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.. são daquela entidade de-realizar um amplo trabalho de. divulgação
em todo o Brasil através de, suas revistas e, mesmo, no Exterior,
no sentldo de se prestar homenagens a Santos-Dumont no cinqüen-
tenário do vôo de Bagatelle, o vôo do primeiro aeroplano moto-
:t;izado.· '

Foram apresentados também os projetos do' Museu de Aero-
náutica a ser instalado no pavilhão dos Estados em Ibirapuera e
de autoria dos engenheiros Zenon Lotufo, Aldo Calo e GiancarIo
Valenti.

Os demais esclarecimentos de outras comissões foram ainda
em plano de futuros trabalhos, mas já denotando haver esfôrço com'
perspectiva de bons resultados. Tal foi o caso da Comissão de
Excursões anunciando pela palavra do Sr. Paranhos do Rio Bran-
co ofício recebido da Federação Uruguaia de Turismo que em co-
mum Com o Conselho Uruguaio, resolvera realizar urna festa em
Punta de! Este, em dezembro, em homenagem a Santos-Durnont

A esta mesma sessão comparecera o Sr. Tanneguy Archdea-
con, filho do instituidor do "Prêmio Archdeacon" conquistado por
Santos-Dumont a 23 de outubro de 1906 e que acompanhara os
trabalhos da Comissão Executiva em todo o seu transcurso.

NOS CAMPOS EUSEOS·
\

Como realização de caráter permanente devemos citar como
a mais importante não, só pela sua natureza de instituição cultural
e histórica corno marco perene dos trabalhos da Comissão Exe-
-cutíva em homenagem ao aeronauta brasileiro, a Fundação Santos-
-Durnont. .

Ficou encarregado de redigir os estatutos daquela entdidade
e promover todos os meios legais para a sua existência regular, o
Dr. Jaime Velez. Depois de aprovados resolveram dar ciência ~o
Governador do Estado sôbre a criação do novo instituto. S. Exa..
Dr, jãnío Quadros recebeu os membros da Comissão Executiva
no dia 5 de outubro, em seu gabinete. Devia comparecer à reu-
nião o major-brigadeiro Luís Netto dos Reis, presidente da Co-
missão, mas exigências protocolares o obrigaram a 'seguir para Q

Paraná, ao encontro do Presidente da República que ali chegara.
Substituiu-o o Prof. Antônio CarIos Cardoso como presidente do
Comissariado. Estiveram presentes os Srs.· Dr. Altíno Arantes,
Henrique Duinont Villares, Francisco Matarazzo Sobrinho, Jaime
Velez, Klaus Mueller Carioba, Carlos da SiIveira, José Nunes de
Vilhena, Solon Borges dos Reis, José Bueno de Azevedo Filho,
RomeuCorsini, João de Morais Barros, Flávio de Almeida Prado,

"



"Balladeuse", aeronave 11.9 9 em que se firmou a navegação aérea.
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Mário Cintra Gordinho, Raphael Teichholz, Felícío Cavalli, José
Ribeiro de Barros, Tanneguy Archdeacon, José Paranhos do Rio
Branco, Renato Santos Mauro, JOSé de Oliveira' Orlandi, José Pe-
dro Leite Cordeiro, Amadeu da Silveira Saraiva, Antônio Naldoni
e Geraldo Pacheco Jordão.

O prof. Antônio CarIos Cardoso explicou em rápidas palavras
o motivo da visita, acentuando o desenvolvírnento dos trabalhos do
programa e a seguir a concretização da Fundação Santos-Dumont
cujo caráter permanente muito beneficiará os meios aeronáuticos
do Brasil e criará um incentivo ao seu desenvolvimento em nosso
país.

O Dr. Jânio Quadros, agradecendo a visita acentuou ser sem-
pre um motivo de vaidade .para os paulistas a posição de vanguar-
da, a posição pioneira que assumimos nas comemorações do "Ano
Santos-Dumont". Posteriormente, afirmou S. Exa., o Govêrno Fe-
deral. resolveu promover essas mesmas comemorações dando-Ihes
amplitude nacional e internacional. Pôs em relêvo a Fundação
Santos-Durnont, afirmando que ela será o monumento permanente
ao ilustre aeronauta e recordação dos que a fizeram. Declarou
apoiar a idéia da Fundação e o Govêrno, mesmo com sacrifícios,
procurará ampará-Ia e prestigiá-Ia. '

-t A FUNDAÇÃO SANTOS-DUMONT

Com estatutos já registrados legalmente, diretoria e membros
diretores definidos e organizados,esta iniciativa compreende pro-
pósitos do mais alto valor histórico cultural e-educacional. É uma
'organização de fins não' lucrativos orientada por um Conselho e des-
tinada a fomentar a nossa aviação em todos os setores cultuando
assim ativa e. Utilmente a memória do seu patrono. Agirá através
de: bolsas de pilotagem, bolsas de estudos, doação de aviões e pla-
nadores, doação de equipamentos, pesquisas e ensaios, indústria
aeronáutica, concurso para incentivo de várias atividades aeronáu-,
ticas, e ao mesmo tempo queIarádivuígação aeronáutica por meio
de cinema, rádio e televisão, imprensa, Museu de Aeronáutica e pro-
curará difundir a técnica aeronáutica patrocinando centros de avia-
ção, livros especializados e concursos de projetos.

Seus fins e· estrutura, de acôrdo com a discriminação. dos es-
tautos são os seguinte: s . . .

"Art. 1.'1 - Sob a denominação de "Fundação Santos-Du-
mont" fica instituída uma Fundação; que·se· regerá pelos.presentes
Estatutos.rpelas deliberaçõesdo:.Conselho·AdministFativo"e de/sua


