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            126º ANIVERSÁRIO DO MARECHAL-DO-AR EDUARDO GOMES 

 
          ORDEM DO DIA DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA 

 

Campo dos Afonsos, 20 de setembro de 2022. 

Em 20 de setembro de 1896, nascia, na cidade de Petrópolis, 

aquele que, por devotar a sua vida em favor do desenvolvimento do 

Brasil e da consolidação de uma Força Aérea forte e respeitada, viria a 

se tornar um dos grandes vultos da história político-militar de nosso País. 

Seu nome: Eduardo Gomes, Patrono da Força Aérea Brasileira, 

carinhosamente conhecido como o “Brigadeiro”. 

Este exímio militar, apesar de ter tido uma infância difícil, 

conseguiu, com esforço, suplantar as adversidades que surgiram até o 

seu ingresso na Escola Militar de Realengo, demonstrando, desde cedo, 

que a determinação era uma das suas principais virtudes. 

Durante o Curso na Escola Militar, desenvolveu um elevado espírito 

de cooperação e de camaradagem, colocando-se entre os melhores de 

sua turma. Além disso, desde cadete, manteve intensa amizade com 

Antônio de Siqueira Campos, seu colega de turma, com quem, anos 

mais tarde, quase entregaria sua vida pelos puros valores patrióticos do 

“Tenentismo” e de tantos outros movimentos políticos ocorridos na 

primeira metade do Século XX. 

Vale destacar o episódio conhecido como os “Dezoito do Forte”, 

iniciado em um período no qual o Brasil enfrentava uma grave crise 
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política, muito por conta da bipolaridade que dividia o mundo entre as 

vertentes capitalista e comunista.  

Nesse contexto, nos arredores das areias de Copacabana, um 

jovem aguerrido, sem medo de fuzis ou de canhões, deu provas 

incontestes de coragem, de convicção e de espírito de liderança, ao lutar 

pela democracia e pela liberdade de nosso País.  

Ademais, nosso grande estadista, pioneiro da Força Aérea 

Brasileira, duas vezes Ministro da Aeronáutica, sabedor das grandes 

distâncias territoriais e antenado aos problemas da nação, trabalhou 

intensamente na criação do Correio Aéreo Militar, que, posteriormente, 

se tornaria o Correio Aéreo Nacional – símbolo de integração do povo e 

da nação brasileira. 

O Marechal-do-Ar Eduardo Gomes mostra o retrato de um 

profissional militar completo, homem público irrepreensível, um 

verdadeiro defensor de uma Pátria livre e de espírito pujantemente 

democrático. Foi um bravo defensor de um Brasil alicerçado por 

instituições fortes, voltadas ao bem-estar de sua sociedade. 

 Hoje, sob o signo de nosso Patrono, perseguindo os nobres e 

elevados ideais, a Força Aérea Brasileira mobiliza todas as 

possibilidades de que dispõe para dar resposta àquilo que o País mais 

valoriza: a sua liberdade, pois, nas palavras do próprio insigne Brigadeiro 

de Petrópolis, “Só na liberdade se criam valores estáveis para o 

desenvolvimento e a justiça social. ” 
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Prezados Comandados! 

Passados 200 anos da Independência do Brasil, devemos recordar 

os desafios e as conquistas que levaram o País a ser forte, livre e 

soberano. 

Celebrar, no dia de hoje, o aniversário de Eduardo Gomes é reviver 

o esforço em prol dos ideais e das convicções do Patrono da Força 

Aérea Brasileira, alimentando a certeza de que seus feitos nos fizeram 

crescer ainda mais fortes. 

Por todo esse passado de glórias, que abrilhanta a história da 

Aeronáutica e do próprio País, enche-nos de orgulho ter Eduardo Gomes 

como Patrono e ter seu nome escrito, de forma indelével, em nossas 

páginas.  

Homenageá-lo, então, é um justo reconhecimento por tudo que ele 

semeou ao longo da sua vida, permitindo-nos colher, no presente, esse 

rico Legado que move a Força Aérea do futuro. Assim, renovamos, a 

cada dia, o compromisso de 70 mil homens e mulheres com a defesa do 

patriotismo e do comprometimento, valores pelos quais nosso Brigadeiro 

sempre labutou.      

Parabéns, Marechal-do-Ar Eduardo Gomes! 

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

 

Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida BAPTISTA JUNIOR 

Comandante da Aeronáutica 


