibliográfica germnica sobre via- 
gens aéreas. Refere-se, inclusive, à folicola vienense de 1709 
e isto o levou a declarar que acreditava no desenho de Gus- 
mão à prioridade aerostática. 

1909 - dezembro - 1 - O padre Manuel Antônio Gomes (Hi- 
maláia) interpreta perante seus pares a estampa da Passarola 
afirmando que a seu ver o segrêdo do invento de Gusmão con- 
sistia no emprêgo de 12 a 14 balonetes, dispostos, simètrica- 
mente, em torno da naveta a qual se prendiam pela extremi- 
dade inferior. 

1910 - Alega Paulo Picca as ligações de Martello coni Bartolo- 
meu de Gusmão e a Passarola, "mas não lhe ocorrera prosse- 
guir na investigação da obra do poeta", diz Taunay. Publi- 
ca-se a Bibliografia de Gusmão, do fidalgo bávaro conde Car- 
10s von Klinckowstroem, dez páginas com duas estampas in- 

tercaladas no texto, no terceiro fascículo do tomo relativo a 1911 
do "Archivo fur die Geschichte der Naturwissenschaften und 
der Tecknik", F .  C.  W. Vogel. 

1911 - Gustavo Tedeschi Correia Neves escreve uma série de 
consideraçóes a respeito do aeróstato. Taunay acha-os Óti- 
mos embora desconhecesse, Correia Neves, os depoimentos 
do Núncio, do Brochado, Soares da Silva e do anônimo da Bi- 
blioteca da Ajuda. 



1912 - Distribue-se em Lisboa um cartaz com diversas reprodu- 
ções da assinatura autografa de Bartolomeu, homenagem do 
Aero Club de Portugal. "Academia Aeronáutica de Bartolo- 
meu de Gusmão, fundada pelo Marquês de Faria em Paris. 

1912 - agosto - 8 - O Visconde Faria de Vasconcelos pediu 
ao Aero Club de Portugal que conseguisse do Conselho Muni- 
cipal de Lisboa não só a imposicão do nome de Bzrtolomeu 
de Gusmão a rua que dá acesso à parte principal do Castelo 
de S. Jorge, como fizesse colocar uma lápide comemorativa 
no local em que se presumia ter sido efetuada, em 1709, a pri- 
meira ascensão aerostática. A Câmara nesta data inaugu 
rou solenemente a Iápide com a presenqa do Ministro da 
Guerra. 

1913 - O Marquês de Faria divulga a "Gazeta" de Soares da 
Silva. Marquês de Faria publica em Lausanne, a obra "Aca- 
démie Aéronautique Bartolomeu de Gusmão - son role et som 
action dans les revendications émises en faveur de Bartolomeu 
de Gusmão (1685-1724) inveuteur des Aérostats et précurseur 
des navigateurs aériens". 

1913-1934 - As descobertas arquivais relativas aos assuntos re- 
ferentes ao magno lance da existência do nosso inventor foram 
entre 1913 e 1934. 

1916 - M. Pio Correia publica longo estudo refeito de inverda- 
des embora declare oferecer aos leitores "uma retificação à 
histbria do inventor, deturpada como andava correntemente". 
Publica-se na cidade do Salvador "O Seminário de Belém de 
Cachoeira e o Padre Bartolomeu Lourenço, erradamente cha- 
mado de Gusmão", de Alberto Rabelo. 

1927 - A. de Gusmão Navarro publicou uma carta do embaixa- 
dor português em Haia, Conde de Tarone ao Cardeal da 
Cunha datada de Utrecht e de 21 de ?maio? de 1713, decla- 
rando ter Bartoiomeu estado ali. 

1928 - junho - 28 - Relatório da Comissão Técnica do Aero 
Club Brasileiro a requisição do Dr. Otávio Mangabeira para 
ministrar ao Govêrno do México esclarecimentos sobre a prio- 
ridade de Gusmão. 

1931 - Afrânio Peixoto incita a Afonso de Escraguole Taunay 
a publicar uma edição das obras literárias de Bartolomeu de 
Gusmão, a exeniplo do que fizera com as de Pedro Taques, 
Frei Gaspar da Madre de Deus e Antonil. Uma análise li- 
terária e unia biografia sumária prefaciariam o volume. 

1934 - Imprime-se o codice de Biblioteca Nacional de Lisboa pe- 
lo diretor coronel Augusto Botelho da Costa Veiga. Em fins 



dêste ano surge o depoimento de José Soares da Silva, membro 
da Real Academia da História Portuguêsa. Gazeta em for 
ma de carta. 

1936 - O Prof. Júlio Duhem, da Escola Normal de Montpellies 
publica em "Thales" órgão do Instituto de História das Ciên- 
cias e das Técnicas da Universidade de Paris, ótimo resumo 
de duas monografias de Afonso de Escragnole Taunay sem 
entretanto citar a fonte de origem. 

1937 - Junho - 24 - Abre-se ao público no Museu Paulista, 
uma sala consagrada a evocação da figura do inventor do 
aeróstato e primeiro inventor americano. 

1956 - setembro - 23 - O "Jornal do Comércio", do Rio, pu- 
blica artigo de Afonso de E. Taunay sob titulo "Os vôos do 
Voador", onde, entre outras coisas, relata o encontro, pela 
Sra. Berta Leite, de uma carta de Frei João Alvares, irmão de 
Gusmão, no Arquivo da Inquisiqão da Espanha esclarecendo 
ter, o inventor, morrido "completamente perturbado da razão" 



OUTROS PIONEIROS 

JOLIO CÉSAR RIBEIRO DE SOUSA 

Julio Cesar Ribeiro de Sousa pode-se dizer que foi o teórico 
brasileiro enquanto Santos-Dumont foi o aeronauta. 

Depois de estudar o vôo das aves e a ascensão dos balões 
coristruiu aeromodelos capazes de deslizarem pelo ar  sem se des- 
nortearem ou embicarem para o chão. 

Concluia com as suas o b ~ e ~ a ç õ e s  e experiências que haviam 
dois fenômenos distintos: a força de ascensão e a fôrca de sus- 
tentação. 

A primeira estava com os balões, as segundas com os aeródi- 
nos. O ar era um corpo resistente uma vez levado a isso. 

Apresentou, então, às sociedade científicas brasileiras e estran 



geiras um projeto de aeronave, com a forma do corpo de uma are, 
com o dorso para baixo e provido de um par de planos dispostos 
de'cada lado do balão. 

A câmara de gás tinha por fim promover a ascensão. E para 
que êste momento não fôsse indefinido, existiam os planos que 
apoiados na resistência do a r  neutralizariam a ascensão. Tratou 
depois do ponto de gravidade do envoltório para que ficasse equi- 
librado horizontalmente. Deu-lhe a forma de um ovóide alon- 
gado. 

Conseguindo o equilíbrio estava aberta a porta para a dirigi 
bilidade. 

Construiu em Paris o seu sistema aeronáutico. Nas experiên 
cias o balão equilibrou-se perfeitamente, aproando a parte volu- 
mosa contra o vento, resistindo e avançando. 

Júlio César aflorou os fenômenos aerodinâmicos e não soube 
descobri-los. Dai o seu malôgro. 

GASTA0 GALHARDO MADEIRA 

Em São Paulo, por volta de 1892, Gastão Galhardo Madeira, 
natural de Ubatura, escreveu uma série de artigos no "Correio 
Paulistano" traçando a linha-mestra de teorias que conseguiu es- 
tabeceler após observações do vôo das aves. Afirmou êle que to- 
dos os seres obedecem precipuamente a Iôrça da gravidade. Ao 



enunciar êsse truísmo não desprezou fatores como as correntes aé- 
reas. Mas combinando-os dividiu o vôo das aves em "doze movi- 
mentos", sendo dois principais e dez acidentais. Os principais 
consistem, diz Galhardo Madeira, na rápida descida para ganhar 
impulso e a seguir reerguer-se mais alto. 

Depois aproveitando correntes contrárias de vento descreve 
uma espiral de maior ou menor número de voltas segundo a distân- 
cia do ponto a que se dirige. 

Os movimentos acidentais constituem variantes e desdobra- 
mentos dos principais como "o aproveitamento das correntes aéreas 
(vento, na expressão de Madeira), sob as asas ou sobre o dorso", 
e entre outras anotações, a seguinte: "Quando a ave paira fica 
instintivamente em posição tal, com as asas abertas, que a força 
do vento, que sob si recebe, esteja em relação ;? de sua queda". 

Gastão Madeira revela na sua exposição boas qualidades de 
observador. 

AUGUSTO SEVERO 

As provas e proezas de Santos Dumont ainda mais acirraram 
os espíritos inquietos e voltados para as coisas do ar. Augusto 
Severo de Albuquerque Maranháo, que em 14 de fevereiro de 1894 
tentara, no Rio de Janeiro, resolver o problema da dirigibilidade 
com a sua aeronave "Bartolomeu de Gusmão" apressou-se em com 
cretizar a sua concepção aeronáutica. 



Para êle o dirigível não devia ser consrtuido para flutuar sô- 
bre a atmosfera, mas tal um peixe para mover-se imerso nela. 
Considerava-a um oceano aéreo. 

Em Paris entrou em contato com os meios cientificos e man- 
dou depois construir um balão dirigível em que a barca e o envol- 
tório de gás formassem um sistema. O balão rígido como se 
chamou. 

Ao contrário de Santos-Dumont não teve um aprendizado pre- 
liminar e a execução técnica do seu dirigivel apresentou falhas. 
Tanto assim que ao se elevar ao ares incendiou-se vitimando Se- 
vero e o seu mecânico Sachet. 

RIBAS CADAVAL 

Era medico, fêz-se balonista e, por fim dedicou-se ao estudo 
da aerodinâmica. Para isso montou em Teufen, na Suica, um ga- 
binete de pesquisa com o qual obteve conhecimentos da atmosfera 
e dos fenômenos decorrentes do movimento dos corpos nela imer- 
SOS. 

Diz êle: "Os nossos estudos muito especiais sobre o assunto. 
a nossa experiência alcançada com as ascensões que fizemos em 
Bruxelas desde 1897, a observação aturada do consante evoluir 
da aeronáutica em todos os países e, sobretudo, a frequêricia pro- 



longada em fábricas e oficinas de construção na Alemanha, na 
França, na Itália, a nossa freqüência ao curso da Escola Superior 
de Aeronáutica de Paris, onde tivemos mestres como Painlevé, Le- 
cornu, comandantes Renard e Roche e a nossa viagem de estudos 
ao Egito, onde observamos e estudamos o vôo das águias sobre as  
ruinas de Thebas e de Karnak, deram-nos forte soma de conheci- 
mentos e o suficiente traquejo da técnica aeronáutica, com que pre- 
tendemos nos apresentar a critica bem intencionada". 

Do seu livro "Navegação Aérea", publicado em 191 1, pode-se 
destacar capítulos como "Os ventos e as velocidades em navegação 
aérea", "Atmosfera em re la~ão à aeronáutica", "Gases ascensores" 
e a parte de aviação em que se encontram capitulos sôbre "Ornito- 
logia", "Estabilidade e distribuição de pesos", "As formas de vôo". 
' C  Como se comportam os móveis no meio aéreo" e outros. 

Há no referido livro estudos sôbre aerodinâmica e que ainda 
hoje oferecem leitura interessante. 

Decorrentes dêsses estudos há observações sôbre o v60 das 
aves e o vôo a vela dignas de serem apreciadas. 

Cadaval idealizou um dirigivel ao qual denominou "Aerosto- 
plano". 

A .  H. DA JUSTA 

(Bico d e  pena de Moacir Campos) 

Outro inventor brasileiro foi Antônio Henrique da Justa que 
se assinava A. H. da Justa. 



330 ANAIS DA FUNDA~ÁO SANTOS-DUMONT 

Nascido em 1874, em Pacatuba, no Ceará, sempre viveu na 
sua terra natal e ali desenvolveu e formou a sua personalidade. 
Foi um auto-didata. 

Informa-nos, o Baião de Studart (*): "Tinha notável inclina- 
ção para os. estudos de mecânica". Dedicou-se a aeronáutica 
construindo, mesmo, alguns modelos reduzidos de aeródinos com 
propulsáo a elástico e que voavam. O mais interessante dEles era 
um exaedro do qual deixou fotografia e que encontramos amare 
lecida ao extremo tornando-se impossivel a sua reprodução. 

Um seu retrato, também quasi inteiramente deteriorado, 0 

Prof. Moacyr ampos conseguiu reconstituí-lo de moao a causar 
admiração da Sra. Lourença da Justa Pires, tia do inventor, pela 
reprodução exata dos traços fisionõmicos. 

As suas lucubraçóes eram fecundas. Chegou a escrever pa- 
ra o "Jornal do Comércio" do Rio sobre assuntos de arte. 

Atraia-o, porém, a aeronáutica. Deixou um folheto "Navega- 
ção Aérea (Aeroscapho)", in 8." de 52 pp., impresso na Typ. Mo- 
derna a vapor Ateliers Louis, 71, Rua Formosa, Fortaleza, 1889, 
e em que revela certa argúcia no exame do assunto aeronáutico. 
Dêle diz o Eng.? Romeu Corsini: "É interessante notar que um tra- 
balho como êsse, escrito no'fim do século XIX, possa ter sabor de 
atual para nós, quer na terminologia, quer na maneira de atacar 
os problemas. Denuncia isso o vigor de sua inteligência que sa- 
bia antever o desenvolvimento da aviação, definindo seus caminhos 
principais ou apropriando-se de têrmos que o futuro viria consa- 
grar independentemente" (**) . 

Desde os 4 ou 5 anos sentia atração pelo vôo dos pássaros e 
ficava horas inteiras admirando os volteios, caídas, deslisamentos, 
acrobacias. A sua casa estava situada na encosta, sobranceira do 
vale, e isto lhe favorecia a visão. Andorinhas, urubus e outras 
aves passavam-lhe à altura dos olhos. 

Nas festas de São João, enquanto as crianças, companheiras 
de brinquedo batiatn palmas dando expansão ao entusiasmo a su- 
bida dos balões, o pequeno Tonho ficava quieto, pensativo. 

A sua primeira tentativa de vôo, procurando imitar as aves, 
foi em 1881 seguindo, assim, a mesma trilha de todos os experi- 
mentadores. 

Tinha, então, 7 anos. 
Amarrou em cada braço uma folha de palmeira. Convidou 

a irmã Lourença, naquela época com 10 anos de idade, para assis- 
tir a experiência. 

Moravam no Sitio Palmeiras, Serra de Aratanha, em Pacatu. 
A companheira, muito espantada perguntou se êle iria voar de 

verdade. 



-Sim, vou, foi a resposta lacônica. 
D. Lourença acreditou na viabilidade de tal intento e esperou 

o desenlace com toda a ingenuidade de criança. 
O nienino trepou num barranco de mais ou menos dois me- 

tros de altura que havia perto de casa e atirou-se. 
O resultado não foi outro senão o de cair pesadamente, bater 

com a cabeça no chão. O sangue jorrou. 
A idéia não o larga. No fim do Império estava completada a 

obra mental da sua imaginação. É quando a transpõe para o pa- 
pel. A irmã leu o registro por mais de uma vez. conforme decla- 
ra hoje: - O mano Tonho não pôde imprimi-lo, ainda por falta de 
dinheiro. 

Êsse manuscrito tinha por titulo "Navega~ão Aérea - Aeros- 
capho". 

A. H. da Junta conseguiu, todavia, publicar, em 1899, um re- 
sumo dêsse trabalho, quando obtivera uma colocafão, por concurso, 
em 1894, de escriturário da Secretaria da Fazenda. Durante êss? 
quinquênio economisou, aliás com muito sacrifício, quantia sufi- 
ciente para a impressão de 500 exemplares do dito folheto, onde 
explica a estrutura e o funcionamento de um motor a explosão sis- 
tema rotativo e não alternativo, um compressor de ar, uma m5- 
quina funcionando como unia de turbo jacto, e hélices. 

Dêsse ano em diante (1899) passa a fazer aparelhos com pa- 
litos de coqueiro. pendões de capim esporão. Deixava secar tudo 
com muito cuidado e muita paciência. Procurava estudar o pêso, 
o equilibrio para a consecução de unia obra perfeita. .. 

Ao mesmo tempo A. H. da Justa foi anotando tôdas as exp?. 
riências realizadas sobre aeronáutica nos grandes centros civili- 
zados por cientistas daquela época. 

Outra ocorrência que quasi lhe custou a vida verificou-se em 
1893. Ele vinha tentando inventar engenhos propulsores. Visa 
va obter um motor .de explosão a álcool. Certa ocasião esque- 
cera-se a lata de álcool destampada. Voltando ao quarto, à noite, 
acendeu o fósforo mas tão perto dela que provocou incêndio e ao 
mesmo tempo uma explosão, atirando os pedaços de folha de flan- 
dres de encontro ao seu peito juntamente com grande quantidade 
de liquido em chamas. A. H. da Justa sofreu queimaduras graves 
e permaneceu acamado durante seis meses. 

A fim de recuperar depois os movimentos era auxiliado pelos 
irmãos. Mas esta situação o incomodava. Inventou, então, uma 
muleta em forma de forquilha na qual se apoiava e assim, aos pou- 
cos, pode novamente andar sòzinho. 

A atividade intelectual de Antônio Henrique da Justa foi in- 
tensa embora introspectiva. 



Num momento de prostração moral suicidou-se. Isto, no dia 
2 de julho de 1909. Contava, então, 34 anos de idade. 

Completando a nota biográfica, o Barão de Studart, acrescew 
tou: "Sei que antes do suicídio Antônio da Justa destruira grande 
acervo de papéis, por êle escritos, escapando felizmente de perda 
tão sensível o trabalho, que tinha entre mãos sob o titulo "A Ae- 
ronáutica" do qual já havia escrito a introducão "As origens da 
Aeronáutica'' e os capítulos "Teoria do balão livre" e "Construção 
de um balão aerostatico". O manuscrito esteve por alguns dias 
em meu poder". 

(*) "Diccionario Bio-Bibliogrwhico Cearaise", do Dr. Guilherme Stu- 
dart (Barão de Studart), voL 1.9 

(**) 'Aero Magazine" suplemento da Edicão no 165 de "Velocidade"'. 



S A N T O S - D U M O N T  

1873-1932 

Cavaleiro da Legião de Honra 

Neste Ano de Santos-Dumont e, principalmente, durante o 
transcorrer da "Semana da Asa" de 1956, já se disse, pràticamente 
iudo quanto se tinha a dizer sobre a personalidade fascinante do 
homem que deu aos homens o poder de galgar a altura, vencendo 
não apenas a força fisica da gravidade, mas sobretudo, o empi- 
rismo e os preconceitos da física e da mecânica ortodoxas de sua 
época. 

O feito de Santos-Dumont é dessas cousas que não podem ser 
bitoladas por palavras e nem a grandiosidade de seu invento po- 
derá ser calibrada em suas devidas propor~ões na época que cor- 
re, ainda que o fantástico progresso da aviação tenha rasgado ho- 
rizontes ilimitados para a atividade humana. O gênio é como uma 
grandeza fisica: só poderá ser inteiramente percebido com o re- 



cuo no tempo, do mesmo modo por que esta só pode ser percebida 
através do recuo no espaço. E Santos-Dumont ainda está dema- 
siadamente próximo de nós para que tenhamos a mais desenvolvi- 
da noção do que êle representou, não principalmente para a nossa 
geração, mas sobretudo, para as  gerações vindouras. 

Efetivada a conquista do espaço circundante, o homem ati- 
ra-se à conquista do espaço superior. Ultrapassada a estratosfera, 
êle quer agora, em suas mãos, todo o universo cósmico. Dimi- 
nuido o diâmetro da terra, parte para a conquista do vasio inter- 
planetário, numa sêde inextinguivel de conquistas que nasceu há 
cinqüenta anos atrás naquele histórico campo de Bagatelle, quando 
um pequeno mostreugo de bambu e pano galgou pela primeira vez 
aquêles poucos metros de altura que eram, entretanto, o mais in- 
finito dos espaços. 

A predestinação de Santos-Dumont não encontrou ainda a 
sua maior ressonância. E nem encontrará a sua forma definitiva 
de consagração, enquanto existir sobre a terra, um laboratório de 
pesquisas aeronáuticas e êsse já patético anseio de conquista. 

A significação do seu invento não pode encontrar espaco en- 
tre nós. Não há campo para o gênio de um homem que sonhou 
com o infinito e deu aos pósteros os elementos básicos para alcan- 
cá-10. Enquanto houver no Universo uma nesga de espaço a ser 
galgado, haverá um pretexto para a glorificação dêsse extraordiná- 
rio brasileiro que assombrou não apenas o mundo de sua época, 
mas que continua assombrando a nossa própria época, através des- 
sas poderosas e quasi incríveis máquinas voadoras que cruzam 
os céus em velocidades meteóricas num desafio constante às forças 
magnas da natureza. E a i  justamente, reside a maior glória de 
Santos-Dumont: no fato de não ser ela uma glória que se supere 
com o progresso técnico-cientifico. Cada avião aperfeiçoado, ca- 
da conquista no terreno das velocidades supersônicas, cada barrei- 
ra que se vence, seja a do som; seja a térniica, seja a de altitude, 
traz em seu bojo, escrita em letras indéleveis o nome de nosso ad- 
mirável patricio. E, se um dia, concretizar-se o sonho vivido do' 
homem de galgar outros planetas, podem estar certos os nossos lei- 
tores que nessas terras estranhas e misteriosas, haverá ainda um 
lugar para o nome glorioso de Alberto Santos-Dumont. 

(Transcrito da Rwista .Aero-Magazine", número de Setembro-Outubro 
de 1956). 
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