
Sucessivas visitas aos Açores entre 
2004 e 2007 estimularam Guy Warner 
a escrever uma história da aviação nos 
Açores. A sua experiência de historia-
dor especializado na área da aviação, 
comprovada pela autoria de diversas 
obras editadas no Reino Unido e a 
publicação de abundante colaboração 
em revistas e jornais da especiali- 
dade, conferem ao projecto a credibi-
lidade que terá justificado o patrocí-
nio institucional da ANA, Aeroportos 
de Portugal.
Após um prefácio do patrocinador e 
de uma introdução partilhada entre o 
autor e Paulo Noia Pereira, colabora-
dor nesta obra sem que esteja explí-
cita a natureza da sua intervenção, o 
trabalho apresenta um brevíssimo es-
boço sobre o arquipélago seguindo-se 
logo um capítulo sobre os primórdios 
da aviação nos Açores. Depois de 
evocar a presença da aviação naval 
americana na ilha de S. Miguel na 
fase derradeira da I Guerra Mundial, 
Guy Warner releva os acontecimentos 
mais marcantes da fase pioneira das 
travessias transatlânticas em que é 
sublinhado o protagonismo dos Aço-

res, fechando o capítulo com refe-
rência ao período dos clippers da Pan 
American. Na sistematização adopta- 
da pelo autor, o capítulo seguinte con-
templa o período da II Guerra Mun-
dial. Além da relevância do papel 
assumido pelos Açores no conflito 
e da criação de bases operacionais, 
o autor destaca a criação da Socie-
dade Açoriana de Estudos Aéreos, 
antecessora da SATA. A introdução 
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de serviços de transporte aéreo pela 
Força Aérea Portuguesa entre Lisboa 
e os Açores em 1942 e a transição 
das pistas militares para aeroportos 
civis integra este capítulo, realçan-
do-se a protecção aérea à navegação 
aliada contra os submarinos alemães. 
É ainda neste período que se inicia 
a construção do aeroporto de Santa 
Maria que vai marcar a decadência 
dos hidroaviões e da baía da Horta 
como plataforma intercontinental. 
As experiências de reabastecimento 
aéreo na zona dos Açores encerram 
o capítulo.
O início da operação da SATA é abor-
dado depois, num percurso crono-
lógico em que se registam os factos 
mais relevantes da vida da empresa, 
tanto no que se refere à evolução da 
frota como no que toca ao desenvol-
vimento da companhia na sua expan-
são para todas as ilhas do arquipélago, 
acrescentando-se informação sobre 
os progressos verificados na aviação 
comercial internacional, nomeada-
mente com os DC-4, DC-6 e os Cons-
tellation no Aeroporto de Santa Maria, 
até chegar à época do jacto com os 
Caravelle e, por fim, ao Boeing 707 
no ano de 1958. Vem depois uma 
abordagem a que o autor deu o título 
de “A Componente Militar” em que 
se alude a meio século da história da 
Base das Lajes com referência aos 
diversos tipos de aeronaves que ali 
fizeram escala na decorrência, nomea- 

damente, de conflitos internacionais 
e de missões aeroespaciais dos pro-
jectos Gemini e Apollo. O autor reto-
ma então o historial dos desenvolvi-
mentos da aviação civil com os DC3 
da SATA e os Boeing 727 e 707 da 
TAP, referindo-se depois os factos 
mais marcantes associados à ilha de 
Santa Maria enquanto escala interna-
cional. A rede aeroportuária insular e 
sua expansão integram esta parte do 
livro, completada com a evolução da 
SATA até aos dias de hoje, culminan-
do com um breve historial do Grupo 
SATA avaliado, também, com base 
em diversos indicadores de desempe-
nho mais significativos, a que o autor 
acrescenta uma análise de natureza 
crítica sobre a operação. Antes da 
inserção de um detalhado apêndice 
estatístico, o autor dedica o último 
capítulo à ANA traçando um quadro 
histórico da instituição, comentando-
-se alguns dados de exploração e seu 
significado no âmbito da economia 
da empresa. O papel e as responsa-
bilidades da empresa concluem esta 
análise, sem deixar de fora uma breve 
abordagem prospectiva em que domi-
na uma visão estratégica integrada das 
obrigações que lhe cabe assegurar.
As páginas finais apresentam uma 
selecção bibliográfica e um conjunto 
de sites específicos a que o leitor pode 
ter acesso na NET.
Trata-se, claramente, de um útil e 
interessante trabalho de divulgação 
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profusamente ilustrado, sendo de 
notar a inserção de material fotográ-
fico menos publicitado a enriquecer 
esta componente da edição. A natu-
reza do livro explicará a ausência 
de notas e a identificação de fontes, 
o que se exigiria num trabalho mais 
rigoroso. Ao longo do livro fazem-se 
abordagens com informação inédita 
cuja proveniência seria interessante 
conhecer. Entendemos ser uma lacuna 
dificilmente explicável não se ter 
incluído na bibliografia as obras de 
Carlos Ramos da Silveira e Fernando 
Faria, Apontamentos para a História 
da Aviação nos Açores (1986) e de 
Fátima Sequeira Dias, Diário de 
Navegação: SATA Air Açores (1997).
Uma referência final não pode ser 
omitida relativamente à tradução, 
tanto mais que a edição, sendo bilin-
gue, se destina também a um público 
de língua portuguesa. Numa tradu-
ção em geral adequada, não se pode 
admitir que “The Revenge”, título 
do poema de Tennyson evocativo da 
Batalha das Flores, durante a qual 

se afundou o navio inglês Revenge 
e morreu Sir Richard Grenville 
(o título completo é “The Revenge: 
A Ballad of the Fleet”), seja traduzido 
por “A Vingança” (p. 9) e, quando o 
autor escreve que “The Yankee whal-
ers took on many Azoreans as crew 
members, who rapidly gained in skill 
and authority” (p. 10), e o tradutor 
nos diz que isto quer dizer “Caça-
dores americanos integraram a tripu-
lação de várias embarcações de caça 
à baleia, transmitindo rapidamente 
aos açorianos a sua técnica e expe-
riência”, deturpa-se completamente o 
que o autor escreveu.
Os reparos não desmerecem, natu-
ralmente, o interesse deste trabalho 
que nas suas 88 páginas cumpre os 
propósitos de divulgação com que 
está concebido. Talvez a ANA, como 
patrocinadora, pudesse ter sido mais 
exigente quanto à qualidade e arranjo 
gráfico desta obra. É, afinal, o pró-
prio prestígio da empresa que está em 
jogo. Ricardo MaNuEl Madruga 
da Costa




