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Como um punhado de heróis mudou 
o mundo da aviação a partir da Amadora

Vereador Agostinho Marques

O património da Ama-
dora não é apenas ma-
terial. Apesar de toda 
a História que se vê 
nos moinhos, nas des-
cobertas arqueológi-
cas, nos edifícios, nos 
quarteirões erigidos 
por força e determina-
ção de visionários em-
preendedores, o per-

curso da nossa cidade também se constrói com alicerces de 
memória e fragmentos da História que ficaram, felizmente, 
documentados.
Um desses episódios, diz respeito ao início da aviação em 
Portugal, que teve desenvolvimentos importantes na nos-
sa cidade. Nos terrenos onde está hoje a Academia Militar, 
funcionou durante quase 20 anos, um aeródromo, que foi 
palco de algumas das grandes realizações aeronáuticas 
mundiais. Foi da base do Grupo de Esquadrilhas de Avia-
ção República que partiram viagens inéditas de coragem, 
determinação e muito aventureirismo.
Foi em 26 de janeiro de 1913 que se avistou o primeiro 
avião a cruzar os céus da Amadora. Numa iniciativa da 
Liga de Melhoramentos da Amadora, o francês Alexandre 
Théophile Sallés parte do hipódromo de Belém e aterra nos 
terrenos do Casal do Borel, partindo parte considerável do 
aeroplano, bem como o hélice, na aterragem, perante uma 
considerável multidão. Nada que fizesse desmobilizar o en-
tusiasmo da população. Com o apoio da fábrica de esparti-
lhos Santos Mattos, ao fim de oito dias o aeroplano estava 
pronto a levantar voo.
Em 1917, realiza-se na Amadora o 1º Festival Aéreo e, 
em 1919, o Grupo de Esquadrilhas de Aviação República 
(GEAR) instala-se na Amadora, nos terrenos onde funciona 
atualmente a Academia Militar, efeméride que comemora 
por esta altura o seu centenário, motivo que nos traz às pá-
ginas do Correio da Linha. Esta unidade integrava esqua-
drilhas militares e o seu primeiro Comandante foi António 
Sousa Maia, piloto aviador que, integrado na força aérea 
francesa, se distinguiu na 1ª Guerra.
Durante cerca de um quarto de século, é da Freguesia da 
Amadora que partem algumas das mais importantes via-
gens da aviação nacional. Macau, Guiné, Moçambique, 
Índia, Angola (esta, com regresso no mesmo avião, feito 
impressionante, à época) e Timor (também com regresso), 
foram algumas das viagens que tiveram o seu início na 
Amadora e que estiveram a cargo de nomes heróicos como 
Brito Paes, Sarmento Beires, Sacadura Cabral ou Gago Cou-
tinho.
Após anos de entusiasmo pelo pioneirismo da aviação, e de 
avanços tecnológicos importantes ao nível dos aparelhos, 
termina finalmente em 1938 a ligação da Amadora à aviação 
nacional. Razões de organização da Aeronáutica Militar, a 
par com a exiguidade e deficiências da pista de terra batida 

ali existente, determinaram a extinção do Grupo de Aviação 
de Informação n.o 1 – como passara a ser designado o GEAR 
– cujo pessoal e material seriam transferidos para Tancos.
Decorridos que estão cem anos, importa, no entanto, garan-
tir que tais proezas não são esquecidas, e que a história deste 
grupo, que faz parte do património histórico da Amadora, 
seja perpetuado e difundido, e que, além de lembrado pelos 
mais velhos, seja também reconhecido pelas novas gerações.
Como forma de celebrar esta maravilhosa parte da História 
da nossa cidade, a Câmara Municipal da Amadora realizou 
já, em parceria com a Associação de Arqueologia da Amado-
ra, e no âmbito das Jornadas Europeias do Património, um 
passeio pedestre, de cerca de quatro quilómetros, com parti-
da e chegada junto aos Paços do Concelho, que contou com 
uma visita aos antigos hangares do aeródromo do GEAR, 
atualmente situados nos terrenos da Academia Militar, pas-
sando igualmente por diversos locais da cidade, que nos fa-
lam da História dos anos dourados da aviação na Amadora.
Como forma de dar a conhecer este pedaço da História da 
Amadora, principalmente aos nossos alunos, o Museu Mu-
nicipal de Arqueologia tem em permanência a exposição "A 
Aviação na Amadora", mostra que dá a conhecer a história 
do surgimento da aviação em Portugal, nomeadamente do 
grupo G.E.A.R. - Grupo de Esquadrilhas de Aviação Repú-
blica, sua implementação e crescimento na Amadora e que 
se propõe recordar os acontecimentos mais relevantes que 
decorreram nesta unidade e que espalharam o nome da 
Amadora pelo país e por vezes, além-fronteiras. Esta expo-
sição só foi possível, graças ao contributo de um conjunto 
alargado de pessoas e instituições, nomeadamente o Estado 
Maior da Força Aérea, pelo apoio dos serviços do Arquivo 
Histórico e o Museu do Ar, que nos facultou e permitiu a 
reprodução de documentos e fotografias, imprescindíveis à 
exposição documental, bem como a cedência de quase todas 
as peças expostas.
Fundamental destacar também a colaboração do amadoren-
se Vasco Callixto, jornalista e escritor, cujos trabalhos sobre 
esta temática são essenciais para o sucesso documental deste 
período.
A Câmara Municipal da Amadora editou também um postal 
comemorativo do centenário da criação do Grupo de Esqua-
drilhas de Aviação República, e que pode ser adquirido no 
Museu Municipal de Arqueologia, ou aos balcões dos CTT. 
Além do postal, a Autarquia editou ainda um selo relativo 
ao tema, que pode ser adquirido nas instalações do Museu, 
em conjunto com o postal.
Durante o mês de novembro, será inaugurada uma exposi-
ção de rua, no jardim fronteiro à Biblioteca Municipal Fer-
nando Piteira Santos, cujo conceito assenta em painéis com 
fotografias divididas pelos seguintes temas: “O GEAR”, “Os 
aviadores”, “Os Festivais Aéreos” e “As Viagens”.
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A notícia do evento publicada em 5 de novembro de 1934.
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Inaugurado em 1919 o primeiro campo 
de aviação em Portugal

Na Amadora

A 7 de Fevereiro de 1919 foi criada na Ama-
dora a primeira unidade operacional de 
Aviação em Portugal, um grupo misto de 
esquadrilhas, autónomo. Foi também o pri-
meiro aquartelamento militar instalado na 
Amadora e que comemora o seu centenário 
neste ano de 2019. 
Seguindo os documentos deixados pelo 
aviador Manuel Lemos Peixoto, vamos fa-
zer uma visita imaginária a essa época bri-
lhante da História Pátria, na Amadora.
«O Correio da Linha» vai entrevistar os 
primeiros aviadores que voaram nos céus 
da Amadora, mesmo antes de se oficializar 
este campo de aviação.
Jornal Correio da linha (CL) – Senhor Ale-
xandre Théophile Sallès, por iniciativa da 
«Liga de Melhoramentos da Amadora» foi 
convidado, neste dia 26 de janeiro de 1913, 
fazer umas exibições perante centenas de pessoas 
vindas de Lisboa e de lugares da periferia. Mas ao 
aterrar, o avião afocinhou na pista e quebrou a hé-
lice. Por sorte não ficou ferido. Como vai resolver o 
problema? 
Alexandre Sallès  (S) – É um contratempo, mas os 
operários da «Fábrica de Espartilhos Santos Mat-

tos» propõem-se fazer aqui uma hélice nova.
CL – E qual é a intensão destas exibições?
AS – A exibição que acabei de fazer na Amadora en-
quadra-se numa organização comercial, como aliás 
tem vindo a ser explorada pela Europa. A aviação é 
sobretudo espetáculo e tiramos partido disso. 
CL – Que tipo de avião está a pilotar?

AS – Um Blériot XI com um motor de 50 cv, um 
bom aparelho. É um invento do francês Loui 
Charle Joeph Blériot, que em 1909 fez a travessia 
do Canal da Mancha, com este modelo.
CL – Senhor Sallès, voltamos a falar passada uma 
semana, e a nova hélice do Blériot XI está impecá-
vel e o aparelho pronto a voar. Quais são os seus 
projetos agora?
AS – Para já, pintei sob as asas do avião a palavra 
AMADORA e vou fazer uma digressão pelo país, 
mostrando assim o meu reconhecimento pela ma-
neira hospitaleira como fui recebido nesta terra.
CL – Sabe que está na ideia, por parte da «Liga 
dos Melhoramentos da Amadora», inserirem o 
seu nome na toponímia local. 

A aviação domina hoje o nosso mundo e até muito para além dele. 
Milhões de pessoas deslocam-se rapidamente entre continentes usan-
do este meio de transporte, que também é utilizado para fins bélicos.
Mas como tudo começou? Como eram as primeiras aeronaves e quem 
as pilotou?
Na Amadora foi criado o primeiro “Grupo de Esquadrilhas de 
Aviação República” e da sua pista de terra batida, na actual Aca-
demia Militar, iniciaram-se as titubeantes tentativas aéreas.
O Correio da Linha assinala o Centenário da instalação na Amadora 
do primeiro campo de aviação em Portugal.
A equipa deste jornal realizou um projecto editorial inédito, com 
diversas entrevistas acompanhadas de material iconográfico, que vai 
partilhar esse resultado com os nossos leitores.

A hélice do avião de Sallès faz parte 
do Brasão da Amadora.

Avião Blériot XI
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Saltamos agora no tempo, estamos em 1917. A 
«Liga dos Melhoramentos da Amadora» (que, en-

tretanto, subiu à categoria de Vila) 
decidiu realizar um festival aéreo. 
Iniciou-se com um jogo de futebol 
tendo a presença do presiden-
te da República, Dr. Bernardino 
Machado, também do Dr. Afonso 
Costa presidente do Ministério, 
alguns ministros e representan-
tes das forças vivas locais. Mas… 
o jogo vai a meio e avista-se já no 
céu um avião Caudron G3 a fazer 
evoluções.
Já ninguém liga ao jogo, os pró-
prios jogadores estão de nariz no 
ar. Esperemos que o avião aterre 

para entrevistarmos o piloto. E surgiu outro Cau-
dron pilotado por Sacadura Cabral. Já realizou vá-
rias acrobacias e faz-se à pista, mas Oh! bateu com 
a asa no moinho de ferro da moradia de Aprígio 
Gomes, descontrolou-se e está a capotar no campo, 
que não apresenta condições ideais para este tipo 
de atividade. Mas é o que temos.
CL – Senhor Sacadura Cabral, está ferido…
Sacadura Cabral (SC) – Só me magoei no rosto e fiz 
uma escoriação no nariz. O pior é o avião.
CL – Não o empatamos, estão a chama-lo para a 
tribuna de honra mais ao piloto Tenente António 
Caseiro que pilotou o outro Caudron, para recebe-
rem as felicitações do Presidente da República.

Passados dois anos, em 1919, estamos a acompa-
nhar a inauguração do Campo de aviação na Ama-
dora. O Ministério da Guerra no seu decreto Nº 
5.141 diz: «Atendendo aos importantes serviços que a 
aviação pode prestar, quer como elemento de informação 
do comando, quer como elemento de observação para a 
artilharia, quer como elemento de combate e de destrui-
ção, quer ainda como fator moral, e considerando que, 
perante os atuais acontecimentos, se torna urgente a 
criação imediata de uma unidade de aviação».
E assim foi decidido criar este «Grupo de Esquadri-
lhas» na Amadora e o seu primeiro comandante é 
o Major António Maya. O terreno cedido por Antó-

O avião de Alexandre Sallès afocinhado no campo.

Sallès a bordo do avião.

Sallès, pousando com criancinhas, na Fábrica 
de Espartilhos Santos Mattos onde fizeram 
a nova hélice.

da Mina de Água 
apoia esta iniciativa

A Junta 
de Freguesia
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nio Cardoso Lopes fica junto ao cam-
po de futebol dos «Recreios», espaço 
que estava destinado a um grande 
parque que se chamaria «Castro Gui-
marães».

O  Correio da Linha num avanço 
imaginário no tempo conseguiu o 
privilégio de entrevistar os heroi-
cos pilotos aviadores que durante 
os anos seguintes a 1919 se cobriram 
de glória em voos até à África, Ásia e 
América do Sul. Estamos em 1920.
CL – Senhor Sarmento de Beires e Se-
nhor Brito Pais, expliquem-nos como 

foi a vossa pioneira tentativa de alcançar a ilha da 
Madeira.
Sarmento de Beires (SB) – Pioneiros, mas só no qua-
dro restrito da aviação portuguesa. Partimos deste 
campo de aviação na Amadora às 10 horas da ma-
nhã do dia 18 de outubro de 1920 num avião Bre-
guet XVI com um motor de 300 cv.
Brito Pais (BP) – Crismámos o avião de «Cavalei-
ro Negro». Foi um aparelho utilizado na Guerra 
de 1914–18 que estava esquecido no fundo de um 
hangar. 
SB – Decorridas três horas de voo com excelente vi-
sibilidade e vento fraco começaram a aparecer nu-
vens a Sul e Oeste. Percorridos 850 km devíamos 
avistar já os picos da Madeira. Mas nada. As nu-
vens cobriam todo o horizonte e decidimos aban-
donar o projeto e retroceder.

Público junto aos aviões, em 1917.

Sacadura Cabral no avião em 1917
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BP – Tentámos alcançar as feitorias espanholas do 
Norte de África, ainda com duas horas e meia de 
combustível e três horas de luz. Quando a gasolina 
já escasseava avistámos o navio inglês «Gambia Ri-
ver» e decidimos amarar. Transmitimos uma men-
sagem pelo rádio a prevenir o comandante, e com 
a velocidade reduzida ao mínimo tocámos a água.
CL – Então o avião perdeu-se, não é verdade? E vo-
cês?
SB – O motor mergulhou rápido, mas o avião flu-
tuou uns dez minutos, o que permitiu aos mari-

nheiros do «Gambia River» irem resgatar-nos. 24 
horas depois o destroyer «Guadiana» avisado pelo 
rádio de Monsanto saiu a Barra do Tejo e veio ao 
encontro do navio inglês, com o António Maya que 
quis ser o primeiro a abraçar-nos.
CL – Foi um grande susto!
BP – Mas não o único. Não desistimos, e pensámos 
em fazer a travessia do Atlântico Sul. O avião esco-
lhido foi o Bréguet XVI com motor de 300 cavalos 
de potência, equipado com depósitos suplementa-
res com combustível para conseguirmos mais au-
tonomia.
SB – Em agosto de 1921 o avião saiu das oficinas 

O «Grupo de Esquadrilhas de Aviação República», na Amadora.

A única foto que chegou aos nossos dias 
do Bréguet XVI «Cavaleiro negro».

Brito Pais e Sarmento de Beires.
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do «Grupo de Esquadrilhas de Aviação República» 
e pintámos na fuselagem a frase: «Esta é a Ditosa 
Pátria minha Amada». Em setembro fizemos vários 
voos experimentais que nos satisfezeram bastante.
CL – Mas isso foi antes do voo de Sacadura Cabral 
e Gago Coutinho!
BP – Mas a sorte não estava connosco. Em dezem-
bro, um enorme temporal fez desabar parte do han-
gar onde se encontrava o avião e danificou-o com 
gravidade.
Era preciso trazer peças de França. E isso demorou, 
além da contínua falta de verbas. E quando o avião 
ficou pronto, em janeiro de 1922, os nossos cama-
radas Gago Coutinho e Sacadura Cabral estavam 
já preparados para o voo, que efetuaram em março 
desse ano.
CL – Muito obrigado, e se nos dá licença vamos 
agora falar precisamente com esses vossos camara-
das. 

Senhor Gago Coutinho e Senhor Sacadura Cabral, 
contem-nos como decorreu essa viagem. Partiram 
também da Amadora?
Sacadura Cabral (SC) – Excecionalmente não parti-
mos da Amadora, embora pertençamos ao «Grupo 
de Esquadrilhas República», o avião que pilotámos 
foi um hidro, e só por isso tivemos de sair da doca 
de Belém, em Lisboa. Eu, como diretor dos serviços 
de aeronáutica naval, organizei a viagem e escolhi 

Sacadura Cabral e Gago Coutinho.

Sacadura Cabral e Gago Coutinho no avião.

Nas grandes superficies, 
os modelos e os tamanhos 

são standard, mas nós 
conseguimos desenvolver,

 fabricar e instalar um 
projecto completamente 
personalizado, marcado
 pela elevada qualidade 

e com garantia 
efetiva de que se algo 
falhar, nós resolvemos

Fornecedor de todos 
os materiais para 
a construção civil
Execução de cozinhas
e roupeiros por medida
Revistimentos 
Pavimentos
Casas de Banho



10 Centenário da Aviação na Amadora CL-Novembro-2019

o avião mais indicado.
Gago Coutinho (GC) – Eu, como cartógrafo ao ser-
viço da marinha usei a minha experiência aperfei-
çoando o sextante, aparelho que permite a orien-
tação do avião em pleno voo, sem necessitar da 
visualização direta do horizonte.
CL – Foi, portanto, um grande passo na navegação 
aérea, não é verdade?
SC - Sem dúvida, tornou-se essencial. Aproveitan-
do a comemoração da independência do Brasil, no 
dia 30 de março levantámos voo de Belém às 7 ho-
ras; eu fui a pilotar e o meu companheiro seguiu 
como navegador. Fizemos escala em Las Palmas e 
na ilha cabo-verdiana de S. Vicente.
CL – Correu então tudo bem, sem problemas.

GC – Nem pensar, caro jorna-
lista, perdemos dois aviões e 
só num terceiro chegámos ao 
Rio de Janeiro. Em Cabo Ver-
de fizeram-se as primeiras re-
parações e seguimos para as 
ilhas brasileiras de São Pedro 
e São Paulo. Aí o aparelho da-
nificou-se de modo irreversí-
vel e tivemos de seguir de bar-
co para a ilha de Fernando de 
Noronha. 
SC – Um novo avião foi envia-
do pelo governo português e 
pudemos assim continuar a 
viagem. Mas por azar, uma 
avaria no motor fez com que 

só num terceiro avião, que batizámos de «Pátria», 
conseguíssemos realizar a parte final da viagem, 
fazendo escala no Recife e chegando finalmente ao 
Rio de Janeiro em 17 de junho.
CL – Sabemos que foram aclamados de forma entu-
siástica por todas as Cidades por que passaram na 
sua viagem de regresso até Lisboa. E o vosso prin-
cipal objetivo foi realmente conseguido?
GC – Sem dúvida, provámos ser possível percorrer 
grandes distâncias de avião sobre o Oceano de for-
ma precisa e rigorosa, apenas com instrumentos de 
navegação astronómica portáteis.
CL – Muito obrigado. 

Seguimos agora o rumo da história da aviação a 
partir da Amadora. Estamos em 1924 e temos ao pé 
de nós uns bravos aviadores que já conhecemos. 
CL – Senhores Brito Pais e Sarmento Beires falem-
-nos do vosso grande feito que foi voar da Amado-
ra até Macau.
Sacramento Beires (SB) – Nesse voo participou 
também o mecânico Manuel Gouveia. Fomos num 
Bréguet que batizámos também de «Pátria». A au-
torização para efetuarmos este voo sofreu vários 
entraves da parte dos Ministérios, e até corte na 
verba. E embora o Bréguet fosse montado, ensaia-
do, modificado e preparado na Amadora, a sua 
partida efetuou-se de Vila Nova de Mil Fontes.

Brito Pais e Sarmento de Beires junto ao avião Pátria.

Réplica, em aço, do hidroavião Lusitânia.

Restaurante 
PONTO VERDE

SALA PARA:
CASAMENTOS | BAPTIZADOS

FESTAS DE ANIVERSÁRIO
REUNIÕES DE GRUPOS

ENCONTROS DE AMIGOS

ENCERRADO A 3º FEIRA

R. João Pires Correia, 229 - Alcabideche - Estoril | Tel.: 21 460 21 23 

Venha saborear

Encerrados no dia 25 de dezembro ao Jantar

Cabrito assado no forno
Arroz de Tamboril
Arroz de Marisco
Rogões à Bairrada 

e os nossos doces conventuais
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Brito Pais (BP) – Vários fatores decidiram ser daí a 
partido da expedição. Desejava-se dar ao aconteci-
mento um caráter íntimo e modesto a condizer com 
o magro pecúlio obtido para a viagem, e funda-
mentalmente por essa pista ser a única em Portugal 
que oferece maior segurança para o carrego de 1500 
litros de combustível que precisámos de transpor-
tar. E além disso por ser a minha terra natal.
Manuel Gouveia (MG) – Sim, e como precisávamos 
de levar essa quantidade de gasolina, por causa do 
peso eu tive de ir de barco até Tunes onde esperei 
pelos meus companheiros. Custou-me não ir logo 
no avião, mas teve de ser. O Jornal «O Século» até 
fez uma subscrição junto dos leitores no sentido de 
angariar fundos para comprarmos gasolina.
BP – De Tunes voámos até Tripoli, para a base ita-

liana na Tripolitana. Fomos bem 
recebidos por Fuad I, Rei do Egip-

to que se interessou pela viagem, 
pela aviação e por Portugal.
CL – Então tiveram dificuldades?
MG – O pior estava reservado 
para quando sobrevoámos o de-
serto na costa Norte do Golfo Pér-
sico, a recebermos o hálito infernal 

a evolar-se da terra, a ensanguentar 
os olhos num calor abrasador. De-
pois, a paisagem «lunar» de Or-
muz. Foram cerca de 1500 km. 
CL – Mas desta vez não tiveram 
nenhum acidente…
SB – Não foi bem assim, quando 

estávamos sobre a embocadura do rio Pourali, a 250 
km de Carachi, o motor deu quatro «ratés» e fomos 
forçados a aterrar num terreno ligeiramente ondu-
lado. O Manuel Gouveia, coitado, ia enjoado, todo 
amarfanhado na carlinga.
BP – Estávamos na região hostil do Baluquistão. O 
avião não resistiu ao choque com a areia e as lon-
garinas da fuselagem partiram-se. Eu fiquei ferido 
numa perna. Todos os três chorávamos a pensar 
na desilusão dos milhares de portugueses que iam 
acompanhando esta viagem. Por sorte fomos avis-
tados por uns pacíficos aldeões que nos levaram até 
Bhudana.
CL – Compreendemos as tremendas dificuldades 
que tiveram de enfrentar. E o projeto gorou-se?
MG – Não, na Amadora fizeram uma festa nos «Re-

O avião Bréguet Pátria preparado para o voo até Macau. 
São visíveis, sob as asas, os tanques de combustível sobressalentes.

Mark Making
the way forward

Promovemos a transformação dos negócios e da sociedade, 
através de serviços e soluções inovadoras, colocando as pessoas 
no centro de tudo.

Bem-vindo a uma revolução tecnológica mais humana.

www.minsait.com
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creios», o Cardoso Lopes 
sorteou um lote de terre-
no e o pai de Carlos Bleck 
também ajudou com uma 
quantia, e tudo junto deu 
para se comprar um novo 
avião. Adquirimos ao Go-
verno da Índia um avião 
inglês Havilland 9 A . Fi-
cou a chamar-se o Pátria 
II. Mas eu voltei a não ter 
lugar a bordo e continuei 
por terra. E vinte dias de-
pois o Sarmento Beires e o 
Brito Pais seguiram para 
Calcutá.
SB – De Calcutá passámos 
ao Sião e Indochina. De 
Hanoi, sob grande tem-
pestade, seguimos então 
para a etapa final. Mas 

não conseguimos aterrar em Macau devido ao mau 
tempo e voámos até Hong Kong.
BP – E aí tivemos o azar de uma nova falha do mo-
tor nos forçar a aterrar num cemitério chinês. Foi 
uma epopeia de 18000 km.
CL – Que odisseia! Iam de mal a pior.
MG – A comunidade portuguesa de Hong-Kong re-
cebeu-nos festivamente. A canhoneira portuguesa 
«Pátria» foi de Macau buscar-nos, e a 9 de setembro 
de 1924 entrámos na barra do Tejo.
CL – Recebidos com pompa e circunstância!
SB – Nada disso, ninguém sabia do nosso regresso 
devido a um mal-entendido burocrático, mas entre-
tanto isso foi resolvido. Assim, só quatro dias mais 
tarde nos fizeram as homenagens.
CL – Tudo está bem quando acaba bem

Avançamos mais uma vez no tempo, pois em 
1925 os aviadores Pinheiro Correia, Sérgio da Silva 
e Manuel António partiram também da Amadora 
com destino à Guiné.
CL – Senhor Pinheiro Correia, foi difícil esta via-
gem?
Pinheiro Correia (PC) – O mais difícil foi conseguir 

O avião Havilland, batizado de Pátria II.

O Pátria acidentado em Bhudana.
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autorização dos Ministérios para a viagem e obter 
verbas. Até que o Governador da Guiné tomou a si 
a responsabilidade da despesa total com a viagem. 
Mesmo assim ficámos pendentes do despacho mi-
nisterial.
CL – É sempre assim, os governantes gostam de 
exibir os troféus obtidos pelos seus heróis, mas 
quando se trata de despender algum dinheiro para 
esses feitos ou comemorar as epopeias, encolhem-
-se e põem entraves. 
PC – Tem toda a razão. Esperam que se façam 
subscrições públicas para pouparem. A sucursal 
da companhia americana «Vacuum Oil Company» 
ofereceu 2000 litros de gasolina. E no Bréguet XIV 
A2 Nº15 da aeronáutica militar, não obstante o seu 
abalado «estado de saúde», que batizámos de «San- ta Filomena» pois a esposa do Ségio da Silva era de-

vota da Santa, partimos da Amadora às 9,45 horas 
de 27 de março de 1925 e chegámos a Bolama, então 
a Capital da Guiné a 2 de abril de 1925.
Sérgio da Silva (SS) – Não foi possível fazer o voo 
de regresso à Amadora devido ao estado de decre-
pitude do motor. 

Caros leitores, este campo de aviação esteve ati-
vo até 1938, quando os «grandes» aviões Junker´s 
começaram a ter dificuldade em aterrar nesta pista. 
Mas, vamos relatar outros voos gloriosos que, en-
tretanto, ficaram para a história da aviação portu-
guesa.
CL – Temos junto a nós uma equipa de bravos avia-
dores e dirigimo-nos ao hábil e experimentado pi-
loto seguidor da escola dos grandes navegadores. 
Senhor Pais de Ramos, por favor, para o «Correio 
da Linha», fale-nos do raid Amadora Moçambique 
em que participou há pouco, em 1928.
Pais de Ramos (PR) – Com todo o prazer. Partimos 
em dois aviões. Eu fui no primeiro como piloto e a 
comandar a expedição, e comigo o meu camarada 
Oliveira Viegas também piloto; no segundo avião, 
o João Maria Esteves navegador e Manuel António 
observador e mecânico.
CL – Pilotaram também aviões Bréguet? 
Oliveira Viegas (OV) – Não, utilizámos já os Vickers 

O Pátria pousado no cemitério chinês, em Hong-Kong.

Os aviadores Pinheiro Correia, Sérgio da Silva 
e Manuel António.

Os aviadores no Bréguet XIV rumo à Guiné.
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Valparaíso I com motor Napier de 450 cv, 
aviões bi-lugares muito mais capazes do 
que os Bréguet’s, embora com pouco raio 
de ação.
PR – Partimos no dia 5 de setembro de 
1928 às 7 horas da manhã; mas às 5 havia 
já muita gente à volta da pista da Amado-
ra para nos ver levantar voo. A expedição 
destinava-se às colónias portuguesas da 
Guiné, Angola e Moçambique.
CL – E tiveram também dificuldades com 
o financiamento, certo? Contem-nos os 
pormenores.
OV – Desta vez fomos subsidiados pela 
Associação Comercial dos Lojistas de Lis-
boa e a gasolina foi-nos oferecida pela Va-
cuum Oil Company, fornecida nas agên-
cias em todos os pontos por onde íamos 
passando. Foi bom.
PR – Viajámos 51 dias com escala em mais 

de 30 localidades num total de 15000 kms e chegá-
mos a Zumbo, em Moçambique, no dia 16 de ou-
tubro do mesmo ano. Passámos por Tete, Beira e 
Quelimane e regressámos à Beira para voarmos de-
pois para Lourenço Marques, onde aterrámos dez 
dias depois.
CL – E correu tudo bem, sem incidentes?
OV – Quanto a avarias correu tudo bem, mas quero 
aqui assinalar uma coisa de que o Pais de Ramos 
não fala. Ele pilotou desde a Guiné a Luanda a ar-
der em febre, pondo acima de tudo, e do seu pró-

Os aviões Vickers prontos para levantar voo em 1928.

Da direita para a esquerda: os aviadores Pais Ramos, 
Oliveira Viegas, João Maria Esteves e o mecânico Manuel 

António, antes de partirem em dois Vickers Valparaíso.
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prio estado de saúde, o manter a regularidade da 
viagem por ter em conta a responsabilidade que a 
todos cabia.
CL – Isso é apanágio dos heróis. Mais um motivo 
para nos orgulharmos de todos vós. Não há dúvida 
de que estas viagens experimentais com rudimen-
tares meios de navegação, avarias do motor, con-
dições atmosféricas adversas e acentuado desgaste 
físico, pois é de destacar que voam com a cabeça ex-
posta ao vento, à chuva e ao calor, são para já heroi-
cas. Os senhores demonstraram ser possível fazer 
de avião, com várias escalas de reabastecimento, a 
ligação aos mais distantes pontos do mundo.

PR – Não foi nosso intuito com este raid, competir 
com as viagens anteriormente realizadas, como a 
travessia aérea do Atlântico Sul ou a de Portugal 
Macau. Foram três os motivos: 1) A vontade dos 
aviadores portugueses em ligarem por via aérea as 
colónias ultramarinas (o que já acontecia com ou-
tros países); 2) Os dividendos políticos, comerciais 
e até militares apurados; 3) A vantagem que a ae-
ronáutica portuguesa teria no treino em viagens de 
longo curso.
Manuel António – Se me permite, queria referir 
mais um feito. O record conseguido por Humberto 
Delgado, então Tenente, mantendo-se 7 horas e 50 
minutos no ar, sobre território português. Foi em 29 

Mapa com a rota até Moçambique.

Receção calorosa em Lourenço Marques, Moçambique, em 1929.
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de agosto de 1929.
CL – Mais um record a juntar a tantos outros. Muito 
obrigado por esta informação. 

E o Correio da Linha faz mais um avanço no tem-
po, até 1930, desta vez para assinalar um voo histó-
rico entre Amadora e Goa. 
CL – Temos connosco o Capitão Moreira Cardoso 
e o Tenente Francisco Sarmento Pimentel. Contem-
-nos essa epopeia, por favor, os motivos e como 
tudo começou.

Moreira Cardoso (MC) – Por volta de 1930 as 
construtoras de aviões vislumbraram um futu-
ro promissor para a aviação e começaram a pro-
duzir aparelhos mais simples, robustos, fáceis 
de pilotar e baratos. Chamavam-lhe de aviação 
ligeira, de turismo ou desportiva.
Sarmento Pimentel (SP) – É verdade, as condi-
ções dos pilotos melhoraram, e comprámos, o 
Moreira Cardoso e eu, um Havilland de 120 cv 
de turismo, por 1000 libras, o motor com cilin-
dros em linha e arrefecimento por ar, e trouxe-
mo-lo de Inglaterra para a Amadora. Este avião 
tinha matrícula civil, e batizámo-lo de «Marão» 
fazendo jus às nossas origens transmontanas. 
Uma nota importante para os pilotos, este avião 
tinha a carlinga fechada. Acabava-se o sofri-
mento de receber as intempéries na cara.
CL – E nessas novas condições como arranja-
ram o dinheiro para cobrir a viagem? Foi por 

vossa conta?
SP – Bem, eu convenci uns familiares a hipotecarem 
terras para este investimento. É que à semelhança 
do que se passava em outros países, se escolhês-
semos uma viagem ainda por fazer, anuncia-la, e 
com o apoio da imprensa conseguir «prémios de 
chegada» através de entidades públicas e privadas, 
cobríamos as despesas da viagem, e no final ainda 
podíamos vender o aparelho como relíquia. Sem fa-
lar na glória.
MC – Conseguimos um «prémio de chegada» no 

O aviador Humberto Delgado em 1924.

A pista do «Grupo de Esquadrilhas de Aviação República».
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Clínicas Médicas Dr. Olívio Dias

valor de 100 contos oferecido pelo Estado da Índia. 
Partimos da Amadora a 1 de novembro de 1930 e 
chegámos a Goa a 19 desse mês. Um cronista, elo-
giando o feito chegou a escrever, com ênfase, que 
«tínhamos descoberto o caminho aéreo para a Ín-
dia». Conseguimos cobrir as despesas e obter al-
gum lucro, que deu para oferecermos o avião ao 
Governo do Estado da Índia, cujo Governador é o 
general Craveiro Lopes.

Como a História dá voltas, caros lei-
tores, este General Craveiro Lopes é pai 
do que foi nosso Presidente da República 
portuguesa entre os anos 1951 e 1958.
Mas outros voos mais se efetuaram a par-
tir deste Campo de Aviação na Amadora. 
Ainda neste ano de 1930, Carlos Eduardo 
Bleck, filho de um importante negocian-
te inglês há muito radicado em Portugal, 
desportista e apaixonado pela aviação, 
representando a casa «De Havilland» que 
criara um avião com o mesmo nome, de 
que falámos na anterior epopeia a Goa, se 
destacou num grande feito.
CL – Senhor Carlos Bleck, para «O Correio 
da Linha», descreva-nos o seu ambicioso 
voo desde a Amadora até Guiné e Ango-
la, Angola Guiné e regresso à Amadora, o 
que antes não se tinha realizado. 
Carlos Bleck (CB) – Realmente era um 
sonho antigo. Adquiri um avião «de Ha-
villand Gipsy Moth», tipo 60 X com motor 

de 120 cv à fábrica que já representava neste país. 
Para isso muito contribuiu o generoso financiamen-
to do piloto militar Jorge de Castilho.
CL – Foi, portanto, um voo civil, quase turístico…
CB – Se quiser apresentar as coisas nesses termos. O 
facto é que eu não tinha a experiência de voo para 
me abalançar a este raid sozinho, por isso convidei 
o competente Jorge Castilho para comandar a expe-
dição e batizei o avião com o seu nome. Fui como 

Carlos Bleck e Jorge de Castilho no avião De Havilland, 
apetrechado com uma hélice e uma roda sobressalentes.
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co-piloto. Levámos uma hélice e uma roda sobres-
salentes, para qualquer eventualidade.
No dia 29 de dezembro de 1930, com o aeródro-
mo pejado de gente que queria despedir-se de nós, 
embora fosse ainda noite, partimos do campo do 
«Grupo de Esquadrilhas de Aviação República» 
com rumo à Guiné e depois Angola.
CL – E conseguiram o objetivo sem problemas de 
maior, segundo parece.
CB – Assim foi. A nossa chegada a Angola foi assi-
nalada estrondosamente com um cunho nacionalis-
ta. Houve champagne a rodos oferecido pelo povo 
de Luanda.
CL – E quanto ao regresso, foram também recebi-
dos com entusiasmo?
Humberto da Cruz (HC) – Quando a 21 de feverei-
ro de 1931 após percorridos 20.175 kms nos fizemos 
à pista, na Amadora, uma multidão estava à nossa 
espera. Fomos praticamente «arrancados» da car-
linga e levados em ombros. Na messe do «Grupo de 
Esquadrilhas» tivemos um Porto de Honra e depois 
levaram-nos num cortejo com 150 automóveis até 
Lisboa, à Câmara Municipal, onde fomos recebidos 
pela Câmara e pelo Governo.
Mas não ficou por aí, fizemos uma triunfal digres-
são pelo país. A imprensa deu grande relevo ao 
acontecimento.
CL – Como O Correio da Linha está agora a fazer. 
Muitos parabéns!
E agora temos uma notícia triste para vos dar. Es-
tamos no ano de 1934, a 11 de junho, e o piloto 

aviador do «Grupo de Esquadrilhas República», 
um verdadeiro ídolo nacional, mestre na acroba-
cia, Plácido António da Cunha Abreu, ao disputar 
o prémio Mundial em França, a certa altura os co-
mandos do avião não obedeceram e despenhou-se 
no solo, tendo morte imediata.
A 4 de novembro deste ano, organiza-se no aeró-
dromo da Amadora um Festival Internacional em 
homenagem a Plácido de Abreu, com a presença do 
presidente da república Óscar Carmona e muitos 
ministros.
Os espaços em redor estão repletos, sabemos que 
a CP vendeu já no Rossio 21000 bilhetes, e em Al-
cântara 15000, a pessoas que neste domingo vem à 
Amadora assistir a este espetacular certame. 
CL – Vamos tentar entrevistar o piloto Costa Mace-
do, que acaba de efetuar difíceis acrobacias.
Senhor Costa Macedo, o que nos diz deste Festival?
Costa Macedo (CM) - Está a ser um grande festival. 
Comigo atuam dois grandes aviadores, Detroiat e 
Novak. Mas não se trata de competição, fazemos 
apenas demonstrações em homenagem à memória 
de Plácido de Abreu. Reparem naquela para-que-
dista francesa, Edith Clark, que vai saltar do avião 
vestida à minhota.
CL – É de uma beleza ímpar, caros leitores, parece 
ser tudo tão «fácil», visto cá de baixo. Mas temos 
perto um repórter da rádio que está a fazer entre-
vistas em direto. Vamos falar com ele.
Caro colega Fernando Pessa, somos jornalistas d’O 
Correio da Linha. Podemos trocar impressões? 
Fernando Pessa (FP) – Com certeza. Eu estou aqui 

O aviador Plácido António da Cunha Abreu.
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pela Emissora Nacional, e é a primeira vez que usa-
mos esta aparelhagem de exterior.
CL – Vimo-lo há pouco a entrevistar o piloto No-
vak, que disse ele?
FP – Para vos dizer a verdade, ele só fala polaco 
e não entendi nada do que disse. Mas não podia 
deixar os ouvintes sem a notícia, e «inventei» que 
ele está muito satisfeito por participar neste espe-
táculo, etc. 

CL – Tem piada, temos mesmo que nos desenven-
cilhar, nesta nossa profissão. Caros leitores, na im-
possibilidade de entrevistarmos todos os partici-
pantes, fazemos um resumo deste acontecimento. 
Um francês saltou de um bi-plano com dois para-
-quedas. Um senhor italiano exibiu-se num trapé-
zio, pendurado de um avião. Podemos afirmar que 
se trata do maior espetáculo aéreo de todos que se 
fizeram em Portugal até este ano de 1934.
Em 1935-36 deu-se o último acontecimento aéreo de 

Edith Clark com o trajo de minhota, que usou para 
o salto, a ser elogiada.

Fernando Pessa a efectuar entrevistas.
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relevo na Amadora, num voo que ficou conhecido 
pelo «Cruzeiro Aéreo às Colónias». Foi um evento 
relativamente modesto, em face dos que vimos no 
historial deste campo de aviação. Tratou-se de uma 
viagem de Amadora a Lourenço Marques e volta, 
com escalas na Guiné e Angola. 
A 15 de dezembro de 1935, manhã cedo, partiram 
nove aviões, mas só três iriam regressar.   
Vamos ouvir o que têm a dizer os pilotos que aca-
bam de regressar, a 8 de abril de 1936. Enquanto 
esperamos a chegada dos aviões da patrulha, Costa 
Macedo brindou-nos com uma exibição de acroba-
cias aéreas, que nos deliciou e a todos os presentes. 
Está a sair do aparelho…
CL – Senhor Costa Macedo, é também um ponto 
alto desta recepção aos aviadores que chegam das 
colónias.
Costa Macedo – Este avião Caproni, que utilizei 
agora, é muito seguro e tenho sempre muito pra-
zer em entreter a população com exibições, até para 

manter a tradição deste Grupo de Esquadrilhas 
aqui na Amadora. Mas avistam-se já os aparelhos 
Vickers.
CL – Os três aviões tocam a pista e vamos entrevis-
tar os pilotos.
Senhor Pinho da Cunha, chegou num dos únicos 

A multidão acorria sempre ao campo de aviação na Amadora.

Avião Vickers Valparaíso.
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três aviões Vickers que regressam do Cruzeiro à 
Colónias. Conte-nos o que se passou, por favor.
Pinto da Cunha (PC) – Correu realmente mal. A 
maioria dos aparelhos não estavam equipados com 
coletores de escape, o que motivou as tripulações 
serem afetadas pelos gases de combustão. A maior 
parte delas chegou a Moçambique com sintomas de 
intoxicação pelo óxido de carbono. Teve influência 
a tradicional falta de verba e a urgência na prepara-
ção do material, entre outros motivos. Foi um fra-
casso. Comigo vieram os Capitães Baltazar e Mo-
reira Cardoso e os mecânicos Simões, 
Dinis e Ramos. Fizemos 179 horas de 
voo.

Estamos a 5 de dezembro de 1938, 
passaram 20 anos, e é hoje extinto o 
«Grupo de Esquadrilhas de Aviação 
República», que, entretanto, se passou a 
chamar de «Grupo de Aviação de Infor-
mação Nº1», pelo Decreto que reorgani-
zou a aeronáutica militar. Os «grandes» 
aviões Junkers já não podiam aterrar 
nem levantar na pista da Amadora, 
também sem possibilidade de ser am-
pliada. Passaram a utilizar a pista da 
Granja do Marquês, em Sintra, antes 

que se construa o Aeroporto da Portela. Damos por 
aqui terminada esta série de entrevistas e notícias 
sobre este campo de aviação.
Termina esta homenagem da comemoração do 
Centenário do Primeiro Campo de Aviação em Por-
tugal, instalado na Amadora.

Notas Bibliográficas

Livro “Homens e Aviões na Amadora”, de 
Manuel Lemos Peixoto, edição da Câmara 
Municipal da Amadora, 1980, e material 

fotográfico da época, recolhido por José Ruy 
nos arquivos da Câmara da Amadora para a 
história “Levem-me Nesse Sonho”, em BD, 

em 1992. Blogue “Restos de Coleção” 
Campo de Aviação na Amadora

Placa que evoca a existência do «Grupo de Esquadrilhas 
de Aviação República» na Amadora.

Placa que assinala a viagem da Amadora - Timor - Macau - 
Índia - Lisboa (1934), no Parque Delfim Guimarães

Os primitivos hangares a serem recuperados, em 2019.
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O 1.º Selo do Mundo com LED

A emissão filatélica “Natal 2019”, lançada pelos CTT Correios de Portugal, é a primeira emissão 
do mundo a ter um LED inserido no selo.

No bloco da emissão “Natal 2019”, figura a estrela-guia onde está inserido um díodo emissor 
de luz (LED), que será ativado através do contato com um smartphone Android ou IOS, que 
possua tecnologia NFC (comunicação por um campo de proximidade). Veja o nosso vídeo 
demonstrativo em www.ctt.pt/selo-led.

LED
emissor de luz

Emissão Natal 2019

FilateliaCTT

Compre na sua Loja CTT ou em ctt.pt

CTT_Anuncio_Natal_210x297.indd   1 18/10/2019   16:42
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  MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA
 NÚCLEO MUSEOGRÁFICO DO CASAL DA FALAGUEIRA

O G.E.A.R.
O grupo de Esquadrilhas 

de Aviação 

República

EXPOSIÇÃO PERMANENTE 
3.ª a sábado das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, domingo das 14h30 às 17h30

Parque Aventura, Beco do Poço, 2700-000 Amadora

Tel.: 21 436 90 90
museu.arqueologia@cm-amadora.pt


