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          ANIVERSÁRIO DE ALBERTO SANTOS-DUMONT 

     ORDEM DO DIA 

 
 

Brasília, 20 de julho de 2021. 

 

É da natureza humana a obstinada busca por superar limites e 

vencer desafios. 

Seguindo esse manifesto, o espírito aventureiro e abnegado do 

Patrono da Aeronáutica Brasileira, Alberto Santos-Dumont, fez com que 

“o mais pesado que o ar” realizasse, nos céus do Campo de Bagatelle, 

perante a Commissão Scientifica do Aero Club da França e de grande 

multidão, o voo que mudaria os rumos da história. 

Logo, o Pai da Aviação seria imortalizado por prever o primordial 

papel do avião como meio de transporte que, mesmo com a utilização 

decisiva nos conflitos bélicos, tornou-se um instrumento de seu desejo 

inicial que permite integração, união e amizade entre os povos. 

Ao comemorarmos 115 anos do primeiro voo do 14-BIS, 

continuamos nossa navegação rumo a um futuro promissor e pleno de 

realizações, ratificando dia a dia a importância dos meios aéreos para o 

desenvolvimento, para as relações pessoais e para a nossa Força 

Aérea, as Asas que Protegem o País. 
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São por meio dessas Asas que, mesmo em momentos de tantas 

dificuldades como o atual, a FAB não tem se omitido em cumprir sua 

missão institucional de “manter a soberania do espaço aéreo e integrar 

o território nacional, com vistas à defesa da Pátria”. 

Em nossas asas, 70.000 homens e mulheres de azul cumprem a 

missão de Defender, Controlar e Integrar os 22 milhões de quilômetros 

quadrados sob nossa responsabilidade.  

Diante da necessidade, nossas aeronaves e Organizações Militares 

entram nas batalhas, em diversas frentes, como o atual combate à 

pandemia do novo Coronavírus. Transportando vacinas, repatriando 

brasileiros, evacuando doentes para tratamento, nossas asas protegem 

nosso povo.   

Nesse sentido, nossos militares empenharam-se no esforço 

integrado do Governo Federal com o Ministério da Defesa, o Ministério 

da Saúde e o Comando da Aeronáutica, a fim de atingirmos um objetivo 

comum: salvar vidas.  

Para isso, temos a convicção de que devemos permanecer 

irmanados. Nós, que vestimos o azul, estamos na labuta por uma Força 

Aérea mais moderna, eficiente e zelosa com sua história. 

Caros agraciados com a Medalha Mérito Santos-Dumont! 

Nesta data, registro minhas congratulações a todos os 

homenageados pela imposição dessa importante distinção! 
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Sintam-se honrados por receberem esta comenda, pois ela 

representa o mais puro exemplo do pioneirismo e do idealismo de 

Santos-Dumont, alicerçados na capacidade do povo brasileiro de 

transformar sonho em realidade.   

Tal conquista vai muito além das tradições cultuadas em nossa 

instituição. Na verdade, assinala o reconhecimento da Força Aérea 

Brasileira a cada um de vocês, destacando mais uma vitória em suas 

carreiras.  

Meus comandados! 

Ao celebrarmos o 148º aniversário de Alberto Santos-Dumont, 

exalto a necessidade de reconhecer, naquele que viveu o protagonismo 

da sua época, um visionário de oportunidades, mesmo em tempos 

desafiadores. 

Dumont provou o motivo pelo qual, anos mais tarde, se tornaria o 

“Patrono da Aeronáutica Brasileira”, vencendo a escassez de 

ferramentas adequadas, o desafio do controle do aparelho, e a 

descrença de alguns à época, para concluir o célebre voo de 250 metros, 

em Paris.  

Nosso Patrono deixou legados inimagináveis para a humanidade, e 

nós, da Força Aérea Brasileira, devemos seguir inspirados em superar 

todas as nossas dificuldades, resilientes e atentos à nossa missão. 
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Somos legítimos herdeiros de Santos-Dumont e, por força de nossa 

contribuição, pertencimento e dedicação, tornamo-nos exemplos vivos 

de patriotismo, comprometimento e profissionalismo, dignos da coragem 

e do dever com a Pátria demonstrados pelo mineiro de Cabangu. 

Que nada nos tire o orgulho do que fomos, do que somos e, ainda 

mais, do que queremos ser. É fruto desse pensamento positivo que 

viceja o honroso sentimento de cumprimento da missão. 

Por fim, celebramos a memória e o desejo de inovação de nosso 

homenageado, o Pai da Aviação e Patrono da Aeronáutica Brasileira, 

Alberto Santos-Dumont.  

Que ele seja fonte de inspiração para superarmos limites e 

vencermos desafios, alcançando novas conquistas para a nossa Força 

Aérea Brasileira e para o nosso querido Brasil.  

Parabéns, Santos-Dumont! 

Parabéns à Força Aérea Brasileira! Asas que protegem o País de 

um povo soberano! 

 

           Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida BAPTISTA JUNIOR 

                                            Comandante da Aeronáutica 


