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apo-RádioP
Assuntos Gerais e de Administração

n 17 de janeiro
1995 - O Brig Nero Moura é
consagrado Patrono da Aviação de
Caça.

n 20 de janeiro
1941 - Criado o Ministério da
Aeronáutica, pelo Decreto Lei no

2.961.

n 30 de janeiro
1910 - Nascimento do Brig Nero
Moura (Patrono da Aviação de Caça
e Presidente de Honra da ABRA-
PC), em Santa Cruz do Sul -RS.

gendaA n 31 de janeiro
1980 - O 3o/10o Grupo de Aviação
(Centauro) passa a ser unidade de
Caça.

n 11 de fevereiro
2004 - Criado o 3o/3o Grupo de
Aviação (Esqd Flecha), na Base
Aérea de Campo Grande - MS

n 12 de fevereiro
1953 - Primeiro voo de avião Gloster
com piloto brasileiro. Realizado pelo
Maj João Eduardo Magalhães
Motta (Chefe da COMFIREM)
com um piloto de provas da Gloster,
em Moreton Valence, ao norte de
Londres, Inglaterra.

1 - Concurso Literário - Prêmio
Pacau Magalhães Motta (PPMM)

P rrêmio criado em 11 de março de 2003,
      com base em doação do Brig do Ar João
Eduardo Magalhães Motta, que foi Cmt do
1o GpAvCa e do 1o/14o GAv, e ainda piloto de
acrobacias quando na reserva.



3

O objetivo desse Prêmio da ABRA-PC é: “Estimular o estudo e a pesquisa
de assuntos referentes à Aviação Militar de Combate”. Quando você tiver
seu trabalho pronto, nos encaminhe pelo e-mail <popopo@abra-pc.com.br>.
Vale lembrar que não existe formato específico para os trabalhos. O
importante é o conteúdo.

2 - Palestra da ABRA-PC na EPCAR

A  palestra realizada pela ABRA-PC na EPCAR, no dia 20 de Outubro
  de 2017, foi considerada excelente pelo Cmt da Escola, Brig do Ar

Moura, e avalizada pelas observações dos nossos participantes junto aos
Alunos.
“- Só com essa palestra é que pudemos conhecer de fato a Força Aérea
Brasileira”, foi a observação de um dos Alunos para um dos nossos
Diretores durante o almoço.
Apesar de nosso objetivo ter sido atingido, ficou a observação de que
devemos estimular a participação de mais representantes da Associação
em eventos similares, importantíssima para garantir um melhor
entrosamento com a plateia.

3 - Picadinho “Jesus está chamando”

(comemoração do 06 de outubro de 1944)

N  o dia 30 de setembro, com data antecipada devido a um feriado e a
   outros acontecimentos, a ABRA-PC realizou nosso tradicional

Picadinho de 06 de outubro, que marca a data do desembarque do 1o Grupo
de Aviação de Caça em Livorno, na Itália, em 1944, quando foi servido no
almoço um picadinho, logo apelidado de “Jesus está chamando” e que deu
partida à nossa tradicional série de “Picadinhos”, que começou já em 1945,
na casa do Brig Nero Moura.

Como sempre o Brig Nero esteve presente no “Picadinho”, em foto
e em nossas lembranças, e o evento transcorreu com a organização
tradicional, com destaque para a sessão de perguntas históricas do MC
KAU. Desta feita, contamos inclusive com a presença de um Piloto de
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Reestruturação do
Comando da Aeronáutica

C omo é do conhecimento geral, o Comando da Aeronáutica está
implantando uma reestruturação organizacional na FAB, para

capacitá-la a fazer frente aos desafios da nova conjuntura econômica sem
prejuízo da operacionalidade. Para conhecimento de nossos Associados,
segue abaixo o quadro com os nomes e as novas organizações e funções
dos Tenentes Brigadeiros do Ar, componentes do Alto Comando:

Caça da Marinha do Brasil, nosso Associado, que, juntamente com os de
sempre, ficou até o final da efeméride.

Com a presença do Comandante da Aeronáutica e membros do Alto
Comando, pudemos apreciar o esforço do comitê de ética etílica (CEE) da
ABRA-PC, para que nossa comemoração tivesse a pompa e circunstância
de sempre, reverenciando todos os que nos antecederam mas também
lembrando dos Pilotos de Caça hodiernos que, diuturna e anonimamente,
mantêm a operacionalidade da FAB.
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Capitão Gordon Fox Rule

A ABRA-PC, com o inestimável concurso da UNIFA, apoiou, em
   consonância com suas finalidades estatutárias, a edição do livro

“Gordon Fox Rule D.F.C, C.d.G - O Maior Ás Brasileiro da Guerra de
1914-1918, de autoria do Sr. Adriano Silva Baumgartner, que será
distribuído para todos os Associados.

Além disso, ao co-
nhecer a história do Cap
Fox Rule, a ABRA-PC
trabalhou no sentido de o
Comando da Aeronáutica
render as devidas ho-
menagens àquele piloto,
o que foi feito com a
inclusão póstuma do
mesmo na Ordem do
Mérito Aeronáutico, que
foi recebida pelos seus

familiares em cerimônia realizada em São Paulo.
A ABRA-PC recebeu a mensagem abaixo da filha do Cap Gordon

Fox Rule, agradecendo a condecoração de seu pai pelo Comando da
Aeronáutica:

De: “Karen Marina Korb”
Data: 13 de novembro de 2017, 11:51
Assunto: Carta de Agradecimento
Para: kennedykff@gmail.com

Prezado Coronel Kennedy,
Através destas palavras, gostaríamos de agradecer a maneira gentil e

carinhosa como fomos recebidos durante a cerimônia de condecoração do
nosso pai, Captain Gordon Fox Rule, no dia 23 de Outubro de 2017, nas
dependências da Base Militar de Guarulhos.

Não somente nos sentimos honradas pela homenagem ao maior Ás
Brasileiro da Primeira Guerra, como nos alegramos pela forma como nos
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fizeram sentir parte desta maravilhosa família que são as Forças Armadas
de nossa nação. Em tempos que se prezam tão pouco o patriotismo, ficamos
felizes por vê-lo cultivado em meio aos Oficiais.

Também gostaríamos de agradecer especialmente pela perpetuação
da história do nosso pai, através da publicação do livro: “Gordon Fox Rule
D.F.C. , C.d.G. O Maior Ás Brasileiro da Guerra de 1914 - 1918”.

Em nome das famílias Rule e Korb nosso muito Obrigado!
Cordialmente,

Karen Marina Rule Korb
Susan Rule

A distribuição do livro aos nossos Associados permitirá conhecerem
o ambiente e realidades dos pilotos durante a 1a Guerra Mundial. Confiamos
que todos apreciarão esta obra literária.

Demonstrativo Financeiro
Resumido

Saldos em 31 de outubro de 2017
Saldos ABRA-PC
Conta Corrente (Banco Real Conta nº.: 8703431)                      5.434,46
Fundos ABRA-PC - DI SUPREMO 157.359,41
Subtotal recursos ABRA-PC 162.793,87

Média das Receitas e Despesas
Média das Receitas               18.115,61
Média das Despesas de Custeio     5.577,33
Média de Despesas Eventuais     1.231,48
Fundos Especiais (*)
Fundo DI Empresarial (Desenv. Cultural da Av de Caça)     3.339,99
Fundo DI Peq Empresa (Prêmio Pacau)   79.408,09
Subtotal dos Fundos Especiais   82.748,08

(*) A origem desses recursos deve-se à doação de cem mil reais pelo
Brig Magalhães Motta à Associação Brasileira de Pilotos de Caça.
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N ovamente optamos por incluir nesta Seção uma aeronave que
não foi da Aviação de Caça, pela sua significância para a indústria

aeronáutica Brasileira. A escolha do Muniz M-7 para o Boletim se deu por
duas razões: o caráter histórico dessa aeronave e as suas características
estruturais.

Historicamente: o Muniz M-7 foi projetado por um Piloto Militar do
Exército Brasileiro, o Major Antônio Guedes Muniz, e foi a primeira
aeronave fabricada em série no Brasil, pela Fábrica Brasileira de Aviões,
dando início ao desenvolvimento da indústria aeronáutica no Brasil.

Estruturalmente: o Muniz M-7 era um biplano monomotor, que foi
utilizado em treinamento de pilotos civis e militares. Sua estrutura de
aço era revestida em tela, sua hélice era de madeira, seus bancos eram de
couro e os pneus de borracha.

Muniz M-7

lássicos da Aviação de CaçaC
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Antônio Guedes Muniz e o
desenvolvimento do M-7

Antônio Guedes Muniz nasceu na cidade de Maceió em 1900.
Mudou-se para o Rio de Janeiro e estudou no Colégio Anglo-Brasileiro.
No ano de 1918, foi matriculado no curso de Engenharia da Escola
Politécnica e, em seguida, transferiu-se para a Escola Militar, escolhendo
servir na manutenção da Aviação Militar, no Campo dos Afonsos.

Durante seu tempo na Unidade, o então aspirante foi apresentado ao
Capitão Villela Júnior, estudioso na área de construções aeronáuticas, que
já havia construído dois aviões bem sucedidos, o “Aribu” e o “Alagoas”.
Contudo, por falta de apoio, os dois projetos foram abandonados. Foi a
partir do incentivo deste entusiasta da aviação, que Muniz foi impelido ao
estudo das ciências aeronáuticas, recebendo, em 1921, o brevê de Piloto
Aviador Militar.

Serviu nas oficinas do Parque Central de Aviação (atual Parque de
Material Aeronáutico dos Afonsos PAMA-AF) onde aprendeu acerca das
estruturas dos aviões e teve contato com técnicos e oficiais da Missão
Militar Francesa1, que o incentivaram a solicitar em 1924 ao Governo
brasileiro, autorização para instruir-se na Escola de Engenharia Aeronáutica,
na França. Foi autorizado, mas deveria custear a missão com recursos
próprios.

Muniz apresentou cinco projetos, M-1, M-2, M-3 e M-4, sendo o
último, M-5, o único projeto completo e que seria construído (ANDRADE,
1976, p.32).

O M-5 era um avião que apresentava características peculiares que o
diferiam do que era fabricado na época, tanto na Europa quanto no Brasil,
principalmente por ser um monoplano de asa baixa, quando a tendência
que vinha desde antes da Primeira Guerra Mundial era de biplanos.

A partir de uma solicitação do General Machado Vieira – chefe da
Missão Militar Brasileira na França, o Ministro da Guerra do Brasil, Nestor
Sezefedo dos Passos, autorizou a execução do Muniz M-5. Desta forma,
de 1929 a 1930, a construção do M-5 ficou a cargo da Fábrica Caudron3
(ANDRADE, 1976, p.32), a aeronave foi testada e recebeu a certificação
Serviço Técnico da Aeronáutica Francesa.
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O já então Major Muniz, após o término do curso, permaneceu na
França, a cargo do Governo Brasileiro, para fiscalizar a confecção de uma

encomenda de aeronaves para o Exército. Finda a Missão Militar Brasileira
na França, em 1931, Muniz regressa ao Brasil, trazendo consigo o M-5
desmontado.

O Muniz M-5 foi remontado na Escola de Aviação Militar situada
no Campo dos Afonsos, onde voou até 1934, quando um acidente danificou
seriamente uma de suas asas e o trem de pouso (ANDRADE, 1976, p.33).

Em 1933, o então Tenente Coronel Muniz foi designado para a
direção do Núcleo do Serviço Técnico de Aviação, criado devido à
necessidade de um órgão credenciado a desenvolver projetos de aviões e
decidir sobre sua construção. Para tanto, selecionou engenheiros, técnicos,
projetistas, entre outros profissionais, e firmou parceria com o industrial
Henrique Lage.

Muniz M-7 - Roll out para o voo inaugural
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O M-7, um biplano clássico, foi projetado por Muniz em 1935, com
o intuito de tornar-se um avião de treinamento. O projeto e sua respectiva
maquete foram enviados à França, para verificação e testes. Uma vez
aprovados, o protótipo foi construído no Parque Central de Aviação.

O M-7 marcou época. Tratava-se de um biplano de treinamento,
projetado especificamente para as necessidades da Escola de Aviação
Militar. Dois protótipos foram construídos no Parque Central de Aviação
no Campo dos Afonsos, um deles apenas para ensaios (BARROS, 2013,
p.35).

No que se refere aos
avanços tecnológicos, o M-
7 possuía uma carac-
terística inovadora; sua
fuselagem era de aço
sodado. A indústria ae-
ronáutica francesa não
utilizava esse recurso, pois
alegava que o avião com
essa estrutura não
apresentaria condições
seguras de voo.

Muniz M-7 na fábrica
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Um avião projetado com fuselagem em tubos de aço tem sua produção
mais barata, mais rápida e mais simples. Sendo esta, portanto, mais uma
característica que viabilizou a produção em série do M-7.

O primeiro Muniz M-7 realizou seu voo inaugural no dia 17 de
outubro de 1935, no Campo dos Afonsos. O avião foi homologado,
seguindo o projeto para a produção em série na Fábrica Brasileira de Aviões,
situada na Ilha do Viana, na Baía de Guanabara, recém-criada por Henrique
Lage, com a assessoria do Tenente Coronel Muniz.

A Escola de Aviação Militar, que funcionava no Campo dos Afonsos,
utilizou 11 aviões Muniz M-7, de um total de 27 produzidos (26 exemplares
e 1 protótipo) de 1937 a 1941 (ANDRADE, 1976, p.35-36), ficando os
outros 16 nos aeroclubes para o treinamento de pilotos até o final da década
de 50.

No I Congresso Nacional de Aeronáutica, em São Paulo, em 1934.
Muniz apresentou um pequeno texto sobre a indústria aeronáutica de então
(N.R.: Que ainda se pode dizer atual. A grafia está no estilo e língua
Portuguesa originais):

“Falta ainda no Brasil um ambiente favorável à aviação,... Nossa
gente se divide: n’uma elite reduzidíssima que voa, que comprehende ou
que admira a Aviação; n’uma maioria esmagadora de indifferentes,
descrentes mal trabalhados pela Imprensa, que pinta de cores negras os
mais elementares accidentes aeronáuticos; e, finalmente, n’uma pequena
legião de adventícios, de profitteurs mais ou menos audaciosos e espertos...
[...]

Muniz M-7 em voo
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Como aviador e brasileiro, pois, eu não poderia deixar de attender ao
vosso appello e vir, em rápido esboço, mostrar aos sinceros que querem
ver, todos que aqui estão, que a fabricação de aviões no Brasil é possível e
mesmo fácil, desde que se queira adoptar um programma sincero de
execução, technicamente elaborado e technicamente applicado por gente
competente, e que nunca possa ficar entregue aos desmandos de
interessados insinuantes, que da aviação só conhecem as honrarias e os
lucros que ella pode trazer...” (MUNIZ, 1936, p.1-2).

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a entrada de aeronaves
norte-americanas a um preço bem reduzido - fruto da produção em larga
escala para a contenda, a indústria aeronáutica brasileira vê o apoio oficial
cada vez menor. Além disso, a morte de Henrique Lage, em 1941, também
é um fator decisivo para o desmantelamento de seu “complexo industrial”
montado na Ilha do Viana.

Assim a primeira Fábrica de Aviões teria seu fim, mas o Muniz M-7
escrevia sua história, agora preservada no Museu Aeroespacial como parte
do processo de desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira. O
Muniz M-7 atualmente encontra-se em exposição no “Salão Velhas Garças”
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do MUSAL, no Campo dos Afonsos, juntamente com outras 10 aeronaves
fabricadas e utilizadas nas primeiras décadas do século XX.

O exemplar do MUSAL foi fabricado no ano de 1938. Empregado
na aviação civil, voou no Aeroclube de Santa Catarina até 1967, quando
foi doado ao Museu de Aeronáutica da Fundação Santos Dumont, em São
Paulo. A transferência para o MUSAL se deu no ano de 1975, onde foi
“restaurado” e caracterizado como um avião de treinamento da Escola de
Aviação Militar.

Referências:

“Fábrica Nacional de Motores”. In: ABREU, Alzira Alves de, et al.
(Coords.). Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro - Pós-1930. Rio de
Janeiro: CPDOC, 2010. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br.>
Acesso em: 08 set. 2016.
ANDRADE, Roberto Pereira de. A Construção Aeronáutica no Brasil
(1910/1976). São Paulo: Editora Brasiliense, 1976.
INCAER. I Seminário de História da Aeronáutica Brasileira, Rio de Janeiro,
v.2, Informe Final, Outubro 1987.
MUNIZ, Antônio Guedes. A Construção de Aviões e Motores no Brasil.
Rio de Janeiro: S.T.Av., 1936.
CARDOSO, Rachel Motta; CARVALHO, Ana Carolina N. de O. da
S. de, A Aeronave Muniz e a Pesquisa Histórica Aplicada à Conservação:
Um estudo de caso no museu, IV Seminário Internacional Cultura Material e
Patrimônio de C&T

1 A Missão Militar Francesa (1919-1940) teve por objetivo a instrução do Exército Brasileiro,
desde as escolas de formação até o Estado-Maior e a modernização dos serviços
administrativos, para a organização do Serviço Geral da Aviação.
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ara refletirP
Operações
           em Fortaleza

Os instrutores ficam felizes com o aprendizado de seus alunos.
Já passei por isso. Também fui instrutor. Tive muito prazer de dar

instrução.
Depois de sair Aspirante dos Afonsos em dezembro de 1957 fui fazer

o Curso de Piloto de Caça em Fortaleza.
Nossa turma deu muita sorte. Foi a primeira a voar os Jatos de Caça

F-80 que combatiam na Coreia.

Anos mais tarde voltei ao mesmo Esquadrão de Caça, no Ceará, então
como instrutor dos novos Aspirantes.

Todo ano o Ministro da Aeronáutica, o Governador e outras
autoridades prestigiavam o encerramento do Curso.

Fazendo parte das solenidades havia um show aéreo de acrobacias
realizado por uma esquadrilha de instrutores. Demonstrava o alto nível
técnico-profissional deles.
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E os alunos, o que fizeram lá durante o ano? Eles não demonstravam
nada do que aprenderam.

Desde o meu tempo de Aspirante achava aquilo totalmente errado.
Então surgiu a oportunidade de mudar a tradição.
No ano seguinte, de Comandante de Esquadrilha fui alçado à posição

de Operações do Esquadrão (é uma espécie de chefe geral dos voos), e é
também o subcomandante.

O Comandante do Esquadrão
Tenente Coronel Lauro Ney Menezes
passou boa parte do ano no Rio de Janeiro
cursando a Escola de Comando e Estado
Maior (ECEMAR).

Havia surgido a oportunidade de
quebrar tradições e a primeira a ser
quebrada era que a Esquadrilha de
Demonstração não mais seria a clássica
formação do Diamante de 4 jatos. Seria
agora um Diamantão de 9 aviões.

Antes treinei com o Salazar, Blower,
Pinto, Fleury e outros. Estabelecemos
velocidades e altitudes. Levei então a ideia
para o Comandante da Base, Coronel
Aviador Filiu Tavares. Se entusiasmou na
hora enquanto eu explicava tudo.

O Comandante do Esquadrão
regressou dias antes das solenidades de
encerramento e viu que estava escalado

como o Líder do Diamantão de 9 aviões. Também comprou a ideia e foi
treinar.

Aí veio a segunda tradição quebrada. Mas o segredo já vasara e todos
toparam. O Diamantão de 9 seria constituído por 5 Instrutores e 4 Aspirantes.

Isso era a maneira correta de mostrar o encerramento do Curso.
Instrutores e Alunos voando juntos, lado a lado, mostrando o mesmo nível.

Isto para os Instrutores é uma satisfação muito grande.
E então nesse ano de 1967 mudamos também outra tradição.
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Em lugar das clássicas placas de prata com palavras alusivas a data,
foi dado ao Ministro um velho manche de um jato de caça.

Bem arranhado pelo uso, como que mostrando as horas que voou,
mas inteiro, com o gatilho das metralhadoras e os botões dos foguetes.

Engastado numa tosca base de madeira com simples palavras
entalhadas.

“AO AVIADOR EDUARDO GOMES.”
Ficou tão emocionado que quase não conseguiu agradecer. Demorou

para falar.
Anos depois fiquei sabendo que o velho manche era o destaque, a

peça central entre tantas homenagens por ele recebidas ao longo da vida.
E creio que só consegui vender a ideia de ofertar o velho manche

(símbolo do Aviador), quando contei que no meu tempo de Cadete, mais
de uma vez vi o Brigadeiro Eduardo Gomes chegando quase anonimamente
de T-6 nos Afonsos.

O motivo Oficial era a visita periódica à Escola de Aeronáutica (ele
falava Areonáutica).

E contei que um
dia cruzei com ele no
meio dos aviões no
pátio.

E pelo olhar dele
tive a certeza de que o
velho Aviador retornava
às origens. Afinal, há
muitos anos foi lá no
mesmo Campo dos Afonsos que ele começara a voar.

O Campo dos Afonsos foi o berço da Aviação Militar.
Para nós Cadetes ele sempre foi um Líder.
Aliás nessa época ele já era uma lenda viva.
Entre tantas histórias, numa delas era o herói sobrevivente do episódio

dos 18 do Forte...

Marcos Clemente Amaro da Silveira (Bacalhau) – Maj Av Ref
Curso de Caça em Fortaleza em 1958, com TF-33 e F-80
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Assinaturas
históricas no Hangar

do Zeppelin

orum nº 66F

Pilotos em formação do 1º GAVCA conhecem assinaturas históricas.

Esquerda - direita: Ten Battesti, Ten Bernadochi, Ten Centurione e Ten De Lima.
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Na tarde do dia 6 de junho de 2017, os quatro pilotos em formação
operacional na aeronave F-5M pertencentes ao 1º Grupo de Aviação de
Caça tiveram a oportunidade de conhecer as
assinaturas históricas de dois ases da aviação
de caça, Pierre Clostermann e Adolf  Galland.

Pierre Clostermann, famoso piloto de
caça e escritor dos livros “O Grande Circo” e
“Fogo no Céu”, nasceu em Curitiba, no Brasil,
e tornou-se piloto civil na França.

Durante a Segunda Guerra Mundial,
juntou-se à Real Força Aérea da Inglaterra, onde
participou de 423 missões de guerra, no
comando de caças Spitfire, Typhoon e Tempest. Terminou a guerra sendo
considerado o maior ás francês, com 33 vitórias aéreas.

Clostermann visitou o Brasil em 1950, oportunidade na qual assinou
uma das paredes do 1º GAVCA, quando o esquadrão ainda ocupava
instalações do histórico hangar do Zeppelin, sediado na ALA 12 (Base
Aérea de Santa Cruz).

Adolf  Galland foi piloto de caça alemão, tendo voado um total de
705 missões de guerra na Luftwaffe, também durante a Segunda Grande
Guerra. A ele são atribuídos 104 abates de aeronaves
inimigas, sendo que 8 dessas pilotando o jato Me-262.
Galland visitou o Brasil em 1970, quando deixou sua
assinatura ao lado da de Clostermann. Vale acrescentar
que foi o mais jovem General Alemão e que, em
novembro de 1941, foi promovido a Comandante Geral
da Aviação de Caça da Luftwaffe (General der Jagdflieger),
como tal, foi proibido de voar missões de combate.

Para os novos pilotos de caça, acreditamos ser de
extrema valia o conhecimento da história de ases como
os citados, seja para seguir seus exemplos de força e
dedicação, seja para aumentar ainda mais a motivação
e vibração em fazer parte da gloriosa Aviação de Caça.

Senta a Púa! Brasil!
De Lima – 1º Ten Av

Piloto de Caça em 2011 no 2º/5º GAV, com AT-29, em Natal
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As primeiras 500 horas
de Mirage IIIBR

Era uma segunda-feira, 15 de maio de 1978, as chuvas já haviam
parado e o céu estava cristalino. Um genuíno céu de brigadeiro que, em
breve, seria riscado pela trilha de condensação de um intrépido Mirage.

Eu estava escalado para uma missão EEXD. Um voo de experiência
na aeronave Mirage IIIEBR, F-103E FAB-4922, que acabara de fazer a
sua primeira revisão com troca de motor.

Quando eu vi que a aeronave estava na configuração lisa, os meus
neurônios rebeldes começaram a pôr em prática o plano que há muito
estava montado e só aguardava o momento propicio para ser executado.

O controle para esse tipo de missão era realizado em uma frequência
alternativa da torre. Nesse dia o controlador era o Monsieur Valle, engenheiro
da Dassault, que cumpria o contrato de assistência técnica da fábrica em
Anápolis.

Esse voo de experiência de troca de motor incluía uma estafante
locução das condições da aeronave e de dados do motor, desde o momento
da partida até o corte.

O cronômetro era disparado na largada dos freios e a cada 5.000 pés,
os parâmetros como tempo de cronômetro, altitude, velocidade, RPM,
temperatura de exaustão, consumo de combustível e outros que não me
recordo são passados para o controlador.

Ao atingir os 36.000 pés mantive Mach 0.9, aguardei três minutos e
informei os dados novamente. Já estava no través de Brasília quando iniciei
a curva de retorno.

Ao estabilizar na proa de Goiânia, com a manete em PC Maxi, iniciei
a aceleração e abri uma nova contagem, agora para o voo supersônico.

A cada número Mach, todos os parâmetros são novamente
transmitidos. Alcancei Mach 1.2 e chequei se o cone de choque1 entrou
em funcionamento, caso negativo ele terá que funcionar manualmente, o
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seu indicador deverá acompanhar o instrumento que indica o número Mach.
A Mach 1.4 a sobrevelocidade é acionada pela sonda de temperatura externa
e eleva a RPM do motor, de 100% para 104%. A velocidade continua
aumentando...

A 36.000 pés e Mach 1.6, pode-se novamente sentir a velocidade em
relação à terra e, nessa velocidade, inicio novamente a subida. Agora
isomach, continuo a transmitir os parâmetros para o controle até os 50.000
pés.

Na lateral de Anápolis, chego ao final da experiência quando recebo
do controlador a informação que o avião está bom e a missão encerrada.
Mas esse voo era es-
pecial para mim, eu
estava completando
as minhas 500hs de
Mirage III e era o pri-
meiro piloto brasileiro
a alcançar essa marca.

Então eu falei
para o controlador: ¯
monsieur Valle, au-
jourd´hui je fais 500
heures de Mirage III et je
vais voler à Mach 2.
Sem esperar a resposta
continuei acelerando
a 1.8, chequei o oxi-
gênio e comecei a subir.

Sem ter que ficar repassando as informações do voo, as minhas
atenções concentraram-se na temperatura de exaustão, na indicação do
cone de choque e na luz do Mach limite que, teoricamente, acende com
125° de temperatura de impacto, 25° antes de poder causar algum dano à
estrutura da aeronave. Comecei a sentir a cabine mais quente, tirei a luva e
encostei a mão no canopy, estava quente.

Ao ultrapassar os 60.000 pés passei a me preocupar com a luz de
aviso “Cab P”. Continuei subindo, mas o Mach não saía de 1.9 e o consumo
de combustível não diminuía a sua velocidade.
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Raspei nos 65.000 pés e comecei a picar suavemente a aeronave.
Finalmente a velocidade atinge 2.0 de Mach, vibrei e informei ao Valle.
Reduzi o motor para PC Mini e imediatamente iniciei uma curva de retorno
a Anápolis. Ainda estava há 60.000 pés e a essa altitude ainda era arriscado
reduzir o motor devido à possibilidade de apagamento, mas podia abrir os
freios aerodinâmicos e reduzir para PC Mini.

Enquanto a velocidade e a altitude iam diminuindo, eu desfrutava
do espetacular visual. A cidade de Goiânia abaixo, diminuta, a curvatura
acentuada do horizonte e o incrível azul profundo que essa altitude me
proporcionava.

Mais um desafio vencido. Citius, altius et fortius (Mais rápido, mais
alto e mais forte). Um voo para não ser esquecido. “Flertei com o Universo
e voltei à Terra”.

O transe foi quebrado pelo acendimento da luz de baixo nível de
combustível, mas ainda tenho 360 galões (N.R.: Em torno de 3.000 lb ou
de 1.360 lt) e é mais do que suficiente para ir de Goiânia à Anápolis. Já
estou a 30.000 pés e peço para voar direto para a final da pista 06.

Reduzo o motor para idle e a razão de descida aumenta. Deixo a
velocidade baixar controladamente à medida que me aproximo da pista, a
RPM vai diminuindo, passo a manter 83% e recolho o freio aerodinâmico.

Cabeceira da pista 06 à vista e ainda tenho combustível para uma
passagem. Avanço a manete e deixo a velocidade aumentar
proporcionalmente à potência. Dou um rasante na pista, levanto
ligeiramente o nariz e giro o touneau da vitória. Reduzo o giro do motor,
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abro novamente o freio aerodinâmico e entro na perna do vento para o
pouso.

Na sexta-feira, 19 de maio de 78, eu comemorei essas 500 horas
abrindo o bar do GDA. Nessa ocasião, recebi do Valle um presente em
nome da Dassault, uma maquete do Mirage IIIEBR e um pequeno Mirage
de lapela, dourado, que faço questão de usar nas solenidades.

Da Unidade, recebi um Jaguar cromado preso a uma base de madeira
com a placa alusiva à pioneira marca alcançada.

Hoje, as 500 horas de Mirage não são tão valorizadas, mas naquela
época, eu fora o primeiro, eu era o mais voado na Jaca, posição que mantive
até o final de 1979, quando fui transferido para FZ.

Alberto de Paiva Côrtes – Cel Av Ref
Piloto de Caça em 1970, em TF-33 no 1°/4° GAv, na BAFZ

1 Cone de Choque (Inlet Cone): O propósito do Cone de Choque na entrada de ar é,
movendo-se para a frente, reduzir a velocidade do fluxo de ar na turbina para velocidades
subsônicas. Com a exceção do scramjet, os motores a jato só operam normalmente com
fluxo de ar subsônico.

O Mirage IIIEBR, F-103E, FAB-4922, com a pintura dos 30 anos de serviço.
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2º Ten Av
Rui Barbosa Moreira Lima

- BO-432

ossos Líderes, nossos Mestres
nossos Mitos

N
Veteranos da Itália

Fica difícil escrever pouco para
homenagear e relembrar o piloto
que mais fez para manter a história
do 1o Grupo de Aviação de Caça,
além de ser o esteio que manteve

as tradições iniciais da Caça e,
juntamente com o Brig Nero Moura,
quem continuamente estimulou a
manutenção das nossas reuniões e
convívio com os Veteranos.

O Maj Brig Rui, Ma-
ranhense, nasceu em 12 de
Junho de 1919 na cidade de
Colinas, filho do Desem-
bargador Bento Moreira
Lima e da Sra. Heloísa
Barbosa Moreira Lima, e
casou no Rio de Janeiro com
a D. Julinha. Aos 20 anos de
idade já era cadete da escola
militar de Realengo, no Rio
de Janeiro. Ingressou na
Força Aérea Brasileira assim
que a instituição foi criada,
em 1941.

Juntamente com os 32
primeiros selecionados
treinou, a partir de março de
1944, em Aguadulce no
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Panamá voando caças Curtiss P-40
Warhawk (ocasião em que o Cmt
Nero Moura foi promovido a Ten
Cel Av). Depois, o Ten Rui treinou
na Base Aérea de Suffolk, em Long
Island - NY, já em caças Republic
P-47 Thunderbolt, e ainda treinou
um pouco ao chegar na Itália, tendo
desembarcado no Porto de Livorno

em 06 de Outubro de 1944, antes
de entrar em combate.

Como piloto da ESQDA Verde,
realizou 94 missões de guerra, a
primeira em 06 de novembro de
1944, um mês após ter chegado à

Itália, e a última em 01 de Maio de
1945. Durante a Guerra, em 12 de
Janeiro de 1945, foi promovido a 1o

Tenente e, após o término da guerra,
fez parte do grupo que, em 18 de
junho de 1945, partiu de Pisa para
os EUA para pegar novos P-47 e
trazê-los para o Brasil.

Foi autor de vários textos sobre
aviação e sobre os integrantes do
Grupo de Caça, sendo o mais
destacado deles o livro “Senta a
Pua!”, no qual conta as memó-
rias dos combates no teatro de

O D4, P-47 D40 do Tenente Rui Moreira Lima (a
letra D correspondia à ESQDA Verde - a Green)
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operações na Itália. Escreveu ainda
o Diário de Guerra (Adler, 2008)
onde descreveu suas 94 missões,
com base nos registros que fez
durante a Guerra em uma caderneta.

Sempre preocupado em não
deixar se apagar a epopeia que ele e
seus colegas viveram, suas obras
transformaram-se em leitura de
referência para todos os Pilotos de
Caça.

Durante todas as reuniões em
que participou, o Brig Rui discorria
com detalhes sobre fatos ocorridos
há mais de 60 anos recorrendo à sua

memória excelente, relembrando
com minúcias estórias que hoje
fazem parte de nossa história.

Sobre o então Ten Rui, o Brig
Nero Moura falou: “Rui, que foi um
dos mais destacados combatentes
nos céus da Itália, fala de tudo e de
todos, mas pouco dele mesmo, ou
das 94 missões que executou sobre
as tropas alemãs”.

Na caderneta em que regis-
trou cada dia na Itália o Brig Rui
descreveu a realidade de nossos
pilotos, sob o fogo da artilharia
antiaérea alemã: “Em cada missão,

Pessoal do 1o Grupo de Aviação de Caça que foi aos EUA trazer P-47 novos para
o Brasil (Rui, o segundo sentado, da direita para a esquerda)
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eram mais de duas horas e meia no
combate ao inimigo. Foi bastante
difícil para todos”.

Também naquela caderneta
registrou o voo de volta ao Brasil:
“Quando fui para a guerra, deixei
minha mulher grávida. Ao pisar no
chão brasileiro, fui direto ao en-
contro de minha mulher e minha
filhinha que já havia nascido”. No
reencontro, a recompensa do sorriso
da filha.

O Coronel Rui Moreira Lima foi
Comandante da Base Aérea de Santa
Cruz entre 14 de Agosto de 1962 e
02 de Abril de 1964, quando foi

destituído e cassado pelo Governo
Militar por suas posições políticas,
que defendeu até o fim da vida e
pelas quais chegou a ser preso por
três vezes, tendo chegado a ficar
detido por um total de 200 dias.

Hoje, nos é impossível ouvir a
melodia do “Carnaval em Veneza”,
a Ópera do Danilo, a oração de São
Quiricalho sem lembrar a voz do
Brigadeiro Rui, vibrante com a
história que ajudou a construir.

Condecorações: Cruz de A-
viação fita A: ; Medalha
da Campanha do Atlântico Sul:

; Medalha da Campanha

O Maj Brig do Ar Rui Moreira Lima no P-47
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da Itália: ;  Croix de Guerre

avec Palm: ; Distin-
guished Flying Cross (DFC) dos EUA:

; e Citação Presidencial
de Unidade - coletiva (Blue Ribbon):

.
Infelizmente, o Maj Brig

Rui faleceu em 13 de
Agosto de 2013, no
Rio de Janeiro (RJ).
Em sua homena-
gem, o Comando
da Aeronáutica as-
sim publicou:

“...Se é certo
que será sempre
momento de evo-
car a sua memória,
é fato também que,
neste dia, a Força Aérea
Brasileira chora, cons-
ternada, a perda do herói
Major Brigadeiro Rui Moreira Lima,
aos 94 anos de idade (N.R.: Co-
incidentemente o mesmo número de

missões de combate realizadas na
Guerra pelo então Tenente Rui)...”

O Maj Brig. Rui Barbosa Moreira
Lima morreu às 03h30min no Hos-
pital Central da Aeronáutica no Rio
de Janeiro, onde estava internado
havia dois meses. Seu corpo foi
enterrado no cemitério São João

Batista, no Rio, e o velório
foi no auditório do

Instituto Históri-
co - Cultural da
A e r o n á u t i c a
(INCAER).

Como todos
os nossos Ve-
teranos, o Maj
Brig Rui deixou
para nós o exem-

plo de sua vida e,
acima de tudo, a

sensação da perda de
um bom amigo, para o

qual dedicamos um saudoso
Adelphi (N.R.: Saudação que foi
criada por ele mesmo).

“Jamais serão esquecidos!”
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118
1

stória informal da CaçaE

Curiosidades
Como nenhum de nossos Associados respondeu

sobre o A-1 operando em porta-aviões (respostas para
<popopo@abra-pc.com.br>) que foi publicado no Boletim

124 passado, pesquisamos um pouco mais e descobrimos
a foto abaixo. Como se vê, não é só a FAB que tem inventores.

Gloster Meteor pousando no HMS Illustrious
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N.R.: ESQ para DIR, Carvalho Jr., Danilo, Bhering e Pereira.

Último voo de
ESQDA

de Gloster Meteor
(F-8)

2
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3
Porque eu entrei

para a
Força Aérea

(N.R.: Tradução informal de texto publicado em revista da USAF)

O DoD (Departamento de Defesa dos EUA)
conduzia uma reunião com representantes de todas as
FFAA dos EUA e o palestrante apresentou a
seguinte questão:

- O que você faria se encontrase um escorpião na sua
tenda?

O Marinheiro disse: - Pisaria nele.

O Soldado disse: - Esmigalharia ele com meu bute.

O Fuzileiro disse: - Pegaria ele, retiraria o ferrão e
comeria o resto.

O representante da USAF disse: - Eu chamaria o
serviço de quarto, para descobrir o que uma tenda
estava fazendo no meu quarto!
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Associação Brasileira de Pilotos de Caça
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Rio de Janeiro  -  CEP 20021-200
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