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ensagem da Diretoria

Estamos no vigésimo terceiro ano de existência da nossa Associação.
Parece que foi ontem que o Brig Nero Moura, durante um “Picadinho” em
sua residência, manifestou ao Brig Menezes sua preocupação quanto à
perpetuação dos valores adquiridos pela aviação de caça brasileira nos
céus da Itália.
A criação da Associação Brasileira de Pilotos de Caça foi a resposta.
A missão da Associação é exatamente a preservação do ethos1 do Piloto de
Caça Brasileiro, fruto de nossa participação na II Guerra Mundial. Nosso
envolvimento não foi uma significativa contribuição para a vitória dos
aliados, mas foi uma afirmação peremptória de que “... se ergues da justiça a
clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta.”
Assim como eles o fizeram é necessário “dedicar-se inteiramente ao
serviço da Pátria” conforme prometido. Há coisas difíceis e duras a serem
feitas, mas é necessário que sejam feitas. As coisas não acontecem por si
só, o sucesso tem que ser conquistado. Erros que podem ser evitados não
podem ser cometidos e nenhum Piloto de Caça deve pedir a outro ou a seu
subordinado que faça algo que ele próprio não faria.

1

Esta é a missão da ABRA-PC, é manter vivo o nosso ethos de guerreiros
do ar.
“The Warrior Ethos is a code of conduct—a conception of right and wrong,
of virtues and of vices. No one is born with the Warrior Ethos, though many of its
tenets appear naturally in young men and women of all cultures. The Warrior Ethos
is taught. On the football field in Topeka, in the mountains of the Hindu Kush, on
the lion-infested plains of Kenya and Tanzania. Courage is modeled for the youth by
fathers and older brothers, by mentors and elders. It is inculcated, in almost all
cultures, by a regimen of training and discipline. This discipline frequently culminates
in an ordeal of initiation. The Spartan youth receives his shield, the fighter pilot his
wings.”
(Pressfield, Steven. The Warrior Ethos (pp. 14-15). Black Irish Entertainment
LLC. Edição do Kindle.)

Senta a Púa - Brasil!!
1
Ethos: O caráter moral, natureza, disposição e costumes de um Povo ou Cultura.
Derivado da mesma raiz Grega de ética. O Ethos de um Guerreiro é um código de conduta,
ensinado e não inato.

A

genda

1947 - Criado o 1º/14º Grupo de
06 de março
1972 - Primeiro voo de um Mirage Aviação (Esquadrão Pampa), na
n

III em Bordeaux com as cores e
emblema da FAB.
1975 - Chegada dos primeiros aviões
F-5B ao Brasil. Pousaram no Galeão
as aeronaves FAB 4800, 4801 e
4802.

Base Aérea de Canoas - RS.

27 de março
1973 - Realizado o primeiro voo de
n

uma aeronave supersônica da FAB
no Brasil, com um Mirage III (F103E).

24 de março
1947 - Criado o 1º/10º Grupo de n 11 de abril
o
o
Aviação (Esquadrão Poker) na Base 1979 - O 3 /10 Grupo de Aviação
n

2

Aérea de Cumbica - SP.

(Centauro) passa a ser unidade de
Caça.

n

22 de abril
Dia da Aviação de Caça

1944 - O Maj Nero Moura, Cmt do 1974 - Último voo do Gloster, em
1º Gp Av Ca, é promovido a Ten Cel
durante o período de treinamento
em Orlando - EUA.
1945- Dia em que o 1º Grupo de
Aviação de Caça cumpriu o maior
número de missões de guerra no
Teatro de Operações da Itália.

traslado do F-8 FAB 4460, pilotado
pelo Maj Alfredo Severo Luzardo, da BASC para o MUSAL, no
Campo dos Afonsos - RJ.
1986 - O Brig Nero Moura é designado Patrono da Aviação de
Caça.

P

apo-Rádio

Assuntos Gerais e de Administração
1 - Concurso Literário - Prêmio
Pacau Magalhães Motta (PPMM)

P

rêmio anual em dinheiro da ABRA-PC
para um Associado. Foi criado em 11 de
março de 2003, com base em doação do Brig
do Ar João Eduardo de Magalhães Motta, que
foi Cmt do 1o GAC e do 1o/14o GAv, e ainda
piloto de acrobacias quando na reserva.
O Prêmio visa a “Estimular o estudo e a
pesquisa de assuntos referentes à Aviação
Militar de Combate”.
O recebimento dos trabalhos de 2017 se encerrou, entretanto nosso
compartilhamento de conhecimentos deve ser constante e aguardamos as
ideias de 2018. Por favor, nos encaminhem seus trabalhos para concorrer
ao PPMM em 2018 pelo e-mail <popopo@abra-pc.com.br>.
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2 - Efemérides da ABRA-PC 2017

P

ara conhecimento de nossos Associados, listamos abaixo alguns
eventos significativos para a ABRA-PC em 2017:
- Eleição da nova Diretoria, sendo eleito Presidente o Brig do Ar
Teomar Fonseca Quírico;
- Designação do Maj Brig do Ar Jorge Kersul Filho para representante
da Associação em Brasília;
- Entrega do Prêmio Pacau Magalhães Motta (PPMM) para o autor
do trabalho selecionado: “O HMD e a consciência situacional do piloto
de F-5M em cenários de combate visual”;
- Mudança para distribuição do Boletim em modo eletrônico, com
significativa economia de recursos com Correios (mantenha seu
cadastro atualizado pelo e-mail <popopo@abra-pc.com.br>, para poder
receber o link para o Boletim digital);
- Sorteio de um associado para receber um suprimento de fundos
destinado a uma viagem à Exposição Aeronáutica de Farnborough em
2017;
- Entrega do Prêmio ABRA-PC para o Estagiário Padrão 2017 do 2o/
5o GAv (suprimento de fundos para uma viagem de visita a uma
Exposição Aeronáutica, Farnborough em 2017);
- Palestra sobre a Aviação de Caça em BQ (segundo os alunos, a melhor
palestra do ano);
- Participação da Associação no Seminário do Clube de Aeronáutica
do Rio;
- Coordenação de Palestra para os Associados sobre o Gripen, no Clube
de Aeronáutica do Rio;
- Patrocínio para a edição do livro sobre o Ás Brasileiro na 1a GM, Ten
Gordon Fox Rule D.F.C. e C.d.G., e distribuição do livro como brinde
para nossos Associados;
- Proposta de condecoração (Ordem do Mérito Aeronáutico) póstuma
para o Ten Gordon Fox Rule, D.F.C. e C.d.G., que foi aprovada pelo
Comando da Aeronáutica e recebida pelas suas filhas no COMAR IV
em São Paulo;
- Coordenação do Picadinho “Jesus está chamando” no dia 30 de
setembro, em memória e comemoração ao desembarque do 1o GAC
em Livorno, na Itália, em 06 de outubro de 1944; e

4

- Participação na Formatura de 2017 dos novos Pilotos de Combate
da FAB (Helicópteros, Reconhecimento, Patrulha e Transporte, e
Caça), na Ala 10 em Natal, com realização de palestra para os novos
Pilotos de Caça no 2o/5o GAv.
3 - Picadinho “Jesus está chamando”

R

ealizado em 30 de setembro de 2017, o Cel Peixe Lima foi o
coordenador geral e o TCel Kaufmann foi o mestre de cerimônias
(MC-Caça).
Os convites foram enviados por e-mail para todos os Associados e o
Brig Quírico convidou pessoalmente os três Pilotos de Caça mais antigos,
da turma do ESPC – 1.946. O Brig Quírico enviou ainda convites para o
ALTCOM do COMAER, incluídos todos do STM.
A foto do Brig Nero Moura ficou tradicionalmente exposta próxima
ao palco, confirmando a presença do nosso Patrono, inclusive registrado
na foto oficial do evento.
Houve a participação de aproximadamente 66 Pilotos de Caça
Associados da ABRA-PC, incluindo um Piloto de A-4 da Marinha do Brasil
e sete não-associados.
Como registro, o CMTAER esteve presente, bem como integrantes
do ALTCOM.
4 - Formatura dos novos pilotos

“

A ABRA-PC teve a honra e o especial privilégio de participar da
formatura dos mais recentes formandos na Aviação de Caça”.
“No dia 6 de dezembro de 2017, às 9 horas, no auditório do 2º/5º
GAv, foi realizada uma apresentação da Associação Brasileira dos Pilotos
de Caça ao efetivo daquele Esquadrão, em especial aos formandos, que se
resumiu a um ‘bate-papo’ bastante informal, no qual os ‘mais antigos
caçadores’ tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências de
formação tanto na aviação tradicional como na aviação de caça e também
conhecer como estão sendo formados os novos Pilotos de Caça da FAB.”
“Foi uma experiência única na qual tivemos a satisfação de identificar
e elucidar as mais diversas mudanças na capacitação de nossos pilotos.”
5

Origem do Dia do Aviador

N

o dia 23 de outubro de 1906, o brasileiro Alberto Santos
Dumont tornou-se o primeiro ser humano a voar em uma
aeronave mais pesada do que o ar, decolando com seus próprios meios!

A bordo do 14-Bis, sua criação, Dumont fez um voo no Campo
Bagatelle, na França, que ficaria registrado como o iníicio de uma grande
revolução nos meios de transporte: o avião.
A Lei nº 218, de 4 de julho de 1936, decreta o dia 23 de outubro
como Dia do Aviador no Brasil, em homenagem ao primeiro voo público
feito na história e graças a um brasileiro!
N.R.: No dia 23 de outubro também se comemora o Dia da Força
Aérea Brasileira.

Mensagens sobre o livro do
Capitão Gordon Fox Rule
Nome: Manoel Carlos Pereira
Assunto: Recebimento de Livro
aro Quírico,
Acuso, com prazer, o recebimento do livro biográfico do Piloto
Gordon Fox Rule.

C
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Na oportunidade, quero encaminhar o meu agradecimento pelo belo
e significativo presente recebido e cumprimentar os integrantes da Diretoria
de ABRA-PC pelo excepcional trabalho realizado com a edição desse livro.
Parabéns ABRA-PC e muito obrigado!!!
Manoel Carlos Pacau/Jambock/Jaguar
___________________________________________
Nome: Teomar Fonseca Quírico
Assunto: Recebimento de Livro
Estimado MB Manoel Carlos
Agradeço, em nome da ABRA-PC, os cumprimentos alusivos à
remessa do livro biográfico sobre Gordon Fox Rule como brinde de fim de
ano aos nobres associados e distintos pilotos de caça da Força Aérea.
Realmente tivemos muito carinho no preparo do livro e mensagens
como a do senhor nos fazem ter a convicção de que o trabalho valeu a
pena.
Muito grato pelo seu carinho.
Um forte abraço e nossos votos de um novo ano venturoso para o
senhor e família, pleno de felicidades, saúde e bênçãos de Deus.

Demonstrativo Financeiro Resumido
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Saldos ABRA-PC
Conta Corrente (Banco Real Conta nº.: 8703431)
Fundos ABRA-PC - DI SUPREMO
Subtotal recursos ABRA-PC

1.863,30
120.087,41
121.950,71

Média das Receitas e Despesas
Média das Receitas
Média das Despesas de Custeio
Média de Despesas Eventuais
Fundos Especiais (*)
Fundo DI Empresarial (Desenv. Cultural da Av de Caça)
Fundo DI Peq Empresa (Prêmio Pacau)
Subtotal dos Fundos Especiais

18.077,76
5.943,97
3.543,10
3.364,70
80.082,52
83.447,22

(*) 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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C

lássicos da Aviação de Caça

MXY-7 Ohka
(Flor de Cerejeira)

N.R.: Novamente, estamos trazendo uma aeronave que não era de fato um
avião de Caça. Entretanto, similarmente a Boletins anteriores, consideramos
que a singularidade do Ohka - Baka e sua associação à cultura japonesa no
final da Segunda Guerra Mundial, fazem-no merecedor desse artigo.

Yokosuka Ohka: o avião-foguete
kamikaze japonês na IIGM

E

m meados do ano de 1944, os japoneses, no Teatro de Operações
do Pacífico, já tinham perdido quase toda a iniciativa. Boa parte da
sua frota já estava no fundo do mar, incluindo vários navios-aeródromo.
Enquanto isso, a indústria americana, intocada pela Guerra, fornecia, a
cada dia, novos navios e milhares de aviões para suas tropas.
Em junho de 1944, nas Filipinas, os japoneses podiam ainda oferecer
uma certa resistência, já que ainda dispunham de cinco grandes portaaviões, quatro porta-aviões ligeiros e cinco encouraçados. Entretanto, os
americanos concentraram uma frota muito mais poderosa, integrada por
porta-aviões das novas classes Essex e Independence, 15 ao todo, mais
sete encouraçados novos e rápidos.
A superioridade americana era ainda mais gritante no ar. Enquanto
os japoneses tinham perdido quase todos os seus melhores pilotos nas
batalhas anteriores, os americanos podiam colocar em combate milhares
de novos pilotos altamente treinados, além de uma nova geração de
aeronaves de combate.
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Durante a Batalha das Filipinas, alguns pilotos japoneses atiraram
seus aviões deliberadamente contra navios de guerra americanos, mais
por desespero do que por uma ação planejada, mas deram origem à estratégia
que se seguiu.
Após perder aquela Batalha, o Almirante Takijiro Onishi, Vice-Chefe
do Estado Maior da Marinha do Japão, criou um programa de ataques
suicidas, que foi denominado Kamikaze, palavra japonesa que quer dizer
“Vento Divino”, numa alusão aos tufões que dispersaram invasões mongóis
ao Japão entre 1274 e 1281.
Em 1945, os japoneses desenvolveram um tipo de aeronave
especialmente construído para missões suicidas. Essa aeronave foi
denominada Yokosuka MXY-7 Ohka (“flor de cerejeira”) que era, na
verdade, um míssil de cruzeiro tripulado, lançado da “barriga” de
bombardeiros Mitsubishi G-4M “Betty” ou Yokosuka P1Y Ginga
“Francês”.

Ohka, carregado e lançado da “barriga” de um Mitsubishi G-4M “Betty”.

Os Ohka foram produzidos em várias versões, mas a única
operacional foi o Tipo-11. Era essencialmente uma bomba tripulada, com
1.200 Kg de Ammonal (alto explosivo composto de nitrato de amônia,
TNT e pó de alumínio na relação 67/22/11, onde o alumínio amplia o
efeito explosivo ao reagir com a água), asas de madeira e alcance
extremamente limitado, a apenas 20 milhas.
9

Cada Ohka Tipo-11 tinha 6,10 metros de comprimento por 5,1 metros
de envergadura e 1,20 metro de altura. Eram propulsionados por 3 motores
a foguete de combustível sólido, de 587 lbf de empuxo cada um, que
podiam levar a aeronave a 500 MPH em voo nivelado ou 650 MPH em
mergulho.
Uma vez ligados, os motores não mais podiam ser desligados e a alta
velocidade praticamente impedia abortar a missão. As capotas dos cockpits
muitas vezes eram aparafusadas por fora, impossibilitando totalmente a
saída do piloto depois que ele era lançado.
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O primeiro ataque dos Ohka ocorreu em 21 de março de 1945,
quando 16 bombardeiros “Betty”, carregando um Ohka cada um, foram
lançados contra o Grupo-Tarefa 58.1 da Marinha Americana, apoiados
por mais dois “Betty”, encarregados da navegação e da observação, e
escoltados por 30 Zeros.
Dezesseis caças americanos F-6F Hellcat interceptaram os
bombardeiros japoneses, que tiveram que ejetar seus Ohka a 70 milhas
dos alvos (fora do alcance previsto de 20 milhas), para tentar escapar.
Mesmo assim, todos os “Betty” foram abatidos, todos os pilotos suicidas
morreram, nenhum navio foi atacado e apenas 15 Zeros sobreviveram.
Em 01 de abril de 1945, em uma série de ataques, os Ohka finalmente
atingiram alguns alvos, incluindo o encouraçado USS West Virginia, que
teve uma das suas torres de canhões de 16 polegadas danificada. De novo,
todos os Betty foram derrubados.

A maioria das ações em abril ocorreu ao largo de Okinawa. O primeiro
navio americano afundado pelos Ohka foi o destróier Mannert L. Abele
(DD-733), em 12 de abril de 1945 (foto abaixo). Outros dois foram
seriamente danificados, mas ao custo de 50 Ohka e da maioria dos Betty
“mãe”.
Destróier DD-733 Abele e DD-774 Hadley
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Os ataques em maio e junho de 1945 foram bem improdutivos, mas
um Ohka conseguiu danificar irreparavelmente o destróier Hugh W. Hadley
(DD-774), que, atacado por dez aeronaves sofreu ainda impacto de uma
bomba e de dois aviões Kamikaze, sendo a
última vítima dos aviões-foguetes japoneses,
em 11 de maio de 1945. Apesar de não ter
afundado, seu reparo foi considerado
economicamente inviável e o bravo Hadley
foi vendido como sucata.
Os ataques Kamikazes foram rareando, pois as bases terrestres dos “Betty”
foram tomadas pelos americanos, e, na
verdade, poucos “Betty” sobreviveram às
missões dos Ohka. A última missão foi feita
em 22 de junho de 1945, mas nenhum alvo
chegou a ser atacado, e apenas dois “Betty”
sobreviveram à missão, dos seis lançados
contra os americanos.
O painel do Ohka era bastante básico,
com apenas quatro instrumentos. Considerando que só seria utilizado uma vez, isso não era tido como importante.
Algumas variantes dos Ohka foram ainda construídas, como o Tipo21, equipado com asas metálicas (apenas um foi construído), o Tipo-22,
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equipado com motor termojato (tipo Campini) e o Tipo-33, equipado com
um motor turbojato Ishikawajima Ne-20.
Outros modelos podiam ser lançados de submarinos, como o Tipo43A, ou até mesmo de cavernas, como o Tipo-43B, ambos equipados com
motores turbojatos. Nenhuma dessas variantes chegou a entrar em serviço
ativo.
Aeronaves de treinamento Kugisho/Yokosuka “Ohka” K-1 e K-1
Kai também foram construídas. Os K-1 eram simples planadores e estavam
equipados com trens de pouso do tipo esqui.
A versão K-1 Kai era equipada
com foguetes de pequeno empuxo.
Por ocasião da rendição do Japão
em agosto de 1945, vários Ohka
foram capturados pelas tropas
americanas, e pelo menos 13, das
cerca de 850 aeronaves produzidas,
ainda existem hoje em museus nos
Estados Unidos, Grã-Bretanha e
Índia.
Os americanos apelidaram os
Ohka de “Baka”, expressão japonesa
que significa “tolo”, mas, na verdade, essas bombas suicidas, devido à sua
própria natureza, causaram profundo impacto moral nos americanos, dando
a impressão de que seria preciso matar todos os japoneses para vencê-los.
A consequente explosão das bombas atômicas no Japão, em agosto
de 1945, foi muito festejada pelos americanos, pois salvou-os da terrível
carnificina que os esperava quando invadissem o território do Japão, a
partir de novembro daquele ano.
13

P

ara refletir

Voo de
demonstração

N

ão me lembro bem que ano foi, mas deve ter sido em 1959 ou
1960. Voávamos os jatos Gloster Meteor F-8 e TF-7 no Esquadrão
de Caça de Porto Alegre.
Teto 45.000 pés. Velocidade oito décimos do som. Armamento
mínimo, 4 canhões de 20 milímetros. Super atualizado na época.
Lá treinávamos tiro aéreo,
terrestre, lançamento de foguetes,
bombas, etc. Esse treinamento,
junto com o de interceptação e
combate aéreo era o ano inteiro.
Naquela época a possibilidade de guerra com a Argentina era uma
realidade. E eles também tinham os jatos Gloster Meteor F-8 na Base Aérea
de Moron, perto de Buenos Aires.
O nosso comandante de esquadrão era o Maj Peixoto, Jaime da Silveira
Peixoto. Carinhosamente Peixotão. Apelido Clark Gable. Até que ele se
parecia realmente com um conhecido astro de cinema da época.
Era um gaúcho sensacional que vez por outra ajudava a esquentar as
festas da Capela. Era uma casa tradicional e assim conhecida onde moravam
três Tenentes solteiros do Esquadrão.
Como tradição o Esquadrão tinha uma Esquadrilha de
Demonstração. A vermelha. O líder era o Capitão Maia, Pedro Paulo Ferraro
Maia. O ala direita ou Número 2, o Segundo Tenente Reino Pecala Rae. O
ala esquerda ou Número 3, o Tenente Egon Reinisch e o Número 4 da
Esquadrilha era então esse Segundo Tenente que ora escreve.
O Líder da Esquadrilha era Capitão, mas com seu entusiasmo vibrava
tanto ou mais do que os Tenentes, e assim colocava mais fogo ainda na
14

“tenentada”. Treinávamos muito também os voos de demonstração da
Esquadrilha que logo foi ficando conhecida e acabamos convidados para
fazer demonstrações até no exterior. Depois conto uma estória de uma
demonstração da Vermelha em Buenos Aires.
Durante os treinamentos ou nas próprias demonstrações, as
acrobacias iam se sucedendo com o Maia informando antecipadamente
cada manobra. O som de sua voz no rádio, traindo a sua própria emoção,
entusiasmava a todos mais ainda.
Veio então um 23 de outubro, DIA DO AVIADOR. Já havia sido
acertado com o prefeito de Porto Alegre e o governador do Rio Grande do
Sul um voo de demonstração no domingo em Porto Alegre e a notícia fora
super divulgada.
A Força Aérea era muito bem vista, e o esquadrão de caça idem. Não
havia jatos no Brasil, só os aviões de caça da FAB. Os primeiros jatos
comerciais, os Caravelle ainda não voavam no Brasil. Vieram anos depois.
Um dos outros eventos comemorativos seria um Baile de Gala sábado
à noite, na véspera, nos salões do Quartel General de 5º Zona Aérea (N.R.:
As Zonas Aéreas foram posteriormente denominadas Comandos Aéreos
– COMAR, que com a atual reestr uturação da FAB estão sendo
desativadas).
Uniforme de gala, túnica branca, profusão de cores das damas em
seus vestidos longos coloridos. Toda a elite do estado presente. Gaúchas
lindas embelezando a noite.
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Então Peixoto fez uma reunião na 6ª feira para conferir cada detalhe
da demonstração. Aí fez o típico e clássico sermão desnecessário para o
pessoal da demonstração. Atenção para não beber no baile da véspera.
Saírem cedo para estarem descansados domingo, etc. Principalmente ao
nº 2 Rae, e ao nº 4 Silveira, por serem solteiros.
Mas enfatizou demais. Tanto que despertou os macaquinhos dentro
de nossas cabeças. Despertou o famoso espírito da gozação. Rae e eu
propusemos uma brincadeira ao Maia, ao Reinisch e ao Capitão Bins,
Oficial de Operações do Esquadrão (Jorge Frederico Bins, de tradicional
família gaúcha, e ótimo Operações).
Manhã de domingo. Morderam a isca. Já chegamos parando o carro
errado, completamente atravessado no estacionamento. Estávamos
personalizando a típica imagem de fim de festa. Túnica aberta,
descabelados, camisa fora da calça, batom no colarinho, etc.
Rindo muito, ainda mais vendo que nossos comentários haviam
funcionado tão bem. Pessoal do Esquadrão nos olhando com evidentes
16

semblantes de preocupação. Comentamos que saímos cedo do Quartel
General, mas aí várias meninas que sabiam que iríamos voltar para casa
mais cedo fizeram para nós uma festinha surpresa na Capela. Afinal não
podiam deixar de comemorar conosco a NOITE DO AVIADOR.
Falar de festa na Capela deu credibilidade total.
Objetivo alcançado. A fofoca chegou no Peixotão. Veio a explosão
que esperávamos. Mas ultrapassou muito o que havíamos imaginado. Mas
aí a coisa foi tão engraçada, que queríamos parar de rir e não conseguíamos.
Quanto mais nervoso ele ficava, mais ríamos e não conseguíamos explicar
nada. Creio que nosso riso também já era de nervoso.
Começamos a ficar realmente preocupados. Os Capitães Bins e o
Maia vieram para ajudar, e tentaram explicar que era gozação.
O Peixotão de tão nervoso não os ouvia. E berrava: “vocês são
Capitães. Mas são piores que eles. São muito mais irresponsáveis do que
esses Tenentes malucos”. – Não vou deixar eles voarem. A demonstração
está cancelada. Temos que avisar o público, o Brigadeiro, as autoridades, a
imprensa, etc.
Eu não me lembro quem foi o primeiro dos dois, se o Maia ou o Bins.
Mas eles começaram a rir sem parar também e não conseguiam mais falar.
Só aí o Peixotão percebeu a tamanha gozação.
Mas como já comentei, ele era sensacional, um grande chefe, um
grande Comandante. Encarou a brincadeira não como vítima ou como
alvo, mas como participante. E assim compreendendo começou a achar
graça também. E aos poucos, num crescente, elogiando sem parar a mãe
de todos, começou a chorar também de tanto rir. Ria e xingava.
O dia estava lindo, céu de brigadeiro. Tudo ajudou. Foi um voo
maravilhoso, para comemorar mais um 23 de outubro, DIA DO
AVIADOR!

Marcos Clemente Amaro da Silveira (Bacalhau) – Maj Av Ref
Fortaleza em 1958, com TF-33 e F-80, no 1o/4o GAv

17

F

orum nº 67

Reminiscências do
1º GpAvCa
On 03/12/2017 18:04, KJU wrote:
Já fomos assim....
Essa é a minha recordação.
Pena que cheguei depois do F-8.
Um abraço,
Kju

F-8 e TF-7 Gloster (e um P-15) no Hangar do Zepellin.
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___________________________________________________
Em 4 de dez de 2017, à(s) 08:39, PPI escreveu:
Muito legal.
Essas (fotos) de Gloster, não conhecia!
Pena que não aparece o Bar do Lauro (Lauricha, segundo o Blower).
Foi um point histórico do Segundão e não existe uma única foto!
PPI
___________________________________________________
Em 4 de dezembro de 2017 12:16, PLI escreveu:
Essa geração pós-Bibicão1 não tem uma ideia muito clara do que era
o Grupo de Caça nos tempos de TF-33 e F-8:
1) O bar do Lauro (N.R.: Mencionado na mensagem acima pelo PPI) era
no 2º Esquadrão, do lado direito do Hangar entrando pela porta Sul. O
Lauro era um peça rara, meio abichalhado e meio trambiqueiro. Tinha que
conferir as contas no final do mês, porque senão era cano na certa.
Ele tinha um caderno xexelento, onde anotava o nome do sujeito e o
que ele consumia, e a gente pagava no final do mês. O Iso Cavalcanti
descobriu lá pelas tantas, que o Lauro sempre somava a quantia de 150
Cruzeiros2 na conta dele, porque no topo da folha o Lauro botou o nome
do ISO na coluna de despesas (ISO = 150).
A partir daí o ISO passou a ter o apelido de “cento e cinquenta”...
(N.R.: Outrora, as instalações do 1o GpAvCa ficavam dentro do Hangar do
Zepellin. Ainda não existia a Avenida Senta a Púa).
2) Quando chovia, não dava outra: o PEREIRA Macuco (então
Major, que comandava o 1º Esq.) mandava arrastar os aviões e liberava
uma quadra de futebol de salão que ficava bem no meio do hangar, em
frente ao bar do Lauro. E era “pelada” até parar a chuva, e depois, íamos
voar.
Lembro uma vez que o FONTENELLE (Aspirante de 70) que era
goleiro, saiu correndo atrás de uma bola que tinha sido chutada para fora
do campo, e enfiou a testa no profundor de um TF-33. A porrada abriu
uma avenida na cabeça do Tonti, que ficou indisponível um bom tempo;
3) Você tirava serviço de Oficial de Operações na Sala de Tráfego,
que era na esquina do hangar, junto à porta Norte.
4) O “QAM” era a informação meteorológica da época, e chegava
por uma máquina de TELEX, que inicialmente produzia uma fita perfurada,
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que
depois
era
reintroduzida
na
própria máquina, que
só então imprimia um
papel com as previsões
meteorológicas da
região. Um espanto de
modernidade!
5)
Naquela
época, durante o
serviço de Oficial de
Dia, alguns companheiros se negavam a fazer a ronda noturna para os
lados de Sepetiba, porque segundo o Carvalho Jr
(que já tinha falecido) o Caboclo Rompe Mato3
estava sempre por ali, fazendo perna de oito...
Abraços.
PLI
N.R.: Naturalmente, devido a ter mais “passado”
do que as outras Unidades de Caça, boa parte dos artigos
históricos sendo publicados é proveniente do 1o GAC.
Entretanto somos a Associação de Pilotos de Caça e não
somente dos JAMBOCK ou PIF-PAF.
Temos certeza de que outras Unidades também já têm seu passado, tão ou mais
interessante, alguns até mais antigos, e solicitamos aos Pilotos de Caça relatar suas
estórias e histórias em artigos para registro e gáudio de todos os Associados, em nosso
Boletim.
N.R.: Referência joco-carinhosa do autor ao Hangar do Zepellin na Ala 12 em Santa
Cruz, devido ao seu formato parecer com um “Bibico Americano”. Os Bibicos anteriores da
FAB eram curvos.
2
Cruzeiros: Denominação da moeda Brasileira na época.
3
Da Umbanda: Caboclo Rompe Mato utiliza a vestimenta de um caboclo indígena,
como um triângulo das formas da Umbanda (Caboclos, Pretos Velhos e Crianças). É um
Caboclo da falange de Ogum Rompe Mato sob o Orixá Oxossi, por isto tem nas cores verde
1

e vermelho sua distinção.
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Primeiro dia do Pif-Paf
19 de novembro de 1978
01 de dez às 15:41
De: KJU
Para: ABRA-PC
Olá
Para registro histórico: Fotos do brinde entregue aos presentes no
Cassino de Oficiais da BASC, no primeiro Dia do PIF-PAF, realizado em
19 de novembro de 1978.
Não sei se há registro dos presentes ao evento, que contou com
Veteranos e Caçadores do Segundão, da Ativa e Reserva, da área Rio.
Ainda guardo o meu cinzeiro, objeto bem usado naquela década.
Forte abraço,
Kju
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N

ossos Líderes, nossos Mestres
nossos Mitos

Veteranos da Itália

1º Ten Av
Theobaldo Antônio Kopp
BO-304

Nascido em 28 de maio de 1918
(no auge da Primeira Guerra Mundial), em Curitiba - PR, casou-se
com a Sra. Yvone Muniz e tiveram
uma filha, Astrid, nascida em 04 de
janeiro de 1948.
Treinou com os primeiros 32
pilotos selecionados pelo então Maj
Nero Moura em Orlando - FL, na
Base Aérea de Aguadulce no Albrook Field no Panamá (onde
participou da Defesa do Canal), em
22

Suffolk Field, Long Island - NY
e, após desembarcar do UST
Colombie no porto de Livorno
em 06 de outubro de 1944 e
ser levado de caminhão para
Tarquínia, treinou ainda na
própria Itália, antes de realizar
suas missões de combate com
o P-47, como piloto do 1st
Brazilian Fighter Squadron.
Promovido a Capitão em 07
de março de 1945 realizou sua
a
58 missão naquele mesmo dia.
O Capitão Kopp era o líder da
ESQDA Vermelha: Eustórgio era o
nº 2, Torres era o nº 3 e Lima
Mendes era o nº4, para atacar a
estrada de ferro entre San Michelle
e Trento.
Depois do ataque, que foi feito
realizando a escolta de alguns B-25,
partiram em busca de alvos de
oportunidade. Na região de Suzzara, Kopp e seu nº 2 (Eustórgio)

partiram para realizar um ataque
quando o A-2 de Kopp, o P-47 (S/
N 42-26776), foi atingido pela
AAAe de 37mm e Kopp teve que
saltar de paraquedas sobre as linhas
inimigas, próximo a San Bernardino.

vanguarda Aliada no dia 21 de Abril
de 1945.
Depois de ser identificado e
interrogado pela USAAF, Kopp
foi mandado para um hotel em
Florença, onde entrou em contato

Arte: P-47 A2 do Ten. Kopp e P-47 C1 do Cap. Fortunato, sobrevoando nosso
acampamento em Tarquínia, 1944. Pintura de Michael Turner.

O Capitão Kopp, ao chegar ao
solo, foi ajudado por partizans
italianos da S.A.P. – Squadre di
Azione Patriottica (Oscar Consolini,
Giovanni Pazzi e Giuseppe Montanari), que o levaram a locais
seguros, esperando durante um mês
e meio a ofensiva aliada. Ficou na
cidade de Fabrico até a chegada da

com o 1o GpAvCa, para buscá-lo,
chegando finalmente de volta à Base
Aérea de San Giusto em Pisa, no dia
24 de abril de 1945.
Ao final da Guerra, fez também
parte dos pilotos que partiram de
Pisa para os EUA, para pegar os
novos P-47 conseguidos pelo Ten
Cel Nero Moura para o 1o GpAvCa.
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Ao regressar ao Brasil, Kopp
permaneceu como Instrutor no 1o
GpAvCa em Santa Cr uz.
Continuando a carreira, formou-se
no IME em 1949, em Engenharia
de Comunicações, ser viu na
Diretoria de Rotas (DR, hoje
Departamento de Controle do

Controle e Alarme (ECA) no CTA,
em SJC (embrião do 1o GCC).
Após passar para a Reserva,
Kopp foi Chefe de Manutenção no
Lloyd Aéreo Nacional 1, um dos
organizadores da Brink’s (Transporte
de Valores), Diretor da Cia Estadual
de Telefones do RJ (CETEL) e

Pessoal do 1o Grupo de Aviação de Caça que foi aos EUA trazer P-47 novos para
o Brasil (Kopp, o segundo em pé, da esquerda para a direita).

Espaço Aéreo – DECEA), na CAB- Diretor da TELEMIG. Foi
W e foi Representante do Brasil na Reformado como Brigadeiro do Ar.
ICAO, em Montreal, Canadá.
Condecorações: Cr uz de
Foi ainda Subcomandante da Aviação fita A com uma estrela:
Base Aérea de Santa Cr uz e
; Medalha da Campanha
Comandante do 1o Esquadrão de
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do Atlântico Sul:
;
Medalha da Campanha da Itália:
; Distinguished Flying Cross
(DFC) dos EUA com uma palma:
; Distinguished Flying Cross
(DFC) da Inglaterra:
;
Air Medal com duas palmas:
; Mérito Santos Dumont:
; e Citação Presidencial
de Unidade - coletiva (Blue Ribbon):
.
Seu neto, Eduardo, diz que o avô
era muito reservado quanto à sua
participação na guerra. “- Minha
mãe, Astrid, conta que conheceu a
história de meu avô apenas quando
o (livro) Senta a Púa! foi lançado”.
No livro “Senta a Púa!”, Kopp
confidenciou: “Com a continuidade
das missões, o piloto vai esquecendo
a segurança. Acha que nada lhe
pode acontecer”. Infelizmente, para
nosso pesar, nosso Veterano, o Brig

THEOBALDO
ANTÔNIO
KOPP faleceu em 16 de setembro
de 1996. A ele, nosso respeitoso
Adelphi!
“Jamais serão esquecidos!”
O Loyd Aéreo Nacional S/A foi uma
empresa aérea Brasileira fundada em 1947,
que foi absorvida pela VASP em 1962.
1
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stória informal da Caça
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Quase colisão
dissimilar no
Cariri

N.R.: Este artigo de “Experiências Vividas” está precedido da
autorização, abaixo, do autor para publicação, não só porque
esta permissão destaca mais ainda a verve do KAU, mas também porque é
praticamente uma complementação do susto narrado

Flavio Kauffmann <kau@flightplan.com.br>
Para: ABRA-PC
4 de dez às 14:14
Fala, Zega.
Autorizo a publicação (honrado, como sempre) e não tenho nada a
acrescentar ou modificar.
Até porque, considerando a possibilidade da “Eterna Recorrência”
(comprovada pelos egípcios, gregos, judeus, renascentistas e melhor
elaborada por Nietzsche, que sei que você gosta), fico preocupado de que,
cruzando tão próximo, qualquer alteração na narrativa possa vir a causar
uma colisão de fato (num dos infinitos universos paralelos quaisquer, onde
a cena estiver ocorrendo agora), criando um paradoxo ou um loop causal,
com consequências imprevisíveis.
Abraço,
Kau
Segue o Artigo:
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Amigos,
Aproveitando a chegada do Negri (N.R.: Referência ao endereço eletrônico
do NEG ter sido recentemente adicionado a um grupo de WhatsApp) e, para amenizar
o clima tenso, mas inevitável, da troca de ideias sobre a conjuntura política,
lembro aqui um caso exclusivamente operacional que nos envolveu a ambos
e dois outros amigos.
Para descrever o cenário, em 1981, em Fortaleza, a vida era um sonho
para um piloto, solteiro, que acabava de completar 1.000 horas de Caça.
A comemoração do feito, como era tradicional, um churrasco embaixo
das mangueiras, entre o OPO e o vestiário do 1o/4o GAv – a querida
Sorbonne da Caça – era antecedida por um voo de esquadrilha, liderada
pelo agraciando, composta por três outros elementos, escolhidos a dedo,
pelo próprio.
De um lado, prestava-se um tributo aos escolhidos, já que o prestígio
do agraciando terminava por ser medido pela qualidade operacional de
seus alas. Por outro, o dos alas, a honra da escolha era ainda maior na
medida do prestígio operacional do líder.
Além disso, cada líder esmerava-se em criar uma sequência diferente
– mais complexa, quanto maior a habilidade dos integrantes – para deleitar
a plateia, composta pelo efetivo do esquadrão que, entre ohs! e ahs!,
acompanhava a vitrine sobre a pista, com o radio do OPO ligado na
frequência da esquadrilha.

Minha esquadrilha – o Pacau D’Ouros, como gosto de dizer: de
Berthier, Lauro Ney e Macaco de Cheiro – foi composta por Cima, Cortes
(Bidon) e Chefe Hugo, pilotos de caça respeitadíssimos, entre os mais
habilidosos com quem tive o prazer de conviver.
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Bidon, número três, era o Oficial de Operações, Cima, o dois, o
Coordenador Operacional, Chefe Hugo, o quatro, o eterno Comandante
da Esquadrilha de Paus (cujo lema, como todo mundo sabe, é
ENGRONETRAR - “Engrossar e Penetrar”) e eu, o líder, era o Oficial de
Tiro e Bombardeio.
Estou certo que os loopings, barris, chão a chão, desfolhados, para
cima e para baixo e, pasmem, estol de badalo com cruzamento quádruplo
rasante no meio da pista, encheram os olhos da plateia de caçadores que,
é sabido, só perdem para os dentistas, na acidez das críticas.
O rasante final – em linha de frente show e feito à meia-vaca, comme
il faut1 – sacudiu mais do que vigorosamente os galhos mais altos da
mangueira, agregando um certo suspense na patuleia sobre a reação de
nosso comandante, o saudoso Salazar, ele mesmo, Zé Birol, o lendário
Piloto de Caça.
Nada, além de um tapa nas costas, um sorriso e o comentário ao pé
do ouvido, em meio ao bigode: – “Foi meio baixo, hein novinho!”
Até três duplos de Xavante dia e noite, e, nas horas vagas, o carinho
e a atenção das formosas, e quase sempre fogosas, mulheres cearenses.
Assim era a minha vida naqueles tempos...
No ano seguinte o Jambock, o Primeiro Esquadrão do Grupo de
Caça (o Velho, o que combateu na Itália...), chegou para uma campanha
de duas semanas de navegação rasante com reabastecimento em voo, a
baixa altura, pelo sertão nordestino, cumprindo seus programas de formação
(PFO) e manutenção operacional (PMO).
Por mais que os novinhos não possam acreditar, num GAC que possui
hoje apenas vinte pilotos, o Grupo funcionava efetivamente como tal,
deslocando e operando separadamente por Esquadrão, sob a batuta de
seus majores comandantes, e sob a supervisão e avaliação de um dos Kings,
enxertado, como se apenas piloto fosse.
Ainda peguei essa sistemática, ao comandar o Jambock, em 1987,
quando o efetivo do Grupo era de mais de setenta oficiais...
Os pilotos de minha turma, transferida dois anos antes para as
unidades de primeira linha – quando tive a glória (saudades do Peixotão...)
de voar no Catorze, o “Caça, de Canoas” – começavam a ser formados
instrutores de F-5 e Mirage.
Ocorre que no Pacau também iniciávamos a fase de navegação rasante,
com os estagiários da turma do Turco (hoje o Exmo Sr. Ten Brig do Ar

Cury) começando a aprender as técnicas do bom planejamento, em prazo
curto, e de sua aplicação em voos isolados, de duplo comando, pelo interior
do Cariri.
Os que lembram a baixa visibilidade da nacele de trás do AT-26,
com os assentos no mesmíssimo nível, devem também recordar que, a
duzentos pés de altura e trezentos nós de velocidade, se o “jumento” (como
dizíamos, politicamente incorretos...) cristalizasse ligeiramente lendo o
mapa, a colisão com o solo viria em frações de segundo.
Isso obrigava o instrutor a voar com os cintos soltos e, a todo o
momento, sair do assento e debruçar numa das laterais do painel, para ver
como estava a coisa.
A sobreposição de missões similares obrigou a um planejamento
conjunto, Pacau e Jambock, para evitar o perigo da coincidência de rotas,
com todo mundo voando rasante e em alta velocidade.
Em paralelo, a convivência com os colegas de turma de passagem
por FZ era um caso à parte... Juntos novamente, após a distribuição pelas
unidades de caça, onde agora éramos a espinha dorsal de operações, nos
divertíamos como se fôssemos novamente estagiários.
Uma brincadeira recorrente, que me lembro envolver Iran (Colírio),
Silva Lobo (Tatoo), Wagner (Piolho) e eu, era aquela de lançar praga sobre
o companheiro que saía para o voo.
– “Tatoo, não quer deixar um cheque assinado comigo, caso você
morra nessa missão?” eu ia até a Casa de Pista para alcançá-lo já quase
guarnecendo a aeronave.
– “Marrayo, sonhei que estava em seu enterro e que, depois que todos
saíram, mijava em sua cova!” dizia-me o Wagner com ar sério.
E assim acontecia, cada vez que um de nós saía em missão, com o
resto fazendo sinal da cruz e maldizendo o coitado.
– “Colírio, consultei uma cigana ontem que me disse que você sofreria
um grave acidente na missão de hoje, mas que não morreria. Apenas ficaria
meio queimado e tetraplégico!” lembro-me de ter lançado ao Iran, quando
ele e o Negri (Judeu) passavam por mim a caminho do equipamento de
voo.
Eu mesmo, dali a pouco, começaria o briefing de uma dessas missões
de navegação rasante com o Monteiro (Cobra), que já demonstrava suas
grandes qualidades como piloto de caça em formação.
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Nenhum de nós poderia saber que, com a abortiva da missão anterior
de uma das saídas do Jambock, nossas rotas haviam passado a ser
coincidentes...
Quando decolamos, o Jambock Azul, liderado pelo Iran, já devia
estar retornando do ponto mais afastado na rota, lá pelos lados de Sobral.
Decolagem, sobrevoo de Mecejana – a Zona de saída e entrada do
tráfego do Pinto Martins – Eusébio, Horizonte, lá fomos, eu e Cobra, em
nosso AT-26 camuflado, nos encaixando sobre a BR-116 para iniciar a
navegação rasante em Pacajus, numa ponte sobre um braço de rio seco,
em direção ao sul.
– “Cronômetro... Top!”, informou o Cobra, passando a dividir a
atenção entre a pilotagem, os instrumentos de bordo, o relógio e o mapa,
onde os castelos de proa informavam os pontos de curva.
De minha parte, já conhecendo a rota toda de cor e salteado, de
tantos duplos como aquele que já havia dado, pouco consultava o mapa,
na nacele traseira.
– “Em seis minutos curva à direita para a proa 240”, informava o
Cobra.
Relaxado, eu já sabia que quando chegasse a granja amarela, ao lado
do cemitério de Chorozinho, a curva seria na direção de Aracoiaba...
Acho que foi nesse momento que percebi algo, como um cisco negro,
bem longe, do lado direito, que passou no horizonte, como um foguete.
Mais atento, ouvi a voz, que reconheci do Iran, na frequência da
torre, por engano, que ele sintonizara para a entrada no tráfego. Um engano
que nos salvou!
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– “Azul Dois, olha o Xavante, aí!”
Incomodado, saí do assento, debruçando-me sobre o painel, e enfiei
a cabeça no espaço à esquerda, entre o assento de ejeção e o canopy, para
ver uma cena aterrorizante.
Mão direita no manche, esquerda alta com o mapa levantado, o Cobra
voava tranquilo, sem perceber, que, atrás do mapa, vinha um F-5, de frente,
a não mais do que uns duzentos pés de distância, numa situação em que
me considerei morto.
Certo de que não havia como evitar a colisão frontal, por absoluto
reflexo, chutei o painel, quebrando alguns instrumentos, ao mesmo tempo
em que agarrava o manche e puxava todo para trás, esperando virar luz e
calor.
Não havendo a batida, fiquei certo, já naquele momento, de que o
Negri, o Azul Dois, nos havia visto ao mesmo tempo em que o vi. E isso,
apenas porque, matematicamente, só a minha mudança de rota não teria
sido suficiente para evitar o impacto.
Fomos parar a cinco mil pés, com os tanques de ponta de asa
entortados, a noventa graus, entre cacos de vidro, com o gesímetro marcando
quase que impossíveis 15 G e o Cobra com um pescoço empenado, que
lhe valeu uns bons vinte dias de dispensa de voo.
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Retornamos em emergência, mas sem quaisquer consequências que
impedissem o pouso do bravo Xavante.
Ainda na pista, o Judeu me contou que, como mantinha baixo o canal
da torre, não entendeu direito a mensagem do líder e que, havia tirado
momentaneamente a vista para conferir no mapa o ponto de chegada da
navegação, que era justamente em Pacajus, e, ao levantar, viu o papo do
Xavante, a poucos metros do nariz, iniciando a brusca subida.
Surpreso, também por reflexo, girou o avião para o dorso, e puxou o
manche para evitar o choque, em direção à única rota possível: para baixo!
Tendo evitado a batida, girou novamente o avião, completando um tonneau
colherado e se aproximando do solo, onde não bateu por menos de meio
metro.
Na sala dos pilotos abraçamo-nos emocionadamente, certos de que
a morte havia caprichosamente nos dado a todos uma lição, e assim temos
feito sempre que nos encontramos ao longo desses últimos trinta e cinco
anos.
Abraço, obrigado e bem-vindo, amigo Judeu!
Kau

Flavio Catoira Kauffmann –Ten Cel Av R1
Piloto de Caça com AT-26 em 1978, no CATRE em Natal
1

“comme il faut”: locução adverbial francesa, significando: bem apresentado, como
convém, elegante, perfeito, sem falhas
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Curiosidades
O P-47 na FAB

Como vimos o 1o GpAvCa recebeu seus primeiros
P-47D Thunderbolt já na Itália, no Campo de Tarquínia.
Durante os 148 dias de operações, o 1° GAvCa utilizou
48 células de P-47D Thunderbolt, nas versões 25-RE,
27-RE, 28-RA, 28-RE e 30-RE.
No início das operações, 31 P-47 estavam em poder do 1° GpAvCa
enquanto outros prováveis 36 remanescentes estariam armazenados no
AAFSC/MTO, próximo a Nápoles, para serem utilizados como
recompletamento.
Há uma discussão em torno do número exato de caças P-47D
Thunderbolt destinados à FAB na Itália. É bem provável que essa dúvida
tenha sido gerada pelo número de aeronaves originalmente disponibilizadas
para o 1º GpAvCa no depósito em Nápoles, mas que acabaram sendo
desviadas para outras forças aliadas.
Quando se olha a listagem dos números de série e subtipos dos P47D destinados à FAB na Itália conclui-se, a princípio, que o 1º GpAvCa
teve 75 P-47D que, em algum momento, lhe foram destinados, dos quais:
Ø27 P-47D foram desviados para outras unidades aliadas
Ø48 P-47D foram utilizados em combate, dos quais:
Ø16 foram abatidos em combate.
Ø07 foram perdidos em acidentes.
Ø25 foram trazidos para o Brasil após a guerra.
Porém, ao final da guerra, o Brasil tinha ainda um crédito de 19
aeronaves no depósito em Nápoles (que foram trocadas pelo Ten Cel Nero
Moura por aeronaves mais novas que vieram em voo dos EUA), o que
somado ao número de 48 utilizadas pelo grupo nos dá um total de 67
aeronaves.
Entretanto, curiosamente, apesar de a imagem do Thunderbolt no
Brasil estar fortemente associada à Campanha do 1o GpAvCa na Segunda
Guerra Mundial, a história do P-47 com a FAB não começou na Itália!
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Antes do início dos combates na Europa, a Força Aérea Brasileira
recebeu um único P-47B, já redesignado RP-47B-RE, a aeronave de número
41-6037 (matrícula FAB-4103, apelidado de Teco-Teco), que chegou a
Natal em 16 de outubro de 1944, trazida em voo dos Estados Unidos pelo
2° Ten Av Moacyr Domingues1.

Foto e Desenho do RP-47B-DE (TecoTeco), FAB-4103, em Natal

De Natal, o mesmo 2º Ten Av Moacyr Domingues levou a aeronave
ao Campo dos Afonsos no Rio de Janeiro, onde chegou em 14 de dezembro
de 1944.
No dia seguinte, em 15 de dezembro, o avião foi levado pelo 1º Ten
Av João Eduardo Magalhães Motta (na foto sentado no cockpit) até a
Base Aérea de Cumbica, onde o Maj. Av Affonso Celso Parreiras Horta
fez pelo menos mais um voo antes de o P-47B ser entregue ao 1º Grupo
Misto de Instrução2 para servir como célula de instrução em terra (notar o
nome “Teco-Teco” pintado no Nariz).
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Este, o FAB-4103, foi, portanto, o primeiro P-47 a entrar em
serviço na FAB. Curiosamente, tendo sido descarregado somente em 14
de Setembro de 1967, foi também o último P-47 em atividade na FAB.
N.R.: Fotos e textos do livro P-47 Thunderbolt no Brasil, escrito por Mauro
Lins de Barros.
2o Ten Av Moacyr Domingues: Gaúcho que, como Cel foi membro do Instituto
Histórico de São Leopoldo (RS) e diretor do Arquivo Histórico do Rio Grande de Sul.
Publicou, em 1977 “A nova face dos Muckers”, sobre revolta civil ocorrida entre 1872 e 1874,
no Rio Grande do Sul
2
O Decreto 6.796, de 17 de agosto de 1944, criou em Natal o 1º Grupo Misto de
Instrução, com um ESQD de Caça e outro de Bombardeio, que, pelo Decreto 7.907 de 28 de
agosto de 1945, foi substituído pelo 5o Grupo de Bombardeio Médio - 5o GBM, equipado
com aeronaves B-25J Mitchell.
1
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