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Apresentação
nos anos 1920 os aviadores eram, como podemos chamar hoje, as “celebri-

dades” no cenário da modernidade de então. Os raids aéreos e os aviadores 
eram as atrações especiais de um grande espetáculo. No dizer do historiador 
pernambucano Antonio Paulo Rezende: 

Um espetáculo que causava impacto e ocupava o noticiário da 
imprensa foram as demonstrações dos aviadores da época e suas 
máquinas maravilhosas. Foram recebidos, na cidade, com hon-
ras de heróis, festas e discursos. Suas exibições provocavam a 
perplexidade de multidões e os elogios dos poetas (“Antes esses 
heróis dos ares,/sulcando os etéreos mares? Onde é vaga o ven-
daval,/ pra louvar os vencedores/ o povo cobre de flores/ a carre-
ta triunfal”)1. Sacadura Cabral e Gago Coutinho foram os pionei-
ros, em 1922, depois de haver realizado a travessia do Atlântico, 
e para eles se rezou até missa campal. Vieram outros, como Eu-
clides Pinto, Ramon Franco e Manuel Gonçalves. O anúncio da 
provável chegada de um avião motivou expectativas e emoções2.

Ao longo do tempo, a história e a memória do feito aéreo e do aviador 
Pinto Martins ganham em lembranças e esquecimentos, talvez mais estes 
do que aqueles. No próprio município este embate de quando em vez se 
apresenta, como por exemplo, quando se quis associar a memória do aviador 
com a comemoração do centenário de Santos Dumont, colocando-se na Pra-
ça Pinto Martins um avião caça da Força Aérea Brasileira, no mesmo espaço 
onde está erguida uma estátua (que outrora fora busto, colocado na mesma 
praça por ocasião do I Centenário de Camocim)3, passa para a grande maio-
ria das pessoas uma “informação” de que aquele seria a réplica do Sampaio 
Correia4 ou algo semelhante ao avião de 1922-23 que fez a travessia Nova 
Iorque – Rio de Janeiro.

Por outro lado, aos poucos o legado do evento protagonizado por Pinto 
Martins, do ponto de vista nomenclatural, vem sofrendo desgaste no maior 
ícone em homenagem ao seu nome – o aeroporto internacional de Fortaleza, 

1 FILHO, Lemos. Clã do açúcar. Recife. 1911-1914. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1960. p.262. In: 
REZENDE, Antonio Paulo. (DES) encantos modernos. Histórias da cidade do Recife na década de 
vinte. 2ª ed. Recife: Ed. UFPE, 2016, p.99.

2 Grifo do autor. Apesar do historiador Antonio Paulo Rezende não grafar o nome completo de Pinto 
Martins (Euclydes Pinto Martins), trata-se do nosso aviador, que causou muito reboliço em Recife, 
onde sua família morava à época do voo pioneiro.

3 Hoje, o referido busto está no museu da Academia Camocinense de Ciências Arte e Letras – ACCAL 
e uma réplica dele no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza-CE.

4 A grafia do nome é registrada como Correia ou Corrêa, dependendo do documento.



8

batizado oficialmente em 13 de maio de 1952, através de lei assinada pelo 
Presidente Café Filho,  que atendeu às aspirações dos cearenses, dentre eles o 
Sr. Francisco Firmino de Araújo, que fez gestões junto à Prefeitura de Forta-
leza “para que desse o nome de Pinto Martins ao aeroporto da cidade”, além 
de obter dos “Correios e Telégrafos a edição de um selo postal comemorativo 
do vôo”5. Agora, na era das PPP’s (Parcerias Público-Privadas), a empresa 
alemã Fraport Brasil, gestora do aeroporto, retirou da fachada o nome “Pin-
to Martins” e substituiu por Fortaleza Airport, gerando reações contrárias de 
autoridades políticas, pessoas ligadas à aviação, dentre outros comentários 
na imprensa cearense.

Em Camocim, desde 2008 foi criado o “Dia de Pinto Martins”, comemo-
rado notadamente no âmbito escolar, cujas atividades remetem ao feito do 
conterrâneo ilustre. Naquele ano também foi criada a “Comenda Pinto Mar-
tins”,  cuja última edição se realizou em 2011.

O trabalho que ora vem a lume pretende ser uma obra paradidática em 
auxílio aos professores e alunos que tão bem desenvolvem as atividades du-
rante o mês de abril de cada ano nas escolas do município e que não deixam 
morrer a história e a memória de Pinto Martins. Dentre várias informações 
compiladas de autores que escreveram sobre o aviador camocinense, des-
tacam-se as pesquisas dos historiadores locais Carlos Augusto Pereira dos 
Santos e Paulo José da Silva Santos sobre a vida e saga do voo de Euclydes 
Pinto Martins . O primeiro trata de uma seleção de matérias escritas em seu 
blog, Camocim Pote de Histórias, e o segundo traz em forma de artigo seu tra-
balho de conclusão do Curso de História da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú – UVA.

Deste modo, agradecemos a oportuna iniciativa da Prefeitura Municipal 
de Camocim, através da Secretaria Municipal da Educação, de possibilitar 
que essa publicação possa ser trabalhada entre professores e alunos do En-
sino Fundamental para o aprimoramento da aprendizagem e conhecimento 
de nossa história.

Apertem os cintos e boa viagem... e boa leitura.

Camocim, setembro de 2019.

140 anos de emancipação política.

Os autores.

5 MONTEIRO, Tobias de Melo. Camocim Centenário. 1879-1979. Fortaleza: Imprensa Oficial do Ceará, 1984.
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Selo comemorativo da 1ª viagem aérea New York – Rio de Janeiro. 1951. Correios e Telégra-
fos. Fonte: http://jvcpereira.blogspot.com/2012/05/

1 Pronunciamento na solenidade de criação 
da Comenda Pinto Martins e do Dia de 

Pinto Martins (Camocim-CE, 2008) 

DIA DE PINTO MARTINS – 15 de abril de 2008

Aviador camocinense Euclydes Pinto Martins: 
Fonte: http://www.fernandomachado.blog.br/novo/categoria/de-volta-para-o-passado/

page/82/
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Chamado a discorrer sobre Pinto Martins, sob o ponto de vista do histo-
riador, poderia adentrar naquilo que instantaneamente se liga à sua trajetó-
ria de vida – o voo atribulado, notável, épico e histórico entre Nova Iorque e 
Rio de Janeiro. Contudo, prefiro não fazê-lo, visto que outros historiadores 
e cronistas já o fizeram com maestria. Além do que, as publicações estão aí 
para serem consultadas a qualquer momento. Optei então, para esta fala, 
trazer não o feito do nosso intrépido aviador, mas o exemplo da ousadia em 
fazer do impossível algo realizável.

O exemplo de Santos Dumont – precisou sair do Brasil 
para poder dar forma aos seus inventos.

“Naquela tarde de ventos For-
tes de 19 de outubro de 1901, toda 
Paris parou para ver a realização 
daquilo que o mundo do início do 
século XX considerava a epítome 
do impossível. A bordo do seu 
dirigível Brasil VI, exatamente às 
duas e meia da tarde de um dia de 
outono que ficaria marcado para 
sempre na memória de milhões 
de pessoas mundo afora, o maior 
cientista brasileiro de todos os 
tempos, Alberto Santos Dumont 
decolou do Parque Saint Cloud 
em direção ao monumento mais 
importante da capital francesa, a 
Torre Eiffel. (Telescópio. Miguel 
Nicolelis. Carta Capital, ano XIV, 
n.485, p.17).

Fotografia de 19 de outubro de 1901, mostrando 
Santos Dumont pilotando o dirigível N. 6, diante 
da Torre Eiffel. Abaixo a plateia observava tudo 
com preocupação e entusiasmo, pois novamente 
o brasileiro disputava o Prêmio Deutsch, que até 

então ninguém havia vencido. Disponível em: 
http://www.seliganainformacao.com.br/2016/07/

santos-dumont-o-brasileiro-que-ganhou.html
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A Previsão de Santos Dumont

“No momento atual é 
bem possível que qualquer 
dos atuais grandes apare-
lhos possa fazer viagens de 
Nova York a Valparaíso, ou 
de Washington ao Rio de 
Janeiro. Um ponto de abas-
tecimento de combustível 
poderia ser facilmente insta-
lado em cada 600 milhas de 
percurso”.

[...] “Prevejo uma época 
em que se farão carreiras re-
gulares de aeroplano, entre 
cidades sul-americanas, e 
também não me surpreende-
rá se em poucos anos houver 
linhas de aeroplanos funcio-
nando entre as cidades dos 
Estados Unidos e a América 
do Sul”.  (Alberto Santos Du-
mont – O que vi, o que vere-
mos. São Paulo, 1918, Apud 
SILVA, Ozires, FISCHETTI, 
Décio. Casimiro Montenegro 
Filho. A trajetória de um visio-
nário. Vida e obra do criador 
do ITA. São Paulo. Ed. Do 
Autor, 2006, p.37-9).

Ousar é preciso! Qual a sua obra? 

Já nos perguntamos sobre isso?

Já refletimos sobre por qual legado desejamos ser lembrados?

Raid New York-Rio de Janeiro. Revista Fon-Fon, Rio 
de Janeiro, nº. 34931, 1922. 
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A Metáfora do Avião – sonho, ousadia, aventura, 
persistência, estudo.

Eu não fui apenas, aviador, mas que me foi necessário estudar, pensar, 
inventar, construir e só depois, voar...”. Santos Dumont.

Miguel Nicolelis – neurocirurgião mundialmente conhecido, mas teve 
que sair do Brasil para poder pesquisar em outros centros, pois no Brasil 
não lhe deram essa condição.

“A entrada principal do Campus do Cérebro do instituto Internacional 
de Neurociências de Natal será coberta por uma maravilhosa escultura, re-
presentando um 14 Bis do século XXI. A esperança de todos os envolvidos 
nesse projeto é que, ao cruzarem a sombra desse grande pássaro brasileiro, 
esculpido em metal, plástico e história, todas essas crianças, dia após dia, 
construam seus sonhos impossíveis e imaginem como será o grandioso mo-
mento em que, finalmente, eles também poderão voar livres como pássaros, 
rumo ao desconhecido e maravilhoso mundo da realização humana plena”.

Pinto Martins – o exemplo de tenacidade, superação e competência atra-
vés do estudo.

O feito de Pinto Martins e dos outros aviadores era celebrar com suas  ou-
sadias no campo da navegação aérea, outra marca histórica – o 1º Centenário 
da INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.  Assim como Santos Dumont “ao con-
tornar a Torre Eiffel realizou algo muito pouco comum na história de nos-
so país”, a ponto de conquistar “um lugar ímpar na saga da construção da 
nação brasileira, aquela que um dia ainda vai decidir honrá-lo com a devida 
pompa e circunstância que só um verdadeiro herói merece receber”, espera-
mos que Pinto Martins tenha também o devido merecimento, não somente 
por nós camocinenses e cearenses, como também pelos demais brasileiros.

Sem dúvida, não somente a inauguração da ponte aérea Nova Iorque – 
Rio de Janeiro poderia ser contabilizada para este reconhecimento em favor 
de Pinto Martins, mas suas incursões nas pesquisas no campo da exploração 
do petróleo merecem uma análise mais acurada dos estudiosos.
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Monteiro Lobato – Escândalo do Petróleo e Ferro no 
Brasil. 

“Os primeiros mártires do pe-
tróleo, José Bach, um incompreen-
dido sábio alemão que o Destino 
fez encalhar em Alagoas, levou 
treze anos a estudar aquele tre-
cho da costa nordestina e a fazer 
levantamentos geológicos. Com 
base nesses estudos, proclamou a 
tremenda riqueza oleífera do Ria-
cho Doce. ‘Há aqui petróleo para 
abastecer o mundo’, dizia sempre. 
E formou uma modesta empresa.

Súbito, morre afogado. Ao 
atravessar um braço de lagôa, 
conduzido por um canoeiro que 
não era o habitual, a embarcação 
revira e o pobre sábio perece. O 
canoeiro limitou-se a um banho.

[...]. Temos aqui o mártir nú-
mero um do petróleo brasileiro.

[...] Mais tarde, um senhor de 
Maceió adquire da viúva Bach os 
estudos e direitos do infeliz geólo-

go e associa-se a Pinto Martins para a renovação da iniciativa. Pinto Martins 
era um rapaz de vistas amplas. Segue para Londres. Negocia. Volta para o 
Rio de Janeiro por ar, direto de New York, num voo notável para os tempos. 
O povo o aclama herói nacional. O Congresso concede-lhe um prêmio de 200 
contos, que ele não chega a receber. ‘Suicida-se antes disso num quarto de hotel, 
sem que ninguém compreendesse semelhante tragédia’.

Era o petróleo. Na véspera do ‘suicídio’, Pinto Martins havia telegrafado 
ao seu sócio em Maceió:  ‘Negócio fechado; assinarei contrato dentro de três dias’.  
A sua papelada – mapas, relatórios e mais estudos de José Bach em seu po-
der – tudo desapareceu do hotel...

O Escândalo do Petróleo e Ferro de Monteiro Loba-
to. Ed. Brasilense. Capa da 13ª edição.
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Pinto Martins: Mártir número dois do petróleo nacional”. (LOBATO, 
Monteiro. O Escândalo do Petróleo e Ferro. São Paulo: Ed. Brasilense, 1959, 
p. 63-4).

Preservação da Memória, da História e do Patrimônio 
Histórico Cultural.

O que estamos fazendo?

O que nossas crianças e jovens sabem do feito de Pinto Martins?

Como transformar esse cabedal de conhecimento, essa referência cultural 
num modelo para os nossos jovens?

Dia de Pinto Martins

Tem esse conteúdo simbólico que pode alavancar outras ações nos próxi-
mos anos.

Além de promover a pesquisa estudantil, podem-se publicar trabalhos 
inéditos sobre Pinto Martins e a aviação. Exemplo: Monografia de autoria 
do historiador Geraldo Nobre, que  encontra-se sob a guarda do Instituto 
Histórico do Ceará.

Memoria a Pinto Martins

 Estátua de Pinto Martins. Camocim-CE. 2013. Fonte: mapio.net
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A apropriação dessa história pelos habitantes.

Minha proposta é deveras simples e pode ser executada com recursos do 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. Trata-se de construir no perí-
metro da Praça Pinto Martins (já aproveitando a Estátua de Pinto Martins e 
o Avião) um memorial a céu aberto (como gostam os aviadores). Constará 
de 11 colunas distribuídas por toda a praça. A cada coluna será afixada uma 
placa de acrílico (ou outro material) contendo uma reprodução de uma obra 
de arte e de um texto resumo de artistas e escritores locais sobre o VOO DE 
PINTO MARTINS. Sugiro desde logo os nomes. Para escrever a saga do voo, 
convidem: [...] Prof. Valmir Rocha, Sotero, Inácio Santos, Avelar, [...]  e Ara-
di Silva. Para pintar a saga do voo, convidem: Totõe, [...] , Eglauber, Kadal, 
Francisco Carlos, Eduardo, Catarina, [...] e mais três revelações do último 
salão de artes.

Encimando cada coluna, uma miniatura do biplano Sampaio Correia feita 
pelo Romilson Lopes. Para finalizar, promover uma revitalização em torno 
da estátua de Pinto Martins, iluminando-a e jardinando o pedestal, além de 
se colocar placas comemorativas. Claro que outros artistas e escritores não 
citados poderão participar deste projeto e melhorá-lo com outras sugestões. 
Feito isto, teríamos uma sala de aula ao ar livre onde os professores pode-
riam levar seus alunos para conhecerem a história da genialidade de Pinto 
Martins, além de um ponto turístico de qualidade.

Um exemplo de apropriação e cumplicidade do povo com seu filho ilus-
tre, podemos perceber na sua recepção em 1922.

Monumento ao Avião. Praça Pinto Martins. Camocim. CE. 2013. Fonte: mapio.net
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Recepção de Pinto Martins em Camocim

PROGRAMMA

Uma comissão composta dos Snrs. Drs. Faustino, de Albu-
querque, Atualpa B. Lima, Pe. José Augusto da Silva, Tobias Na-
varro, Antonio Fernando barros e H. Pessoa (Camocim Jornal) 
irá até a lancha ao encontro do “Sampaio Correia” dar as boas 
vindas do povo camocinense aos intrépidos viajantes e consdu-
sil-os para terra, onde serão novamente cumprimentados pela 
“comissão de introdução” composta dos Snrs. Drs. Francisco Le-
mos Duarte, Antonio de Lima e Silva, Gentil Barreira, Vicente 
Arruda Coêlho, João Baptista Gizzi, João Véras, Moysés Rocha, 
Eurípedes Ramos Fontenelle, José Clodoaldo Coêlho, Raul Ro-
cha, e dr. Milton Studart que saudará nessa ocasião os distinctos 
viajantes. Em seguida os aviadores serão conduzidos à casa de 
residência do Sr. Tobias Navarro, à rua 24 de maio onde serão 
hospedados durante a sua estadia.

Á noite haverá na sede do “Sport Club” uma solene sessão 
cívica na qual falará o festejado jornalista Raul Rocha, orador 
oficial que em nome do povo camocinense entregará aos deste-
midos aviadores um cartão de ouro – singela e expressiva home-
nagem do povo camocinense.

Essa sessão será presidida pelo Dr. Faustino de Albuquerque, 
ladeado pelos membros das duas comissões acima nomeadas. 
Terminada a sessão terá logar um grande baile, ao qual a comis-
são promotora dos festejos pede o comparecimento de toda a 
sociedade camocinense.  A entrada do portão do “Sport Club” 
os nossos ilustre hospedes serão recebidos por uma comissão de 
senhorinhas que os conduzirão aos salões.

Na manhã seguinte, caso tenha logar a partida do “Sampaio 
Correia” será colocada, com a assistência do povo camocienense, 
a placa que assignalará a casa onde nasceu o nosso distincto e 
illustre conterrâneo Dr. Euclydes Pinto Martins, fallando nessa 
ocasião o nosso distincto conterrâneo Francisco Menescal Car-
neiro. (SIC).

Fonte: Camocim-Jornal. Anno II. 19 de dezembro de 1922. Ca-
mocim-Ceará.
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Soneto a Pinto Martins. Oferecido por ocasião da festa em homenagem 
a Pinto Martins no Sport Club, pelo poeta Raul Rocha.

Saudação

O nosso Camocim prepara-se garboso
Para vos receber, festivo e delirante.
Cavatinando o mar seu hynno triunfante
Saúda-vos também – alegre e majestoso.

No firmamento o sol mostrou-se mais radioso,
A terra se tornou jardim mais odorante;
E a luz unida à flor, num halo deslumbrante;
Vos vem glorificar com o povo jubiloso!

Dos Lábios virginaes harpejos de harmonia
Sahem rouxinoleando em doce orchestração
Vibrando a marselhesa que n’alma psalmodia

Na augusta cathedral de nosso coração
Rimbalha festival o sino da alegria
Como se musicasse a nossa SAUDAÇÃO1.

Dito isto, meu muito obrigado!

1  Raul Rocha. Camocim-Jornal. Anno II. Camocim-Ceará, 19 de dezembro de 1922.


