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Por oportunidade das atividades da reunião 

anual da Aviação de Caça, ocorrida na terceira semana 

de abril de 2019, na ALA 12, foi apresentado o mais 

recente opúsculo produzido pelo corpo técnico do 

Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica – INCAER 

intitulado “Senta a Púa! BRASIL! Aviação de Caça na 

FAB”.

O lançamento da referida publicação 

transcorreu no dia 17 de abril, após a cerimônia do 

P-47 e da parada militar da ALA 12, no Centro Social 

da OM sediadora. Estiveram presentes o Comandante 

da Aeronáutica Ten Brig Ar Antonio Carlos Moretti 

Bermudez, autoridades civis e militares, convidados do 

evento da Aviação de Caça e parte do efetivo da ALA 

12. Representando o INCAER, também compareceram 

à solenidade o Diretor do Instituto Ten Brig Ar R/1 Rafael 

Rodrigues Filho, o Subdiretor de Cultura Maj Brig Ar R/1 

José Roberto Scheer, a historiadora Monica Teixeira 

Serra e o autor do opúsculo 1º Ten QOCon Tec (HIS) 

João Ignácio de Medina.

1º Ten Medina

Lançamento de Opúsculo
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265º Encontro no INCAER 
“A Formação dos Cadetes do Ar”

No dia 27 de março de 2019, o Instituto 

Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER) realizou 

o 265º Encontro no INCAER, tendo como palestrante 

o Brig Ar David Almeida Alcoforado, Comandante da 

Academia da Força Aérea (AFA), que apresentou o 

tema “A Formação dos Cadetes do Ar”.

A palestra teve como objetivo apresentar ao 

público presente como funciona, atualmente, a rotina 

de um cadete, bem como apresentar as mudanças e 

aprimoramentos inerentes à nova geração de jovens 

que ingressam na AFA. 

O Brig David discorreu sobre a missão, 

a história e a organização da Academia, além de 

explicar o funcionamento das divisões de ensino 

e de operações aéreas. Pontuou as organizações 

sediadas no complexo da AFA, assim como os 

projetos sociais desenvolvidos. 

Ao término da apresentação, o Diretor do 

INCAER, Ten Brig Rodrigues Filho convidou o Brig 

Athayde (comandante da AFA no período de 13 de 

janeiro de 1976 a 08 de março de 1979) a proferir 

algumas palavras ao Brig David e entregar o diploma 

de participação. 

Encerrando o Encontro, foi lançado o 

Livro “Bruxas da Noite, as Aviadoras Soviéticas 

na Segunda Guerra Mundial”, de autoria de Ana e 

Carlos Daróz.
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INCAER na LAAD 2019
De 02 a 05 de abril de 2019, ocorreu no 

Rio de Janeiro, a quinta edição da LAAD Defence 

& Security (Latin America Aerospace and Defence). 

A feira é o principal ponto de encontro do setor de 

defesa e segurança e reúne bienalmente empresas 

brasileiras e internacionais especializadas no 

fornecimento de equipamentos, serviços e tecnologias 

para as Forças Armadas, Polícias, Forças Especiais, 

serviços de segurança, consultores e agências 

governamentais. Além disso, conta com o Apoio 

institucional do Ministério da Defesa, das Forças 

Armadas, do Ministério da Justiça e da estrutura 

brasileira de Segurança Pública.

Como parte integrante dessa estrutura, 

a Força Aérea Brasileira pôde expor na feira seus 

projetos estratégicos e os seus produtos. O INCAER 

(Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica) participou 

do evento ressaltando a importância de se preservar 

o legado deixado por quem construiu e constrói a 

história da aviação brasileira. O Instituto divulgou 

suas atividades para o público visitante, distribuiu 

opúsculos e disponibilizou as publicações do Clube 

do Livro para venda.

Durante os quatro dias de evento, foram 

vendidos mais de 60 exemplares de livros e 

distribuídas mais de 400 publicações. Dentre elas, 

Ideias em Destaque, Noticiário INCAER, Revista do 

SISCULT e a História da Participação da FAB na II 

Guerra Mundial, em inglês e espanhol.



Notic. INCAER, Rio de Janeiro, a. 14, n. 60, p. 2, novembro 2010Noticiário INCAER - ano 22/nº 95/jan/abr 2019

4

MUSAL realiza exposição itinerante sobre 
Santos-Dumont

Com a finalidade de levar a Cultura 

Aeronáutica para mais próximo da Sociedade Civil, 

o Museu Aeroespacial firma mais uma parceria com 

um Shopping da Cidade do Rio de Janeiro para 

realizar exposição sobre Santos-Dumont, o Pai da 

Aviação.

 Dentro desse objetivo, no período de 11 de 

abril a 06 de maio, com apoio do cenógrafo Clécio 

Régis, o Bangu Shopping recebeu a exposição 

“Santos-Dumont, o homem há de voar!”. Essa mostra 

relembra a vida do Pai da Aviação e apresenta a 

réplica mais antiga do avião Demoiselle.

 Além de uma das figuras mais importantes 

da história da humanidade, o brasileiro visionário teve 

sua trajetória exposta em uma mostra que contou fatos 

que marcaram a origem da aviação, principalmente, 

sobre as aeronaves por ele construídas.

A exposição contou com telas luminosas 

que mostraram curiosidades sobre vida e obras de 

Santos-Dumont. Entre as raridades que o público 

pôde conferir estão alguns objetos pessoais como a 

braçadeira e o colarinho, além de fotos que retratam 

com detalhes suas criações e vida social. Outra peça 

de destaque na exposição é a maquete da casa 

onde o aviador morou e que, atualmente, funciona 

o museu dedicado a ele, na cidade de Petrópolis. O 

público também pôde conferir de perto a réplica mais 

antiga do avião Demoiselle, em tamanho original, um 

dos seus primeiros aviões, considerado como sua 

obra-prima.

“Queremos trazer a experiência de 

imersão no mundo incrível da aviação para nossos 

clientes. Além de contemplar a réplica mais antiga 

da criação de Santos-Dumont, os visitantes terão a 

oportunidade de conhecer a história do inventor em 

painéis didáticos”, conta Monica Freitas, gerente de 

Marketing do Bangu Shopping.

Exposição “Santos-Dumont – O homem há de voar!”

Fonte: www.musal.intraer
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INCAER recebe bibliotecária do 
Museu de Belas Artes

Em 17 de abril de 2019, o Instituto Histórico-Cultural da 

Aeronáutica recebeu a bibliotecária Mary Komatsu Shinkado, do 

Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro, especialista em ex-libris, 

a fim de conhecer os 39 exemplares de obras especiais desta 

Biblioteca que dispõem da referida inscrição.

Ex-libris (do latim ex libris meis) é a expressão que 

significa, literalmente, “dos livros de” ou “faz parte de meus livros”, 

empregada para associar o livro a uma pessoa ou a uma biblioteca, 

isto é, um complemento circunstancial de origem que indica que tal 

livro é “propriedade de” ou obra “da biblioteca de”.

Um levantamento minucioso do acervo tem registrado 

como obra de cunho especial os livros, cujos títulos possuem 

tais identificações. Atualmente, dispomos de 39 exemplares 

bibliográficos, pertencentes ao antigo acervo pessoal do Ten Brig Ar 

Nelson Freire Lavenère-Wanderley e da aviadora Anésia Pinheiro 

Machado, personalidades da aeronáutica brasileira. 

A estudiosa encantou-se com os itens existentes em nosso 

acervo, no que concerne à preservação histórica e ao tratamento 

de identificação, guarda e recuperação demandado à coleção do 

INCAER, salientando a importância do trabalho que vem sendo 

executado. Tal parceria enriquece os membros de ambas as 

instituições com notável troca de experiências.

Militar do INCAER 
é agraciada 

com a medalha 
Bartolomeu de 

Gusmão

Em cerimônia militar alusiva 

ao Dia do Especialista da Aeronáutica, 

realizada no dia 25 de março, na Ala 

11, a 1S SDE Jéssica Pereira Cruz 

Brandão, do Instituto Histórico-Cultutral 

da Aeronáutica foi agraciada com a 

Medalha Bartolomeu de Gusmão.

Criada em julho de 1971, 

a “Medalha Bartolomeu de Gusmão” 

é entregue aos militares e civis do 

Comando da Aeronáutica que tenham 

prestado relevantes serviços à Força 

Aérea Brasileira.

Paraninfo Brig Walter e a agraciada 1S Jéssica

1S Luciene, bibliotecária Mary Komatsu e Ten Luciana
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Com a finalidade de divulgar as ações 

desenvolvidas no exercício operacional multinacional 

promovido pela Força Aérea Brasileira (FAB), 

CRUZEX - Cruzeiro do Sul Exercise, o Instituto 

Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER) recebeu, 

no dia 24 de abril de 2019, o Ten Cel Av Gustavo 

Pestana Garcez, Chefe da Divisão de Doutrina do 

Comando de Preparo, que ministrou a palestra: 

“Operação Cruzex: planejamento, execução e lições 

aprendidas”.

O 266º Encontro no INCAER, que teve 

o Subdiretor de Divulgação do Instituto, Brig Ar 

R/1 Roberto Ferreira Pitrez, abrindo o evento, teve 

como objetivo mostrar ao público presente como 

funciona cada etapa de uma complexa operação 

de treinamento, suas dificuldades e os resultados 

obtidos.

No decorrer da apresentação, o Ten Cel 

Pestana destacou os processos de planejamento, 

o histórico da Operação, bem como as lições 

aprendidas.

Ao término da explanação, o Brig Pitrez 

convidou o Brig Athayde a proferir as palavras de 

agradecimento ao Ten Cel Pestana e entregar-lhe o 

diploma de participação.

266º Encontro no INCAER 
“Operação Cruzex: planejamento, execução

 e lições aprendidas”

Brig Ar R/1 Pitrez
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Visita técnica ao Memorial da Força Aérea Brasileira 
na Amazônia – Belém/Pará

Em um trabalho conjunto entre a Força 

Aérea Brasileira (FAB), Governo do Estado do Pará, 

Prefeitura de Belém e os catalineiros (de Belém) 

surgiu a proposta de montar um espaço cultural, que 

represente a FAB, na Região Amazônica. Assim, 

o INCAER, por meio, de uma solicitação do Brig 

Ar Ricardo, comandante da Ala 9, realizou visita 

de assessoramento técnico ao projeto denominado 

“Memorial da Força Aérea Brasileira na Amazônia”, 

no período de 08 a 12 de abril de 2019. Na 

sequência, foram realizadas visitas ao espaço 

físico que receberá o memorial e a sua exposição, 

que versará sobre as diversas atividades da FAB 

na região amazônica, inclusive sobre o trabalho 

desenvolvido com a aeronave Catalina, quando 

esta era um dos principais meios de locomoção 

utilizada pela FAB. Num trabalho em conjunto, o 

INCAER (Ten Mug Heide) com a equipe da Ala 9, 

composta por historiador (Ten Oliveira), arquiteto 

(Ten Jorge), catalineiros e outros militares envolvidos, 

como o Cel Rômulo, Major Cavalvante,  SO da 

Reserva Moreira e a Civil Silvia, ocorreram diálogos 

sobre os procedimentos técnicos que poderiam ser 

implementados no memorial. A visita realizada gerou 

sugestões que foram elaboradas, na perspectiva, de 

levar o visitante a imergir nas ações oferecidas pela 

FAB, para o desenvolvimento da região e do próprio 

Brasil. Sempre colocando o visitante como peça 

fundamental, para que, assim, este se veja como 

elemento importante e perceba o valor desse espaço 

de lazer e de conhecimento diante da contribuição da 

FAB na Amazônia. 

Inauguração do Memorial: 22/05/2019.

Hangar – exposição aeronaves

Sala dos Catalineiros

Sala de exposição 

Salão principal
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Expediente

Falecimento de Conselheiros

Faleceu, aos 76 anos, no dia 13 de 

fevereiro de 2019, o Coronel Av Manuel Cambeses 

Júnior, Conselheiro do Instituto Histórico-Cultural da 

Aeronáutica, ocupante da Cadeira nº 9, cujo Patrono 

é o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, Patrono da 

Força Aérea Brasileira.

Nascido no Rio de Janeiro, em 26 de 

setembro de 1942, Cel Cambeses é praça de março 

de 1961. Foi Vice-Diretor do INCAER, além de 

Conselheiro do Instituto, atribuição que exerceu por 

10 anos.

Dedicado escritor sobre a história 

aeronáutica é autor dos 4 volumes do livro intitulado: 

Temas Estratégicos: Reflexões de um “Velha Águia”. 

O Coronel Cambeses foi velado no cemitério 

Jardim da Saudade, em Sulacap, Rio de Janeiro, 

onde a família pôde receber o carinho dos amigos de 

ontem e de hoje da Força Aérea Brasileira.  

Faleceu, aos 89 anos, no dia 30 de 

março de 2019, o Ten Brig Ar Sócrates da Costa 

Monteiro, Conselheiro do Instituto Histórico-Cultural 

da Aeronáutica, ocupante da Cadeira nº 14, cujo 

Patrono é o Sr. João Ribeiro de Barros.

Nascido no Rio de Janeiro, em 26 de 

março de 1930, o Ten Brig Sócrates formou-se oficial 

aviador em dezembro de 1951, atingiu o generalato 

em julho de 1980, quando foi promovido a Brigadeiro 

do Ar e foi Ministro da Aeronáutica de março de 1990 

a outubro de 1992.

O Ten Brig Sócrates foi velado no hangar 

do Departamento de Controle do Espaço Aéreo 

(DECEA) e o sepultamento ocorreu no Pantheon dos 

Aviadores, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Ten Brig Ar 
Sócrates da Costa Monteiro

Cel Av 
Manuel Cambeses Júnior


