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A Estação de Hidroaviões do Aeroporto 

Santos-Dumont, inaugurada em 1938 no Rio de Janeiro, 

na região aterrada denominada Ponta do Calabouço, foi 

projetada com arte e proficiência técnica pelo arquiteto 

e urbanista Attílio Corrêa Lima. 

Segundo o renomado arquiteto Hugo Segawa, 

a Estação de Hidroaviões transformou-se numa obra 

admirada pela pureza de suas linhas e qualidade de 

seus acabamentos, caracterizando-se como referência 

de uma vertente da arquitetura moderna que se produzia 

nos anos de 1930.

Embora tenha sido construída com todas as 

características de um terminal de transporte aéreo, a 

Estação funcionou por apenas quatro anos, de 1938 

a 1942, devido à obsolescência dos hidroaviões, que 

foram substituídos por aeronaves maiores, dotadas de 

rodas.

Considerada um dos primeiros edifícios 

públicos a utilizar o estilo arquitetônico do movimento 

moderno, em 1943, a Estação de Hidroaviões foi 

destaque na exposição de arquitetura organizada pelo 

Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), e a 

escada interna , em formato de caracol, estampou a 

capa da revista Brazil Builds. 

Na década de 1950, com o encerramento de 

suas atividades, o prédio da Estação foi cobiçado por 

alguns órgãos. No entanto, como afirmou o Ten Brig 

Deoclécio Lima de Siqueira, primeiro Diretor do Instituto 

Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos-Dumont
80 anos
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262º Encontro no INCAER 
“A Esquadrilha da Fumaça”

Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER), “quis 

o destino que não se afastasse de suas origens”. 

Permanecendo desde então sob a responsabilidade 

do Ministério da Aeronáutica, o prédio foi sede do 

Clube de Aeronáutica e, posteriormente, sede do 

INCAER. 

Devido ao seu valor arquitetônico e cultural 

para o país, a Estação de Hidroaviões foi tombada 

pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no ano 

de 1957. Atualmente, pode-se afirmar que a Estação 

possui dupla proteção, isto é, tanto pela competência 

do IPHAN como pela competência, inerente, do 

próprio INCAER, que há 32 anos cumpre a missão 

de preservar e divulgar a história da aeronáutica 

brasileira, que se confunde com a própria história da 

Estação de Hidroaviões.

Com a finalidade de divulgar as ações 

desenvolvidas pelas unidades da Força Aérea 

Brasileira (FAB), o Instituto Histórico-Cultural da 

Aeronáutica (INCAER) recebeu, no dia 26 de 

setembro de 2018, o Ten Cel Av Marcelo Oliveira da 

Silva, Comandante do Esquadrão de Demonstração 

Aérea (EDA), que abordou o tema “A Esquadrilha da 

Fumaça”.

Nas palavras de abertura do 262º Encontro 

no INCAER, o Diretor do Instituto, Ten Brig Ar R/1 

Rafael Rodrigues Filho, lembrou que, no período 

em que ministrou instrução aérea na Academia da 
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INCAER realiza 
Visitas de Assessoramento Técnico (VAT)

De 26 a 28 de setembro de 2018, o INCAER enviou a equipe composta pela 1º Ten QOCon Tec 

(MUG) Juliana Gois Bueno e pela historiadora Mariana Barbosa Azevedo para acompanhar o andamento das 

obras e o desenvolvimento do circuito expositivo do futuro Centro de Memória da Fazenda da Aeronáutica de 

Pirassununga (PAYS).

Força Aérea, testemunhou o surgimento de uma 

esquadrilha de voo, o “Cometa Branco”, formada 

por um grupo de instrutores com o intuito de realizar 

acrobacias nos céus do “Ninho das Águias”, sendo 

alvo de admiração e apreço por parte de todos. E 

essa iniciativa serviu de inspiração para a reativação 

da “Esquadrilha da Fumaça”.

No decorrer da apresentação, o Ten Cel 

Marcelo destacou a importância da Esquadrilha em 

desenvolver a vocação e a mentalidade aeronáuticas, 

bem como em valorizar a Força Aérea Brasileira e o 

sentimento de patriotismo, entre outras funções.

O Comandante do EDA também contou a 

história da evolução da unidade aérea desde o North 

American T-6, a primeira aeronave, ao Super Tucano 

A-29, a aeronave atual. Enfatizou o profissionalismo, 

o trabalho em equipe e a abertura à crítica como 

elementos essenciais ao sucesso da Esquadrilha, 

que resultaram em três recordes mundiais, 3.800 

demonstrações, 21 países visitados e média de 6 

milhões de visitas nas mídias sociais.

No final do evento, os participantes foram 

convidados a participar do tradicional “Chá INCAER”.
Diretor do INCAER

Em outubro, entre os dias 15 e 18, a VAT 

realizada pelas 1º Ten QOCon Tec (HIS) Amanda 

Martins de Brito, 2º Ten Keyla de Assis Waltz e 

pela museóloga Karina Fátima Gonçalves de Souza 

contemplou a Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), 

o Museu de Aeronáutica de Recife, o Serviço de 

Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica 

de Recife (SEREP –RF) e o Grupamento de Apoio de 

Recife (GAP-RF).
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INCAER participa do VI Encontro da 
Cultura Aeroespacial

O VI Encontro da Cultura Aeroespacial – 

Escritores e Jornalistas de Aviação, ocorrido nos 

dias 19 e 20 de outubro de 2018 nas instalações do 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 

(DCTA), em São José dos Campos, contou com 

as presenças do ex-Ministro da Infraestrutura e 

Presidente fundador da Embraer, o Engenheiro 

Aeronáutico Ozires Silva; do ex-Comandante da 

Aeronáutica, Ten Brig Ar Refm Juniti Saito; do Diretor-

Geral Interino do DCTA, Maj Brig Ar Hudson da 

Costa Potiguara; do Chefe do Subdepartamento de 

Administração do DCTA, Brig Ar José Aguinaldo de 

Moura; do conselheiro do INCAER, Mauro Gomes de 

Paiva Lins de Barros, além de ilustres personalidades 

da aviação, pesquisadores, representantes de 

empresas, editores, jornalistas e escritores.

 O evento, que tem o intuito de fomentar a 

cultura aeroespacial, apresentou como tema desta 

edição “50 Anos do Primeiro Voo do YC-95 2130 

(Bandeirantes)”, sendo realizado em conjunto com as 

comemorações dos Portões Abertos do DCTA.

Na abertura do Encontro, foram 

homenageados os pioneiros da aviação que 

participaram do desenvolvimento do Projeto IPD 

6504, cujo primeiro protótipo voou no dia 22 de 

outubro de 1968. Houve, também, lançamento de 

livros e exposição de vasto acervo de literatura 

especializada sobre aviação civil e militar, biografias 

de profissionais que se destacaram na área e obras 

com fotografias aéreas.

Uma comitiva do INCAER composta pela 

Cap Esp Aer SVI R/1 Rosangela Martins da Costa 

Lemos, 2T QOCon Tec (BIB) Luciana Araújo, 2S SAD 

Eduardo Flórido Brum e o 3S QESA Marco Antonio 

Silva Teixeira, participou do evento na promoção 

da divulgação das atividades do Instituto e com 

exposição e venda de livros através do Clube do 

Livro.
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Museu Aeroespacial realiza a 2ª edição do 
MUSAL AIRSHOW

O Museu Aeroespacial (MUSAL), localizado 

no Campo dos Afonsos (RJ), recebeu, nos dias 20 e 

21 de outubro de 2018, mais de 50 mil pessoas para 

a segunda edição do MUSAL AIRSHOW, que propôs 

aos apaixonados por aviação de todas as idades o 

sonho de voar e a motivação em servir à Força Aérea 

Brasileira.

O MUSAL AIRSHOW deste ano contou 

com shows aéreos da Esquadrilha da Fumaça, 

Esquadrilha CEU, T-6 Texan da Helisul, além de 

outras aeronaves. O público também assistiu a 

simulações de resgates e a saltos de paraquedistas, 

entre outras atrações. No pátio e no interior do 

museu, as atrações ficaram por conta da visitação 

às aeronaves, exposições temáticas, exibição de 

filmes históricos, oficinas educativas infantis, palco 

com atrações musicais, praça de alimentação com 

diversas opções de restaurantes e food trucks e 

estandes de várias empresas ligadas à aviação e ao 

MUSAL.

Além do aspecto cultural, também 

teve ênfase o aspecto social, com a iniciativa de 

arrecadação de alimentos não perecíveis para 

doação ao Instituto Casa Viva. Os participantes do 

evento contribuíram com mais de 7 toneladas de 

alimentos, para atender aos projetos de auxílio à 

comunidade do Jardim Sulacap.

Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica
Em decorrência do término do Estágio de 

Adaptação ao Oficialato, o Centro de Instrução e 

Adaptação da Aeronáutica (CIAAR) realizou, no dia 

13 de setembro de 2018, a cerimônia de entrega de 

diplomas aos formandos da Turma de 2018.

Durante o evento, presidido pelo Maj Brig 

Ar Rui Chagas Mesquita, Diretor de Ensino da 

Aeronáutica, o Brig Ar R/1 Roberto Ferreira Pitrez, 

Subdiretor de Divulgação do Instituto Histórico-

Cultural da Aeronáutica (INCAER), procedeu à 

Homenagem ao Dia do Aviador e Dia da Força Aérea Brasileira,
comemorado em 23 de outubro

Fonte: www.musal.intraer
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entrega do Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica 

ao 2º Ten Esp Aer SUP Flávio de Sousa Serra, 

primeiro colocado da turma.

Em cerimônia realizada na Escola de 

Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR), 

no dia 25 de outubro de 2018, alusiva à entrega de 

distintivos do curso de Comando e Estado-Maior e 

indicação de instrutores, o Instituto Histórico-Cultural 

da Aeronáutica (INCAER), por intermédio do Cel 

Av R/1 Marcos Narciso Martins, passou às mãos 

do primeiro colocado do curso, o Ten Cel Esp Fot 

Martinho Lucio Morais da Fonseca, o prêmio INCAER 

de Cultura Aeronáutica.

O evento foi presidido pelo Exmo Sr Brig 

Ar Flávio Luiz de Oliveira Pinto, Comandante da 

ECEMAR, e contou com a participação do corpo 

docente e discente da Escola.

Durante a Cerimônia Militar de Entrega de 

Distintivos, Premiações e Homenagens ao Patrono 

e ao Paraninfo dos formandos da 247ª Turma do 

Curso de Formação de Sargentos (CFS 1ª /2017) e 

da 29ª Turma do Estágio de Adaptação à Graduação 

de Sargento (EAGS/2018), realizada no dia 29 de 

novembro de 2018 na Escola de Especialistas de 

Aeronáutica (EEAR), procedeu-se à entrega do 

Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica ao 3S QSS 

BCO Igor de Araújo e ao 3S QSS SOB Leonardo 

Rodrigues do Nascimento, primeiros colocados do 

CFS e do EAGS, respectivamente, pelo Cel Av R/1 

Marcos Narciso Martins, do INCAER.

A solenidade foi presidida pelo Maj Brig Ar 

Sérgio de Matos Melo, Diretor de Infraestrutura da 

Aeronáutica, que esteve acompanhado do Maj Brig 

Eng Fernando Cesar Pereira Santos, Presidente da 

Comissão de Implantação do Sistema de Controle do 

Espaço Aéreo, do Maj Brig Ar Rui Chagas Mesquita, 

Diretor de Ensino da Aeronáutica, e do Brig Ar Valdir 

Eduardo Tuckumantel Codinhoto, Comandante da 

EEAR. 

A Ala 10 celebrou no dia 4 de dezembro 

de 2018, nas dependências do Grupo de Instrução 

Tática e Especializada (GITE), o encerramento do 

Programa de Especialização Operacional (PESOP), 

que consistiu na entrega de diplomas e prêmios aos 

estagiários da Ala.

Para tanto, realizaram-se três cerimônias 

sucessivas: pela manhã, houve a conclusão do 

Curso de Especialização Operacional de Asas 

Rotativas (CEO – AR), do 1º/11º GAV; à tarde, foi 

a vez de o 1º/5º GAV promover a cerimônia de 

encerramento do CEO – TP (Aviação de Transporte) 

e do CEO – IVR (Aviação de Inteligência, Vigilância e 
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Reconhecimento), seguindo-se a do 2º/5º GAV com a 

conclusão do CEO – CA (Aviação de Caça).

Nos três momentos, coube ao Diretor do 

INCAER, Ten Brig Ar R/1 Rafael Rodrigues Filho, 

presidir a mesa de honra, composta pelo Chefe do 

Estado-Maior do Comando de Preparo, Maj Brig 

Ar Jordão, pelo Comandante da Ala 10, Brig Ar 

Medeiros, e por outras autoridades que se revezaram 

durante as diferentes solenidades.

Nessas ocasiões, o Diretor do INCAER 

efetuou a entrega dos Prêmios INCAER de Cultura 

Aeronáutica aos primeiros colocados de cada um dos 

cursos: CEO – AR: 2° Ten Av Luan Nogueira Liguori, 

CEO – IVR: 2º Ten Av Caio Henrique de Felice, CEO 

– TP: 2° Ten Av Lucas Vilar Pereira e CEO – CA: 2° 

Ten Av André Risali.

No dia 5 de dezembro, em cerimônia 

realizada na Escola de Comando e Estado-Maior 

da Aeronáutica (ECEMAR), o Brig Ar R/1 Roberto 

Ferreira Pitrez, Subdiretor de Divulgação do Instituto 

Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER), procedeu 

à entrega do Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica 

ao primeiro colocado do Curso de Comando e Estado 

Maior, o Maj Av Daniel Lames de Araújo. 

Também no dia 5, foi a vez de o Cel Int R/1 

Edson Ribeiro da Silva, Chefe da Divisão de Apoio 

do INCAER, realizar a entrega do Prêmio ao primeiro 

colocado no Curso de Aperfeiçoamento (CAP), o Cap 

Av Peterson Flávio Lima de Souza, em cerimônia na 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. 

Em solenidade presidida pelo Maj Brig 

Ar Rui Chagas de Mesquita, Diretor de Ensino da 

Aeronáutica, no dia 5 de dezembro de 2018, o CIAAR 

realizou a diplomação dos novos oficiais do Curso 

de Formação de Oficiais Especialistas – Turma AD 

ASTRA. Na ocasião, o Instituto Histórico-Cultural 

da Aeronáutica foi representado pela Cap Esp Aer 

SVI R/1 Rosangela Martins da Costa Lemos, que 

efetuou a entrega do prêmio INCAER de Cultura 

Aeronáutica à primeira colocada, 2º Ten QOE CTA 

Marília Gusman Thomazi Pavani.

Brig R/1 César, Brig Flávio, Brig R/1 Tirre Freire e Brig R/1 Pitrez
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Programa de Fortalecimento de Valores

O Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica 

(INCAER) realizou, no dia 27 de setembro, mais uma 

palestra do Programa de Fortalecimento de Valores 

(PFV) da Força Aérea Brasileira (FAB). 

O Cel Av R/1 Marcos Narciso Martins 

apresentou a palestra “Cidadania e Civismo”, contida 

no tema principal “Patriotismo”, para todo o efetivo 

do Instituto.

No dia 6 de dezembro, o Brig Pitrez realizou 

a entrega do Prêmio INCAER na Academia da 

Força Aérea, em Pirassununga, São Paulo. Foram 

agraciados os seguintes militares: Asp Av Christian 

Eloysio dos Santos Silva, primeiro colocado na 

aviação; Asp Int Gilnei Kraftzuk, primeiro colocado 

na intendência; e Asp Inf Felipe Campos de Araújo, 

primeiro colocado na infantaria. 

No dia 15 de dezembro, encerrando as 

entregas do Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica 

no ano de 2018, foram realizadas solenidades em 

duas unidades da Força  Aérea. A primeira, no 

Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), onde 

o Brig Ar R/1 Roberto Ferreira Pitrez, Subdiretor 

de Divulgação do INCAER, entregou o prêmio ao 

primeiro colocado, o 1º Ten QOEng Matheus Pacheco 

Guanabara Santiago. 

A segunda, feita pelo Cel Av R/1 Refm 

Reginaldo dos Santos Guimarães, foi ao primeiro 

colocado da Escola Preparatória de Cadetes do Ar 

(EPCAR), o Aluno Yuri Nunes Bitar. 

O Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica 

representa uma homenagem do Instituto aos 

militares que se destacaram nos diversos cursos e 

estágios de formação e pós-formação do Comando 

da Aeronáutica. Esta honraria consiste em diploma, 

troféu e livros. 
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Já no dia 22 de novembro, o convidado, Ten 

Cel Int R/1 Marcus Rosselini Policarpo, ministrou o 

tema “Comprometimento”, encerrando as atividades 

do PFV no ano.

O PFV tem por objetivo definir e desenvolver 

um conjunto de valores morais ligados ao preceito de 

ética militar, relacionados intimamente às instituições 

militares, mais especificamente à FAB.

263º Encontro no INCAER 
“A Logística na Reestruturação da FAB –

Projetos Atuais e Futuros”

No dia 31 de outubro de 2018, o Instituto 

Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER) realizou 

o 263º Encontro no INCAER, tendo como palestrante 

o Ten Brig Ar João Paulo Cury, Comandante-Geral 

de Apoio, que apresentou o tema “A Logística na 

Reestruturação da FAB – Projetos Atuais e Futuros”.

Durante a abertura do evento, o Ten Brig 

Ar R/1 Rafael Rodrigues Filho, Diretor do INCAER, 

lembrou a audiência de que aquela seria mais uma 

oportunidade para os militares se familiarizarem 

com as transformações decorrentes do processo de 

reestruturação, visto que o Ten Brig Cury, membro do 

Alto-Comando da Aeronáutica, participou de todas as 

fases do processo.

No decorrer da exposição, o palestrante fez 

um resumo das principais modificações na estrutura e 

nas rotinas da FAB, apontando melhoria da eficiência 

dos órgãos de direção setorial em consequência 

delas.

Entre essas modificações, fez questão de 

destacar as dos cursos de carreira, com a implantação 

de novas metodologias que possibilitaram aperfeiçoar 

o processo de ensino-aprendizagem.
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Visita da Delegação da Escola Conjunta das Forças 
Armadas do Peru ao INCAER

O Diretor do Instituto Histórico-Cultural 

da Aeronáutica (INCAER), Ten Brig Ar R/1 Rafael 

Rodrigues Filho, recebeu, no dia 1º de novembro de 

2018, a delegação da Escola Conjunta das Forças 

Armadas do Peru (ESFFAA), composta pelo Major 

General Percy Walter Muños Bringas (Força Aérea 

Peruana), Diretor da Escola; Capitão de Navio Luiz 

Alberto Caballero Rengifo (Armada Peruana), Chefe 

do Departamento Acadêmico da ESFFAA; e Coronel 

EP Wagner Bardales Lopes (Exército Peruano), 

Chefe do Departamento de Qualidade e Gestão 

Educativa da ESFFAA.

Na oportunidade, a comitiva participou de 

uma apresentação sobre as atividades desenvolvidas 

pelo INCAER na qualidade de órgão central do 

Sistema de Patrimônio Histórico e Cultural do 

Comando da Aeronáutica (SISCULT), seguida de 

visitação às instalações históricas do Instituto, antiga 

estação de hidroaviões do Aeroporto Santos-Dumont, 

tombadas pelo IPHAN.

Encerrando o evento, o Diretor do INCAER 

recebeu da comitiva peruana uma lembrança de 

agradecimento pela instrução recebida do Instituto e 

aproveitou o momento para entregar aos visitantes 

diversas publicações (periódicos e livros) produzidas 

pelo INCAER.

Quanto às modificações na Logística, 

discorreu sobre a centralização do Comando-Geral 

de Apoio e de suas diretorias em uma mesma área, 

possibilitando redução nos custos administrativos e 

maior agilidade nas soluções de problemas, uma vez 

que todos os envolvidos nas decisões estariam mais 

próximos, podendo interagir com mais facilidade.

Enfatizou também o aumento da 

responsabilidade dos gerentes de projetos, pois 

sobre eles recairia o encargo por coordenar ações no 

sentido de alcançar a disponibilidade prevista para os 

itens de seus respectivos projetos.

Sobre o futuro, citou a proposta de mudança 

da estrutura da Logística de Comando-Geral para 

Departamento, por propiciar uma organização mais 

enxuta e adequada à gestão do material.

Abordou ainda a implantação de novas 

plataformas de treinamento, tendo em vista o aumento 

da complexidade dos novos sistemas aeroespaciais, 

que demandariam profundas modificações nos 

processos de capacitação.

Finalizou o discurso assinalando como 

maior óbice às modificações já implantadas a reação 

de uma parcela do efetivo às novas rotinas e 

estruturas, e aproveitou para motivar os militares 

da ativa presentes a contribuírem com o processo, 

pois só assim haverá uma Força Aérea mais apta ao 

cumprimento da missão.

Major General Muños e o Diretor do INCAER
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INCAER realiza inspeção no MUSAL

No dia 5 de novembro de 2018, o Instituto 

Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER) realizou 

a inspeção anual no Museu Aeroespacial (MUSAL). 

A visita tem como finalidade avaliar a consecução 

de metas estabelecidas no Programa de Trabalho 

Anual, bem como o desempenho das áreas de 

Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, 

Comunicação Social, História e Museologia.

O Diretor do INCAER, Ten Brig Ar R/1 

Rafael Rodrigues Filho, foi o responsável pelas 

palavras iniciais, abrindo o dia de inspeção. Logo 

após, o Diretor do MUSAL, Brig Ar R/1 Luiz Carlos 

Lebeis Pires Filho, deu as boas-vindas aos inspetores 

do Instituto e realizou uma breve apresentação sobre 

as atividades do Museu. Em seguida, o Cel Int 

R/1 Fernando José Alves, Inspetor-Chefe, explanou 

sobre o desenvolvimento da parte técnica, inclusive 

sobre as áreas a serem inspecionadas. Houve, 

ainda, a apresentação das equipes de inspetores do 

INCAER e de inspecionados do MUSAL.

Ao fim dos trabalhos, os Oficiais Chefes 

de Equipes apresentaram uma síntese da situação 

atual do setor de sua responsabilidade. Foi, ainda, 

informada a elaboração de um relatório técnico que 

recomendará medidas que deverão ser adotadas 

em prol da melhoria da gestão da organização 

inspecionada.

Diretor do MUSAL Brig Ar Lebeis

INCAER visita o Museu Aeroespacial

Com o intuito de fomentar a consciência 

da importância da História e da Cultura aeronáuticas 

nos militares de seu efetivo, o INCAER, com o apoio 

do MUSAL, promoveu, no dia 13 de novembro de 

2018, uma visita guiada de integrantes do Instituto 

ao Museu Aeroespacial, localizado na Guarnição 

Aeronáutica dos Afonsos, no Rio de Janeiro (RJ).

A visita guiada é uma oportunidade de 

viajar no tempo e conhecer a história da Força Aérea 

Brasileira, que se confunde com a própria história do 

nosso país. Através das exposições permanentes 

do Museu é possível contemplar peças únicas, bem 

como imagens importantes, além das aeronaves 

expostas.

No próximo ano, o INCAER continuará 

a incentivar seus militares e funcionários civis a 

visitarem o MUSAL e outros centros culturais e 

históricos da Marinha e do Exército.
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264º Encontro no INCAER

O 264º Encontro no INCAER, realizado 

em 28 de novembro de 2018, em homenagem ao 

aniversário de 80 anos do prédio sede do Instituto, 

apresentou como atrações uma palestra proferida 

pela 1º Ten QOCon Tec (HIS) Bruna Melo dos Santos 

Duque Estrada sobre o tema, seguida de uma 

apresentação musical, executada por musicistas de 

diversas organizações do Comando da Aeronáutica.

Aproveitando a oportunidade, o Instituto 

realizou o lançamento do opúsculo “Estação de 

Hidroaviões do Aeroporto Santos-Dumont – 80 Anos”, 

de autoria da 1º Ten Melo.

Em seu discurso de abertura, o Ten Brig Ar 

R/1 Rafael Rodrigues Filho, Diretor do INCAER, fez 

uma breve contextualização da época que antecedeu 

a construção da estação de hidroaviões, encerrando 

com um agradecimento aos representantes dos 

órgãos de Cultura do Rio de Janeiro pela iniciativa 

providencial da sociedade carioca de tombar o prédio 

ante a ameaça de demolição para dar lugar ao 

Elevado da Perimetral.

Em seguida, a 1º Ten Melo discorreu sobre 

a Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos-

Dumont, inaugurada em 1938, enaltecendo a arte 

e proficiência do autor do projeto, o arquiteto e 

urbanista Attílio Corrêa Lima, pela pureza de suas 

linhas e qualidade de seus acabamentos.

Comentou ainda que a Estação operou 

apenas por quatro anos, tendo encerrado suas 

operações em 1942 por motivo da obsolescência dos 

hidroaviões, que foram substituídos por aeronaves 

maiores, dotadas de rodas, detalhando a ocupação 

do prédio pelo Ministério da Aeronáutica, bem como 

seu tombamento em 1957.

Após a palestra, o Maj Brig Ar R/1 José 

Roberto Scheer, Subdiretor de Cultura do INCAER, 

subiu ao palco e lembrou que Domingos de Barros, 

escritor e entusiasta da aeronavegabilidade, em 

1920, já havia vislumbrado a criação de um Instituto 

Nacional de Aeronáutica e que, por coincidências do 

destino, esse “santuário” veio a abrigar o Sistema 

de Patrimônio Histórico e Cultural do Comando da 

Aeronáutica. – o SISCULT.
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O Subdiretor de Cultura comentou ainda 

que as qualidades arquitetônicas do prédio criavam 

um ambiente propício à valorização da Cultura; e que 

História, Museologia e Música constituíam os três 

pilares do SISCULT.

Na sequência, deu-se início ao espetáculo 

musical destinado a comemorar os 80 anos de 

construção da edificação-sede do INCAER, por 

meio de uma seleção de obras que permeassem 

diversas décadas, abrangendo desde um pout pourri 

de composições dos anos de 1930 até músicas 

populares, nacionais e internacionais da atualidade.

Participaram do número artístico musicistas 

pertencentes ao efetivo do INCAER, da Ala 11 – 

antiga Base Aérea do Galeão, da Base Aérea dos 

Afonsos e do Centro de Instrução e Adaptação da 

Aeronáutica, atualmente sediado em Lagoa Santa – 

Minas Gerais, bem como profissionais do INCAER 

que se identificam com a arte musical.

Após a apresentação, o Diretor do INCAER 

assinou a portaria de aprovação da “Canção do 

INCAER” e convidou os presentes a participar do 

tradicional Chá INCAER e a apreciar as fotografias 

aéreas da paisagem da cidade do Rio de Janeiro, 

produzidas pela Escola de Aviação Militar nas 

décadas de 1930 e 1940, pertencentes ao arquivo 

histórico do Museu Aeroespacial.

Campanha INCAER solidário chega à quarta edição

O Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica 

realizou no último trimestre de 2018 a sua gincana 

solidária de arrecadação de donativos. A campanha, 

que surgiu em 2014 com o intuito de estimular 

a solidariedade e promover maior integração do 

efetivo, chegou à quarta edição.  

A campanha “INCAER Solidário” deste ano 

atingiu a importante e surpreendente marca de 5.700 

kg de alimentos. Este volume superou a arrecadação 

de todas as edições anteriores, que somadas, 

chegam a 3.673 kg. Tal resultado demonstra que, 

a cada edição, aumenta a consciência de cada 



Notic. INCAER, Rio de Janeiro, a. 14, n. 60, p. 2, novembro 2010Noticiário INCAER - ano 21/nº 94/set/dez 2018

14

membro do efetivo em se solidarizar com a dor e 

a necessidade do próximo. Vale ressaltar que o 

efetivo do Instituto é composto por 89 integrantes, 

entre militares, civis e colaboradores, o que valoriza 

ainda mais o trabalho de arrecadação e a expressiva 

quantidade arrecadada.

Este ano, a campanha visava atender a três 

instituições, mas foi possível atender a nove, devido 

à quantidade de alimentos arrecadados. Foram 

agraciadas a Casa de Apoio à Criança com Câncer 

Santa Tereza, a Associação de Comunidades de Vida 

Mariana, o lar de idosos Amparo Thereza Christina, 

a Casa Ramana para idosos, o Instituto Conselheiro 

Macedo de Soares, a Associação Solidários Amigos 

de Betânia, o Centro de Educação e Orientação 

Espírita Jésus Gonçalves, o Lar Cantinho Feliz e a 

Ação Cristã Vicente Moretti.

Mais uma vez, a missão solidária do Instituto 

foi cumprida. Graças à colaboração de todo o efetivo, 

que sempre se imbui do espírito da campanha, foi 

possível fazer essa incrível arrecadação e possibilitar 

a muitas pessoas um final de ano melhor.

A Federação Internacional de Estudos 

Históricos, Aeronáuticos e Espaciais (FIDEHAE) é 

uma organização internacional criada em 1995, que 

trata de relevantes temas da história aeronáutica 

iberoamericana. O primeiro Congresso Internacional 

teve lugar em Buenos Aires, na Argentina, em maio 

de 1995.

Diversos países do mundo são filiados à 

FIDEHAE, entre eles o Brasil, que participa do evento 

desde o segundo congresso, realizado em 1996, em 

Santiago. Seguiram-se os congressos em Montevidéu 

(1997), no Rio de Janeiro (1998), Madri (1999), 

Lima (2000), Sevilla (2001), Santiago (2003), Buenos 

Aires (2005), Rio de Janeiro (2006), Lisboa (2008), 

Lima (2010), Bogotá (2012), Buenos Aires (2014), e 

Santiago (2016). 

Entre os dias 12 e 17 de novembro de 

2018, foi realizado o XVII Congresso Internacional 

de História Aeronáutica e do Espaço, em Santo 

Domingo, na República Dominicana, com o tema “A 

Sociedade Pan-Americana Colombiana, promotora 

da união e fraternidade dos países da América e sua 

influência para a organização do voo pan-americano 

em prol do Farol de Colombo em 1937”. 

O Brasil foi representado pelo Diretor do 

INCAER, Ten Brig Ar R/1 Rafael Rodrigues Filho e 

pela 1º Ten QOCon Tec (HIS) Bruna Melo dos Santos 

Duque Estrada, que ministrou a palestra com o tema 

“A cobertura da imprensa brasileira acerca do voo 

pan-americano em prol do Farol de Colombo”.

INCAER participa do XVII Congresso da FIDEHAE
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Falecimento do 
Conselheiro 
Ten Brig Ar Mauro 
José Miranda 
Gandra

Faleceu, aos 85 anos, no 

dia 24 de dezembro de 2018, o Ten 

Brig Ar Mauro José Miranda Gandra, 

Conselheiro do Instituto Histórico-

Cultural da Aeronáutica, ocupante da 

Cadeira nº 5, cujo Patrono é o Dr. 

Joaquim Pedro Salgado Filho.

Nascido no Rio de Janeiro, 

em 16 de abril de 1933, o Ten Brig  

Gandra é praça de dezembro de 1969. 

Além de Conselheiro do INCAER, 

atribuição que exerceu por 21 anos, 

foi Ministro da Aeronáutica durante 

o governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso.

Dedicado, como poucos, à 

aviação, publicou, em coautoria, as 

obras “Transformando crise em opor-

tunidade: diagnóstico e bases para um 

plano de desenvolvimento da aviação 

brasileira (com segurança)” e “Logística 

e transporte no processo de globaliza-

ção”.

O Ten Brig Gandra foi vela-

do no hangar do Departamento de 

Controle do Espaço Aéreo, antigo pré-

dio do III COMAR, onde a família pôde 

receber o carinho dos componentes 

de ontem e de hoje da Força Aérea 

Brasileira.

Lançamentos do INCAER

Esta 39ª edição contém 

o depoimento do Maj Brig Med 

Refm Ricardo Luiz de Guimarães 

Germano, destacando aspectos de 

seu ingresso e sua carreira na Força 

Aérea Brasileira, citando os fatos 

históricos vividos e a atuação do 

Sistema de Saúde da Aeronáutica.

O Projeto Memória tem por objetivo registrar o depoimento 

de destacadas personalidades, narrando experiências vividas durante 

suas marcantes passagens pela Aeronáutica, além de abordar temas 

que ensejam conhecimento de valores históricos.

A 40ª edição contém os 

depoimentos do Maj Brig Ar Refm 

Mayron dos Santos Pereira, do Cel 

Av Refm Paulo Sérgio Barbosa 

Esteves e do SO BCO Refm Mardem 

Lúcio Matos, destacando aspectos 

do ingresso na FAB e da carreira 

nos primórdios da Inspeção em Voo, 

citando os fatos históricos vividos.

Em sua 51ª edição, a 

revista Ideias em Destaque tem 

como artigo de abertura a posse 

no Conselho Superior do INCAER, 

como membro vitalício, do Ten 

Brig Ar Refm Ailton dos Santos 

Pohlmann, ex-Diretor desta casa, 

que retorna ao nosso convívio após 

um breve afastamento em função 

da passagem do cargo para o Ten 

Brig Ar R/1 Rafael Rodrigues Filho, 

Diretor atual. 
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Expediente

ESTAÇÃO DE HIDROAVIÕES – 80 Anos
De autoria da 1º Ten QOCon Tec (HIS) Bruna Melo dos Santos 

Duque Estrada, “este trabalho apresenta uma singela narrativa sobre 

a vida e a obra do insigne arquiteto Attílio Corrêa Lima e, também, o 

resumo de um grande livro que começou a ser escrito há poucos anos na 

Força Aérea, de tamanha importância que deve merecer a maior atenção, 

pois, cotidianamente, estamos legando às futuras gerações os exemplos 

daqueles que construíram a nossa Instituição, as nossas tradições, 

valores e crenças, o nosso jeito de ser e de manter a soberania do espaço 

aéreo, mercê do nosso trabalho.

Na octogenária e bela Estação de Hidroaviões, conectamos o 

passado, o presente e o futuro da cultura aeronáutica.”

ELAS POR ELAS – A Mulher Militar na FAB
“O trabalho que ora entregamos à Força revela um preito de 

consideração à presença feminina na nossa FAB. Ele foi elaborado por 

duas oficiais historiadoras, 1º Ten QOCon Tec (HIS) Elaine Gonçalves 

da Costa Pereira e a 1º Ten QOCon Tec (HIS) Amanda Martins de Brito 

que, diferentemente das narrativas que conduzem as nossas tradicionais 

pesquisas, apresentam resumos das experiências vividas por algumas 

das nossas jovens guerreiras, contadas por elas mesmas.”

ADA ROGATO – Um Pássaro Solitário
“A obra literária que brindamos neste momento aborda os feitos 

de Ada Rogato, esta incrível personagem, que muito à frente do seu tempo 

abreviou o futuro, tornou palpável o idealismo e materializou sonhos quase 

impossíveis.”

A pioneira Ada Rogato ganharia reconhecimento como a primeira 

piloto de planador, como piloto de avião, a primeira brasileira a tirar brevê de 

paraquedista e a primeira do mundo a dar um salto noturno de paraquedas, 

nas águas da Baía de Guanabara.


