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O artigo dedicado a Ludwik Idzikowski (Varsóvia, 24.08.1891 - Guadalupe, graciosa, 13 de julho 1929) - pioneiro 
da travessia do Atlântico entre a Europa e a América do Norte por via aérea propõe uma breve incursão pela história 
da Polónia, focalizando os seus líderes espirituais, políticos, diplomatas e homens das armas, as alianças 
geoestratégicas, triunfos e quedas de um país varrido do mapa da Europa pelos seus vizinhos na época das 
«partilhas» (1795 – 1918). 

Apresenta também um breve esboço da história da aviação entre a Europa e a América do Norte, na ótica da 
política mundial e regional. 

O malogrado pioneiro polaco das travessias do Atlântico aparece na terceira parte do artigo – no subcapítulo 
dedicado aos pilotos Kubala e Idzikowski; o último dos valentes viajeiros polacos morreu em 13 de julho de 1929 na 
ilha açoriana da Graciosa, no resultado da catástrofe do avião Marechal Pilsudski (o Amiot 123). Ludwik Idzikowski 
mereceu a patente póstuma de major, as ordens da Virtuti Militari e da Polónia Restitua, o cortejo fúnebre no porto 
marítimo de Gdynia, uma sepultura no Cemitério dos Beneméritos em Varsóvia e meia dúzia de artigos na imprensa 
portuguesa inspiradas pelo acidente diplomático entre o Governo Regional dos Açores e o Governo da República 
Portuguesa em julho de 2015. Mais um passo, na abordagem histórica e cultural, para um melhor conhecimento das 
relações luso-polacas, revisitadas nesses últimos anos pelos obreiros e amadores da História. 

In 1929, Idzikowski and Kubala undertook a fresh attempt to fly the Amiot 123 aircraft across the Atlantic. On 
13 July 1929, due to a breakdown of the machine, Idzikowski and Kubala attempted an emergency landing on the 
island of Graciosa in the Azores. They did not want to land in the ocean so as not to destroy the aircraft. 

     However, there was a stone wall that was hidden from sight in the field where they attempted to land, which 
made the aircraft flip head over heels. The aircraft was destroyed by fire. Idzikowski died while Kubala suffered 
minor injuries. Jan S. Ciechanowski, Portugalio, dziękujemy! Obrigado, Portugal! Thank You, Portugal! (2015:87) 
1. A HISTÓRIA DA POLÓNIA ATRAVÉS DOS SEUS TEMPOS CONTURBADOS 

  A Polónia foi fundada em meados do século X, pela dinastia Piast. O primeiro governante polaco 
historicamente verificado, Miecislau I, foi batizado em 966 e adotou então o catolicismo como religião oficial1. 

No século XII, a Polónia fragmentou-se em diversos estados menores, que foram posteriormente devastados 
pelos exércitos mongóis da Horda Dourada em 1241, 1259 e 1287. 

Em 1320, Ladislau I tornou-se rei de uma Polónia reunificada. Seu filho, Casimiro III da Polónia, é lembrado como 
um dos maiores reis polacos da história. 

A peste negra, que afetou grande parte da Europa de 1347 a 1351, não chegou à Polónia. Em Portugal, a peste 
entrou em 1834, matou um terço da população, propiciando a crise de interregno após a morte de D. Fernando e a 
crise dinástica de 1383-85, descrita por Fernão Lopes. 

Sob a dinastia Jaguelônica, a Polónia forjou uma aliança com seu vizinho, o Grão-Ducado da Lituânia. Começou 
então, após a União de Lublin (um ato político assinado em 1 de julho de 1569 que transformou o Reino da Polónia 
e o Grão-Ducado da Lituânia em um estado, a República das Duas Nações, governada por um único monarca eleito 
que continuou com as funções do rei da Polónia e Grão-duque da Lituânia governado juntamente com o Senado e o 
parlamento), uma idade do ouro que se estendeu ao longo do século XVI e que deu origem à Comunidade Polaco-
Lituana. 

A nobreza (szlachta) da Polónia, muito mais numerosa do que nos países da Europa Ocidental, orgulhava-se de 
suas liberdades e de seu sistema parlamentar, em que a fidalguia polaca tinha o direito de votar os reis eleitores. 

Em meados do século XVII, uma invasão sueca (o chamado “dilúvio”) e a revoltas cossacas devastaram o País. 
A gradual deterioração da República das Duas Nações, que passou de potência europeia a uma situação de anarquia 
e da ineficiência governamental causada pelo liberum veto (segundo o qual cada um dos membros do parlamento 
tinha o direito de dissolvê-lo e de vetar projetos de lei) controlada pelos vizinhos, foi marcada por diversas guerras 
contra os países limítrofes. 

As tentativas de reformas foram frustradas pelas três partilhas da Polónia (1772, 1793 e 1795) que condenaram 
o país a desaparecer do mapa e seu território a ser dividido entre Rússia, Prússia e Áustria. Em 1795, a Polónia foi 
varrida do mapa da Europa por mais de cem anos. As tentativas para restaurar a independência foram infrutíferas e 
a Polónia iria readquirir a sua soberania em 1918. 

Os polacos ressentiram-se desta situação e rebelaram-se em diversas ocasiões contra as potências que 
partilharam o país, levantando ressurreições patrióticas ao longo do século XIX. 

Em 1807, Napoleão restabeleceu um estado polaco provisório, o ducado de Varsóvia, mas em 1815, mas em 
1815, após as guerras napoleónicas, o Congresso de Viena tornou a partilhar a Polónia. A parte oriental do País 
(inclusive a cidade da capital, Varsóvia) coube ao czar russo, e era regida por uma constituição liberal. Entretanto, 

 
1 Cf. Beata Cieszynska, 1050 anos da presença da Polónia na comunidade Cristiana. As comemorações do aniversário do batismo 

polaco nas perspetivas europeias e ibero-eslava, comunicação proferida em 16 de junho de 2016 na Universidade de Coimbra 
aquando do Congresso Internacional do Espírito Santo. Génese, Evolução e Atualidade da Utopia da Fraternidade Universal. A 
perspetiva metodológica que adotámos na nossa comunicação também é ibero-eslava, assim como histórica e comparatista. 



os czares logo trataram de restringir as liberdades polacas e a Rússia terminou por anexar de facto o país. 
Posteriormente, no século XIX, a Galicia (então governada pela Áustria) e, em particular, a cidade de Cracóvia, 
tornaram-se um centro da vida cultural polaca. 

Durante a primeira guerra mundial, os aliados concordaram em restabelecer a Polónia, conforme o ponto treze 
dos Catorze Pontos do presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson. 

Pouco depois do armistício alemão de novembro de 1918, a Polónia recuperou sua independência, numa fase 
histórica conhecida como "Segunda República Polaca"; nesta altura, Ludwik Idzikowski ingressou no recém-
formado exército polaco. A independência foi reafirmada após uma série de conflitos, em especial a guerra polaco-
soviética (1919 -1921), quando a Polónia infligiu uma derrota ao exército vermelho. 

O golpe de maio de 1926, por Józef Piłsudski2, entregou as rédeas da República da Polónia ao movimento de 
“sanação” (sanacja - uma coligação pluripartidária em busca da "limpeza moral" da política do país). Este movimento 
controlou a Polónia até à eclosão da segunda guerra mundial, em 1939, quando tropas alemães nazis (em 1 de 
setembro) e soviéticas (em 17 de setembro) invadiram o País. 

Conforme o pacto Ribbentrop-Molotov (assinado em 23 de agosto de 1939), a Polónia foi partilhada em duas 
zonas, uma ocupada pela Alemanha e outra, a leste, ocupada pela União Soviética. Este tratado decidiu que a 
Polónia deveria deixar de existir, passando o seu território para a Alemanha nazista e para a URSS. 

De todos os países envolvidos na segunda guerra mundial, a Polónia foi o que mais perdeu em vidas, 
proporcionalmente à população total: mais de seis milhões de habitantes morreram, incluindo quase toda a sua 
população judaica, exterminada nos campos de concentração alemães nazi3. 

Foi da Polónia a quarta maior contribuição em tropas para o esforço de guerra aliado, após a URSS, o Reino unido 
os Estados Unidos, além de ter sido o primeiro país a lutar contra a Alemanha nazista. Ao final do conflito, as 
fronteiras do país foram movidas na direção Oeste, de modo a levar a fronteira oriental para a linha Curzon. 
Entrementes, a fronteira ocidental passou a ser a linha Óder-Neisse. Após a guerra mundial, em 1945, a nova Polónia 
emergiu 20% menor em território (menos 77.500 km²). O redesenho dos limites forçou a migração de milhões de 
habitantes da Polónia, principalmente polacos, ucranianos, judeus e alemães. 

No período pós-guerra, a conferência de Ialta (4 -11 de fevereiro de 1945) em que Franklin D. Roosevelt, Winston 
Churchill e Josef Estaline decidiram sobre a repartição das zonas de influência sobre o Oeste e o Leste, determinando 
boa parte da ordem mundial durante a guerra fria (até, na prática, da queda da União Soviética em 1991) sancionou 
a formação de um novo governo polaco provisório e pró-comunista em Moscovo, que ignorou o governo polaco no 
exílio em Londres. 

Este novo pacto político enfureceu muitos cidadãos da Polónia que o consideraram uma traição por parte dos 
aliados. Estaline teria feito garantias a Churchill e Roosevelt de que iria manter a soberania da Polónia e permitir 
eleições democráticas; no entanto, após alcançar a vitória em 1945, as autoridades soviéticas de ocupação 
organizaram uma eleição que constituiu nada mais do que uma farsa e foi usada para reivindicar a "legitimidade" da 
hegemonia soviética sobre os assuntos polacos. A União Soviética instituiu um novo governo comunista na Polónia, 
análogo a maior parte dos governos do resto do Bloco de Leste. 

Como em toda a Europa do antigo Bloco Leste, a ocupação soviética da Polónia enfrentou uma resistência armada 
desde o seu início, que continuou na década de 1950. 

Apesar das objeções generalizadas, o novo governo polaco aceitou a anexação soviética das regiões orientais do 
pré-guerra da Polónia (em particular as cidades de Vílnius e Lvóvia) e concordou com a presença de guarnições 
permanentes de unidades do exército vermelho no território polaco. O alinhamento militar no âmbito do pacto de 
Varsóvia (1955 - 1991) durante a guerra fria surgiu como um resultado direto dessa mudança na cultura política 
polaca e no cenário europeu veio a caraterizar a integração da Polónia na política realizada pela ex-União Soviética 
na Europa Oriental, em contrapartida à OTAN. 

A República Popular da Polónia (Polska Rzeczpospolita Ludowa) foi oficialmente proclamada em 1952. Em 1956, 
após a morte de Bolesław Bierut, o regime de Władysław Gomułka tornou-se temporariamente mais liberal, libertando 
muitas pessoas da prisão e expandindo algumas liberdades civis. Uma situação semelhante se repetiu nos anos 
1970 sob o governo de Edward Gierek, mas na maior parte do tempo havia perseguição contra grupos de oposição 
anticomunista. Apesar disso, a Polónia era na época considerado um dos Estados menos opressivas do bloco 
soviético. 

 
2 Józef Klemens Piłsudski (1867 - 1935), primeiro chefe de estado (1918) e ditador (1926-1935) da segunda República da Polónia; 
foi uma das mais proeminentes figuras políticas polacas e é considerado o “libertador da Pátria” ou o responsável pelo ressurgimento 
da Polónia após os 123 anos da sua partição pela Áustria, Prússia e Rússia; chamado Avô (Dziadek), Marechal (Marszałek) ou o 
Comandante (Komendant). Entre 21 de dezembro de 1930 até 23 de março de 1931 o marechal Piłsudski passou uma temporada 
na Quinta de Bettencourt, nos arredores do Funchal (Madeira), tratando da saúde ameaçada pela tuberculose, facto esse que passou 
a ser severamente criticado pelos deputados da oposiçaõ ao então governo polaco (Kalewska, 2010: 225; Ciechanowski, 2015: 102-
115). 
3 “Em maio de 1940, o gueto de Łódź foi selado, e o mesmo aconteceu em Varsóvia e noutras cidades. A partir de 1942, as pessoas 

encurraladas nestes guetos começaram a sair deportadas para campos instalados em Treblinka, Majdanek, Sobibór, Bełżec, 
Auchwitz-Birkenau e noutros locais, para serem exterminadas. Ao todo foram assassinados 2,7 milhões de cidadãos polacos de 
origem judaica” (Zamoyski, 2010: 295). 



As agitações trabalhistas de 1980 levaram à formação do sindicato independente “Solidariedade” (Solidarność) 
que, com o tempo, tornou-se uma força política. Em 1989, após às conversações à mesa redonda, em que a oposição 
democrática negociou com as autoridades comunistas a legalização do sindicato a Solidariedade, Lech Wałęsa4, 
um líder sindicalista do mesmo movimento, venceu as eleições parlamentares. Foi mesmo no ano de 1989 quando, 
depois das ocupações alemã nazi e soviética comunista, a Polónia tornou-se democrática. O movimento 
Solidariedade prenunciou o colapso do comunismo na Europa Oriental, simbolizado pela queda do muro de Berlim 
nessa mesma altura (9.11.1989).Como bem reparou Adam Zamoyski, 

”A destruição das elites intelectuais, espirituais e sociais da Polónia pelos nazis e pelos soviéticos, entre 
1939 e 1956, e o seu continuado enfraquecimento até 1989, colocaram a Igreja na posição de único 
repositório e guardião dos valores prezados por essas mesmas elites. A missão de os defender e transmitir 
acarretou uma grande maturidade moral, mas esta autoridade foi muito dissipada depois de 1989”. (2010: 
374) 

Depois de 1989, - o ano em que o País se tornou democrático - na Polónia foi implementado um programa de 
”terapia de choque”, iniciado por Leszek Balcerowicz que permitiu ao país transformar a economia planificada de 
estilo socialista para uma economia de mercado. 

Mais visivelmente, houve várias melhorias em direitos humanos, como liberdade de expressão, liberdade na 
internet, liberdades civis e direitos políticos. 

 Em 1991, a Polónia tornou-se membro do Grupo de Visegrado e juntou-se a aliança da Organização do Tratado 
do Atlântico do Norte (OTAN), em 12 de março de 1999, juntamente com a República Checa e a Hungria – uma data 
muito significativa e um importante ato político que anulou em definitivo os acordos de Ialta ao colocar 
inequivocamente a Polónia fora da esfera de influência da Rússia. Segundo Adam Zamoyski, 

”A Polónia levou a sério a sua adesão à NATO e ofereceu grandes contingentes para todas as suas operações, 
incluindo, no Iraque, onde o GROM (Grupo de Reação Móvel Operacional – Grupa Reagowania Operacyjno-
Manewrowego, uma unidade das forças especiais polacas) desempenhou um papel vital com a conquista do terminal 
petrolífero de Bassorá numa operação arrojada. Esta postura valeu-lhe o reconhecimento de Washington – em 
janeiro de 2003, o presidente George W. Bush disse ao seu homólogo polaco, Aleksander Kwaśniewski, que a 
Polónia era o melhor amigo da América na Europa – nas não em Paris, onde o presidente Chirac descreveu o 
comportamento da Polónia como infantil”. (2010: 369).Os polacos votaram então para aderir à União Europeia em 
referendo em junho de 2003, sendo que o país se tornou um membro pleno em 1 de maio de 2004. A Polónia aderiu 
ao Espaço Schengen em 2007 e, como resultado, suas fronteiras com outros estados-membros da União Europeia 
foram desmanteladas, permitindo total liberdade de circulação dentro da maior parte da Europa. 

A fronteira oriental da Polónia que agora compreende a fronteira externa da UE com Bielorrússia, Rússia e 
Ucrânia, tornou-se cada vez mais bem protegida e levou, em parte, para a cunhagem da expressão "Fortaleza da 
Europa". Em 2012, o país aderiu a Agência Espacial Europeia e ao Comité de Ajuda ao Desenvolvimento. 

Em 8 e 9 de julho de 2016, Varsóvia acolheu a cimeira bienal da OTAN. Os debates incidiram sobre a projeção 
da estabilidade para o Leste o Sul, bem como no Afeganistão. À margem da cimeira, Donald Tusk e Jean-Claude 
Juncker encontraram-se com o Presidente dos E.U.A., Barack Obama. A UE e a OTAN assinaram uma declaração 
conjunta, visando o restabelecimento da segurança na Europa Oriental e, entre outros, a cooperação operacional no 
mar e em matéria de migração. 

Sempre segundo Adam Zamoyski (2010: 374), enquanto estado, 
“...a Polónia vê-se confrontada com desafios geopolíticos muito semelhantes aos que enfrentou nos 

últimos quatro ou cinco séculos. Enquanto sociedade, tem pela frente as mesmas influências e ameaças 
globalizantes à identidade e à coesão que qualquer outra comunidade, desde as mais desenvolvidas e 
sofisticadas aos povos mais recentemente descobertos na Amazónia. Dados os seus problemas sociais e 
sistémicos, seria irrefletido prever a forma como a sociedade irá enfrentar estes problemas e se será capaz 
de os ultrapassar com tanto sucesso somo sobreviveu às acometidas de outrora. No entanto, a maioria das 
respostas encontra-se decerto no passado”, 

 
De um modo igual (aliás não sempre parecido) como o passado de Portugal tem influído nos planos 

geoestratégicos e na política levada a cabo pelas sucessivas governações portuguesas. 
2. A AVIAÇÃO NOS AÇORES NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX – BREVE ESBOÇOEncontrando-se o 

arquipélago dos Açores em posição estratégica no oceano Atlântico, entre a Europa e a América do Norte, assumiu 
papel fundamental desde o início da navegação aérea transatlântica. No contexto da primeira guerra mundial, a 
cidade da Horta, na ilha do Faial, sofreu bombardeamento por parte da Alemanha, em dezembro de 1916. No ano 
seguinte, em 4 de julho de 1917, a cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, foi bombardeada pelo submarino 
alemão Deutschland. 

Desse modo, já em 1918, tendo os Estados Unidos ingressado no conflito, Ponta Delgada recebeu uma base 
aeronaval da US Navy, guarnecida pela 1st. Marine Aeronautical Company, equipada com duas peças de artilharia 

 
4 Lech Wałęsa (n. em 29.09.1943) é um político polaco e ativista dos direitos humanos; foi um dos fundadores do sindicato 
Solidariedade (Solidarność) e presidente da Polónia (1990 – 1995), sendo o primeiro após a derrocada do comunismo; agraciado 
com o prémio Nobel da Paz (1983) e com o Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal (18.10.1994).  



de costa, navios, submarinos e doze hidroaviões Curtiss HS2L, com a missão de patrulhamento antissubmarino: 
identificar e combater os U-Boats da marinha da Alemanha que incursionavam em águas do arquipélago. 

 Os aparelhos chegaram a Ponta Delgada no navio de transporte USS Hancock no dia 23 de janeiro de 1918, e 
foram montados na rampa do Porto Santo, junto ao Forte de São Brás. As primeiras aeronaves teriam levantado 
voos entre 16 e 23 de fevereiro de 1918. O público pode testemunhar a experiência ao assistir, no Coliseu Avenida, 
a projeção das imagens filmadas pelo tenente Matson C. Terry durante um voo de reconhecimento. Com a assinatura 
do armistício (11 de novembro de 1918) deu-se início ao processo gradual de desmobilização da Base Naval 
Americana, comandada pelo almirante Omar Herbert Dunn. 

Ainda no contexto do conflito, e nos anos subsequentes, a Marinha Portuguesa projetou instalar na Horta um 
Centro Aeronaval, que, entretanto, jamais chegou a se materializar. Do mesmo modo, em 1919, a Real Força Aérea 
britânica projetou adquirir uma ilha nos Açores, para instalação de uma base terrestre para prover apoio às operações 
aéreas no meio do Atlântico. 

No período entre guerras, teve lugar uma verdadeira corrida pela travessia aérea do Atlântico, graças ao incentivo 
de periódicos como o londrino Daily Mail, que promoveu um concurso com um prémio de dez mil libras esterlinas ao 
aviador que conseguisse fazer o primeiro voo sem escalas, em menos de setenta e duas horas, entre os Estados 
Unidos, o Canadá, ou a Terra Nova e as Ilhas Britânicas. 

Nesse contexto, uma esquadrilha de três hidroaviões quadrimotor da Marinha dos Estados Unidos da América 
intentou a primeira travessia do Atlântico Norte, por etapas. Para esse fim partiu de Nova Iorque para a Terra Nova, 
de 16 para 17 de maio de 1919. Duas das aeronaves (NC1 e NC2) necessitaram fazer uma amaragem de emergência 
na altura da ilha das Flores. A NC1 acabou por ficar completamente danificada e a NC2 logrou alcançar o porto de 
Ponta Delgada, a 19 de maio, mas estava incapacitada para prosseguir o voo. Apenas a NC4, batizada como Liberty, 
sob o comando do capitão-tenente Albert Cushing Read, conseguiu completar o percurso, tendo feito escala na baía 
da Horta a 17 de maio, seguindo para Ponta Delgada, onde três dias mais tarde fez escala. Após uma semana de 
repouso, partiu na madrugada do dia 27 de maio em direção a Lisboa, tendo fundeado nessa noite nas águas do rio 
Tejo. 

Ainda nesse ano (1919), um hidroavião que viajava entre a Inglaterra e os Estados Unidos da América, fez escala 
na baía da Horta. A partir de então, as travessias oceânicas passaram a suceder-se com frequência cada vez maior, 
utilizando as ilhas dos Açores como escala, nomeadamente com amaragens na baía da Horta. 

Com o advento do avião dirigível, o arquipélago foi sobrevoado em 1924, e, sucessivamente, em 1927 e 1930, 
pelos Zepelins que faziam a ligação entre a Alemanha os Estados Unidos. 

Em abril de 1926 partiu de Lisboa o voo do hidroavião Fokker, batizado como Infante de Sagres, pilotado pelos 
tenentes da Marinha Portuguesa, Moreira de Campos e Neves Ferreira, às ilhas da Madeira e dos Açores, tendo 
chegado a Ponta Delgada em 9 de maio do mesmo ano. 

No ano seguinte (1927), o marquês Francesco de Pinedo, coronel da Força Aérea Italiana, foi forçado a amarar a 
cerca de 200 km da ilha das Flores, após ter partido da Terra Nova. O hidroavião Savoia-Marchetti S. 55, batizado 
como "Santa Maria II", foi rebocado para a Horta, onde chegou a 13 de maio de 1927 e sofreu reparações. 

No mesmo ano, em novembro, um hidroavião Junkers D 1230, pilotado pela austríaca Lilly Dillenz (primeira mulher 
a voar sobre o Atlântico) e um Heinekel D 1220 fizeram escala também na Horta, onde encontraram a pioneira da 
aviação estadunidense Ruth Elder, que tentava imitar o feito de Charles Lindbergh pilotando o monoplano American 
Girl, acompanhada pelo piloto, capitão George Haldeman, que fora forçada a amarar na costa norte da ilha Terceira 
devido a problemas mecânicos, tendo a aeronave se incendiado. 

Em 1928 escalam na Horta o inglês Frank T. Courtney, pilotando um Dornier Wal G-CAG e o tenente da Marinha 
de França, num pequeno hidroavião, o La Frégate. 

Na Graciosa, registou-se um acidente fatal quando, ao anoitecer de 13 de julho de 1929 um biplano Amiot 123 
capotou durante uma aterragem de emergência, tentada nuns campos próximos do lugar da Brasileira. A aeronave, 
tripulada pelos aviadores polacos Ludwik Idzikowski e Kazimierz Kubala5, tinha descolado na madrugada daquele 
dia do campo de Le Bourget, nos arredores de Paris, com destino a Nova Iorque, na segunda tentativa polaca de 
fazer o primeiro voo transatlântico de leste para oeste. 

O major Idzikowski faleceu no acidente e o copiloto, Kazimierz Kubala, sofreu apenas ferimentos ligeiros. A 
aeronave foi consumida pelas chamas durante a operação de resgate quando alguém aproximou um archote dos 
destroços. Atualmente uma lápide comemorativa marca o lugar do acidente de que adiante falaremos. 

Entre 1930 e 1933, a companhia de aviação estadunidense Pan American World Airways (PanAm) realizou testes 
na baía da Horta para a implantação de uma base de apoio para a operação de uma rota comercial transatlântica. 
Nesse contexto, Charles Lindbergh acompanhado por sua esposa, Anne Morrow, a serviço da PanAm, aí amarou a 
21 de novembro de 1933, com um monoplano Lockheed 8 Sirius. Na base que aí foi implantada, de 1937 a 1944, 
foram atendidos os Boeing 314 Clipper (Flying Boat) que faziam a rota Nova Iorque - Marselha -  Nova Iorque -  

 
5  Kazimierz Kubala (1893 – 1976), formado em farmácia, foi major piloto das forças aéreas da Polónia. Participou como navegador 

nas tentativas de atravessar o Atlântico por via aérea lideradas em 1928 e 1929 por Ludwik Idzikowski. No acidente que ocorreu na 
Ilha Graciosa em 13 de julho de 1929 sofreu apenas ferimentos ligeiros, apesar do avião ter capotado e subsequentemente ardido. 
Foi acusado pelo desastre aéreo nos Açores por coronel Ludomił Rayski (1892-1977), então chefe do Departamento de Aviação do 
Ministério dos Assuntos Militares da Polónia, condenado a 7 meses de prisão, degradado e expulso da ordem dos oficiais. Em 1933, 
emigrou para o Brasil (São Paulo), onde trabalho como empresário e viveu até 1976 (Zatyka, 2015; Ciechanowski, 2015: 96). 



Londres, ambas com escala em Lisboa. Nesse período entre as décadas de 1930 e década de 1940, diversas 
companhias aéreas passaram a utilizar as águas das ilhas, nomeadamente o canal entre as ilhas do Pico e do Faial, 
como ponto de apoio para as suas rotas entre a Europa e a América do Norte. 

Em 1933, sob o comando do Marechal Italo Balbo, realizou-se um raid destinado a mostrar o vigor da Força Aérea 
Italiana aquando da Exposição Mundial de Chicago, nos EUA. A esquadrilha era composta por 24 hidroaviões Savoia-
Marchetti S.55 X, que descolaram de Orbetello. Na rota de regresso à Itália, fizeram escala nos Açores para repouso 
e reabastecimento, tendo nove amarado na baía da Horta, seguindo os restantes para Ponta Delgada. Em ambos 
os portos se encontravam navios italianos de apoio à esquadrilha, e nas duas cidades organizaram-se receções 
oficiais de boas-vindas. No final da escala em Ponta Delgada, na altura da descolagem, o I-RANI embateu numa 
pequena onda e capotou, resultando na morte do piloto, o tenente Enrico Squaglio. 

 
Anos mais tarde, em 19 de maio de 1938, amarou nas águas do porto de Ponta Delgada uma esquadrilha francesa 

de quatro trimotores de reconhecimento aéreo Breguet-Bisert, pertencentes à 1ª Esquadra Ligeira do Atlântico. 
De Ponta Delgada uma aeronave partiu rumo à Horta e outra rumo a Angra do Heroísmo. 
Com a eclosão da segunda guerra mundial, a Marinha Portuguesa instalou um Centro aeronaval em Ponta 

Delgada. Ao mesmo tempo, ao norte da ilha, foi implantado o Aeródromo Militar de Santana, o primeiro aeroporto na 
ilha de São Miguel, no lugar de Santana, em Rabo de Peixe, no Concelho da Ribeira Grande. Operou como aeroporto 
militar, de 1939 a 1945, quando constituiu a Base Aérea número 4.Na primavera de 1941, quando era iminente um 
avanço das tropas alemãs nazi sobre a Península Ibérica, António Oliveira Salazar ponderou a retirada do governo 
português para os Açores, com o apoio da Grã-Bretanha. Foi nesse contexto que se constituiu o grupo de trabalho 
luso-britânico com a incumbência de estudar e projetar a construção de bases aéreas no arquipélago. 

O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill desejava a instalação destas bases - essenciais para o controlo 
das rotas Central e Meridional no oceano Atlântico e subsidiárias às operações de abastecimento às forças aliadas 
em operação no norte de áfrica e no Mediterrâneo -, antes que a Alemanha nazi fizesse ("Operação Félix"/"Projekt 
Amerika"). As bases fechariam este setor do Atlântico, denominado estrategicamente de "Azores gap", permitindo 
que o Atlântico Norte ficasse abrangido pela proteção aérea. 

O efetivo deslocamento para o arquipélago atingiu os trinta e dois mil e quinhentos homens e as bases aéreas 
eram apoiadas por elementos de Infantaria e de Artilharia. Com a mesma finalidade de apoio, ainda em 1941 foram 
estabelecidos três postos de rádio do Exército: um no Comando Militar dos Açores (CMA), um no aeródromo de 
Santana e um no das Lajes, sendo estudada a instalação de um quarto, na Horta. 

A missão da Aeronáutica Militar nos Açores assentava nos reconhecimentos à distância, com a finalidade de 
informar acerca da presença e dos movimentos de forças navais ou aéreas, da sua nacionalidade, natureza e direção, 
bem como da atuação contra aviões que sobrevoassem as ilhas ou as suas águas territoriais e que não respeitassem 
os sinais de identificação. Para esse fim, era necessário que, nos aeródromos, uma patrulha de aeronaves estivesse 
permanentemente em prontidão para levantar voo, seguindo-se, no estado de alerta, a mobilização de toda a aviação 
e pessoal em terra, de forma a descolar de imediato com todo o material disponível. 

Em situação de alarme, as aeronaves deveriam estar em condições de assegurar as comunicações entre o CMA 
e os comandos militares subordinados. 

 
Em termos estratégicos, no caso específico da ilha de São Miguel, após o porto de Ponta Delgada, a infraestrutura 

mais importante a ser defendida era o aeródromo militar de Santana. Seria a partir desta base que, em caso de um 
ataque à ilha (considerado iminente entre os finais de 1940 e 1943), deveria ser ativado um dos vários sistemas de 
alerta à população em geral: o voo de um caça. 

Sobrevoando toda a ilha, este deveria dar, com uma determinada sequência, um ciclo de tiros de metralhadora 
de modo a avisar toda a população: militares aos seus postos, civis às respetivas áreas de segurança. 

A defesa do aeródromo foi inicialmente constituída pela 5ª Bateria, equipada com peças Vickers-Armstrong de 
94 mm, unidade reinstalada em 1942 em Belém, nos arredores de Ponta Delgada. 

Foi então melhorada com a instalação de defesa antiaérea composta por canhões Bofors 40 mm, e reforçada, a 
partir de 1943, por peças de artilharia apoiadas por metralhadoras pesadas. 

 O ataque ao Pearl Harbour, por parte de forças do Japão (dezembro de 1941), levou a rever as diretrizes 
portuguesas em estudo com os britânicos, paralisando temporariamente as atividades do grupo de trabalho. 

 Em 1942, Humberto Delgado foi nomeado representante do ar para as negociações com a Grã-Bretanha para a 
cedência de bases nos Açores. Por sua eficiência nessa comissão, o governo britânico, mais tarde, veio a condecorá-
lo com a Ordem do Império Britânico. 

Em maio de 1943 teve lugar a Conferência Trident, na qual foi aprovada a estratégia dos aliados para os Açores. 
Nesse mesmo ano, teve lugar a 1ª Conferência de Queber na qual o presidente estadunidense Franklin Delano 
Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill concordaram em que a Grã-Bretanha entraria nos Açores 
com a autorização de Portugal, seguida dos Estados Unidos. 

Nesse contexto, a 18 de agosto de 1943, Portugal assina um acordo que concede à Grã-Bretanha facilidades na 
Base Aérea nº 4 (Campo da Achada) e na das Lajes, visando utilizá-las como bases para a luta antissubmarina no 
Atlântico Norte, recebendo em troca a cessão de seis esquadrilhas de caças Hawker Hurricane. 



Em 8 de outubro de 1943 desembarcou no porto de Pipas, em Angra do Heroísmo, um contingente de três mil 
militares ingleses, rumando para as Lajes, onde iniciaram imediatamente os trabalhos de terraplenagem da pista de 
aviação, no lugar de Terra Chã. 

Antes do fim desse ano, o Grupo de Esquadrilhas nº 247 da Royal Air Force Coastal Command, afundou o primeiro 
submarino alemão na região. 

 
Ainda ao final de 1943 foi assinado o acordo provisório que permitiu aos Estados Unidos utilizar a base aérea das 

Lajes. Embora criada no contexto da segunda guerra mundial, a importância da base das Lajes está ligada à 
influência dos Açores no controlo do Atlântico, assim como o seu uso se prende ao interesse dos Estados Unidos no 
cenário de redefinição das predominâncias político-militares no pós-guerra. 

Nesse sentido a utilização da base permitia o rápido acesso à Europa, à África e ao Médio Oriente, constituindo-
se num instrumento utilitário no contexto do confronto este-oeste protagonizado pela ex-URSS e pelos Estados 
Unidos durante a guerra fria. 

Desde a década de 1940, A TAP (Transportes Aéreos Portugueses) opera voos regulares para os Açores. 
Entretanto, a operação regular civil dos aeroportos construídos no arquipélago durante a segunda guerra mundial 

– na Terceira, em São Miguel e em Santa Maria – iniciou-se a partir da entrada em operação da SATA (Sociedade 
Açoriana de Transportes Aéreos)6. 

Ludwik Idzikowski - o pioneiro polaco das travessias do Atlântico 

 
Fot. 1 – Ludwik Idzikowski (Varsóvia, 23.08.1891 – Graciosa, 13.07.1929). 

 
Ludwik Idzikowski nasceu em Varsóvia, Polónia em 24 de agosto de 1891 depois de estudos preparatórios na 

sua cidade natal iniciou um curso de engenharia de minas em Liège, Bélgica. 
Dado que a Polónia se encontrava então repartida entre os impérios austríaco, alemão e russo, quando se iniciou 

a primeira guerra mundial Ludwik Idzikowski foi recrutado para o exército russo, sendo escolhido para prestar serviço 
na aviação militar.  Completou o curso de pilotagem na escola de aviação de Sebastopol (hoje: o maior porto naval 
da Ucrânia, no Mar Negro) e entre 1916 e o final da Guerra serviu como piloto em várias unidades de combate 
russas. 

 Quando ocorreu a Revolução de outubroOutubro (24 - 26.10.1917), Idzikowski conseguiu atingir Varsóvia e em 
novembro de 1918 ingressou no recém-formado exército polaco, recebendo então o posto de piloto segundo-tenente 
(Podporucznik Pilot). Em 1919, o nosso protagonista foi transferido para a Força Aérea Polaca e durante a guerra 
polaco-soviética voou inicialmente com o Esquadrão Kościuszko (a 7.ª Esquadrilha de Caças), composta 
maioritariamente por voluntários norte-americanos, e depois como piloto da 6.ª esquadrilha de reconhecimento 
(Dywizjon Rozpoznawczy). 

Depois da primeira guerra mundial, de 1921 a 1923 Idzikowski foi instrutor na Escola Avançada de Pilotagem de 
Grudziądz (Wyższa Szkoła Pilotów w Grudziądzu), da qual foi comandante. Entre 1924 e 1926 comandou uma 
esquadrilha e depois uma esquadra do 1.º Regimento de Aviação, estacionado em Varsóvia. 

Durante a sua carreira, Ludwik Idzikowski ganhou fama de excelente piloto, sendo uma das figuras mais 
conhecidas da aviação polaca e europeia, razão pela qual quando se começou a desenhar a grande corrida aos 

 
6 Fonte: Velharias com História. O colecionismo como fonte histórica e cultural (s.d.), ‘”A aviação e correio nos Açores (breve história 

da sua origem). Página consultada em 6.07.2016, http://philangra.blogspot.com/p/acores-correio-aereo_27.html. 

http://philangra.blogspot.com/p/acores-correio-aereo_27.html


recordes da aeronáutica das décadas de 1920 e 1930 foi uma das figuras cimeiras na apresentação junto da opinião 
pública de propostas de voos pioneiros. 

Em resultado dessa fama e das condições criadas com o restabelecimento da Polónia como estado nacional, que 
exigia a afirmação de créditos na cena internacional que permitissem a sua legitimação, em abril de 1926 Idzikowski 
foi enviado para França chefiando uma missão aeronáutica polaca destinada a testar um avião que o governo polaco 
adquirira para testas voos de longo curso. 

O avião era uma versão de longo curso do bombardeiro Amiot 123 preparado para voos longos sem 
reabastecimento. Adquirido o aparelho, a opinião pública polaca, encorajada pelo governo nacionalista do marechal 
Józef Pilsudski, começou a aventar a hipótese de ser tentada uma travessia aérea transatlântica, no sentido leste-
oeste, feito conseguido em julho de 1922 por Gago Coutinho e Sacadura Cabral em 1922, num voo pioneiro entre 
Lisboa e Rio de Janeiro7. 

 
Estava ainda por conquistar a travessia entre Paris e Nova Iorque, trajeto transatlântico este ambicionado pelo 

piloto polaco. Seria de acrescentar que “os pilotos polacos tencionavam ser os primeiros a fazer a travessia aérea 
do Atlântico da Europa para a América, em direção ao ocidente e contra os ventos”. (Ciechanowski, 2015: 78) 

Depois de considerável hesitação, o governo polaco, pressionado pela imprensa e pela opinião pública, resolveu 
autorizar a arriscada aventura e mandar preparar o bombardeiro Amiot 123, a que foi dado o nome de Marszałek 
Piłsudski em honra do ditador Józef Piłsudski, que então governava a Polónia. 

 
7 A primeira travessia aérea do Atlântico Sul foi concluída pelos aeronautas portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, em 1922, 
no contexto das comemorações do Primeiro Centenário da Independência do Brasil. A viagem iniciou-se em Lisboa, às 7:00h (hora 
GMT) de 30 de março de 1922, empregando um hidroavião monomotor Fairey F III, especialmente concebido para a viagem, 
equipado com motor Rolls-Royce e batizado Lusitânia. Sacadura Cabral exercia as funções de piloto e Gago Coutinho as de 
navegador.Este último havia criado, e empregaria durante a viagem, um horizonte artificial adaptado a um sextante, a fim de medir 
a altura dos astros, invenção que revolucionou a navegação aérea à época. A primeira etapa da viagem foi concluída, no mesmo dia, 
sem incidentes em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, embora tenha sido notado, por ambos, um excessivo consumo de combustível. 
No dia 5 de abril de 1922, os pilotos portugueses partiram rumo à Ilha de São Vicente, no Arquipélago de Cabo Verde, cobrindo 
oitocentos e cinquenta milhas. Lá se demoraram até 17 de abril para reparos no hidroavião - que fazia água nos flutuadores -, tendo 
partido das águas do porto da Praia, na Ilha de Santiago, rumo ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo, em águas brasileiras, 
onde amararam, sem o auxílio do vento, no dia 18 deste mês. O mar revolto naquele ponto, entretanto, causou danos ao Lusitânia, 
que perdeu um dos flutuadores. Os aeronautas foram recolhidos por um Cruzador da Marinha Portuguesa, e os conduziu a Fernando 
de Noronha. Apesar de exaustos pelo voo de 1.700 quilómetros e pelo pouso acidentado, comemoraram o achamento, com precisão, 
daqueles rochedos em pleno Atlântico Sul, apenas com o recurso do método de navegação astronómica criado por Gago Coutinho. 
Com a opinião pública portuguesa e brasileira envolvida no feito, o governo português enviou outro hidroavião Fairey, batizado como 
Pátria, a partir de Fernando de Noronha, pelo navio brasileiro Bagé, que chegou no dia 6 de maio de 1922. Tendo o hidroavião sido 
desembarcado, montado e revisado, a 11 de maio descolaram de Noronha. Entretanto, nova fatalidade acometeu os aeronautas, 
quando, tendo retornado e sobrevoando o arquipélago de São Pedro e São Paulo para reiniciar o trecho interrompido, uma avaria 
motor obrigou-os a amarar de emergência, tendo permanecido nove horas como náufragos, até serem resgatados por um cargueiro 
inglês - o Paris City, em trânsito na região. Reconduzidos a Fernando de Noronha, Sacadura Cabral e Gago Coutinho aguardaram 
até 5 de junho, quando lhes foi enviado um novo Fairey F III-D (o n.° 17), batizado pela esposa do então Presidente do Brasil, Epitáfio 
Pessoa (1919-1922), como Santa Cruz. Transportado de Portugal pelo navio Carvalho Araújo, foi posto na água do Arquipélago de 
São Pedro e São Paulo, tendo levantado voo rumo a Recife, fazendo escalas em Salvador, Porto Seguro, Vitória e dali para o Rio 
de Janeiro, então Capital Federal, onde, a 17 de junho de 1922 amarou em frente à Ilha das Enxadas, nas águas da baía de 
Guanabara. Aclamados entusiasticamente como heróis em todas as cidades brasileiras onde amararam, os aeronautas haviam 
concluído com êxito não apenas a primeira travessia do Atlântico Sul, mas pela primeira vez na história da aviação, tinha-se viajado 
sobre o Oceano Atlântico apenas com o auxílio da navegação astronómica a partir do aeroplano. Embora a viagem tenha consumido 
setenta e nove dias, o tempo de voo foi de apenas sessenta e duas horas e vinte e seis minutos, tendo percorrido um total de 8.383 
quilómetros. A viagem serviu de inspiração para os raides posteriores de Sarmento de Beires, João Ribeiro de Barros e de Charles 
Lindbergh, todas realizadas em 1927.  



 
Fot. 2 – Idzikowski e Kubala, os pilotos polacos que tentaram a travessia do Atlântico 
Depois de ter sido promovido a major-piloto a 1 de janeiro de 1928, Idzikowski foi escolhido para comandar o voo 

transatlântico, no qual seria acompanhado pelo major piloto Kazimierz Kubala que teria as funções de segundo-
piloto e de navegador. 

A tentativa de voo transatlântico iniciou-se pelas 4:45 horas da madrugada de 3 de agosto de 1928 com uma 
descolagem do aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris, dirigindo-se o avião diretamente para oeste ao 
longo da costa norte da Península Ibérica. 

A primeira parte do voo decorreu sem incidentes, mas depois de percorridos cerca de 3 200 km e já sobre a região 
central do Atlântico do Norte detetaram uma perda de óleo do motor, causada por uma fissura no tanque de óleo. 
Apesar de já estarem no meio do Atlântico, decidiram regressar para a costa europeia, já que estavam a voar contra 
o vento, o que lhes dificultaria atingir a costa norte-americana. 

Depois de 31 horas de voo e já sem óleo, Idzikowski decidiu tentar uma amaragem de emergência junto a um 
navio que avistou. A amaragem decorreu bem e foram recolhidos, pilotos e avião, pela tripulação do navio mercante 
alemão Samos, que navegava a cerca de 70 milhas náuticas a noroeste da cidade do Porto já próximo da costa da 
Galiza. 

 O avião, que já não tinha préstimo, foi reenviado para o fabricante para reacondicionamento, ficando decidido 
que nova tentativa seria feita no verão imediato. 

Reparado o avião, Idzikowski e Kubala prepararam-se para repetir a tentativa. Apesar de algumas fontes 
apontarem para um segundo avião, um Amiot 123 (comprado em França, com o dinheiro oferecido voluntariamente 
pelos representantes das comunidades polacas nos Estados Unidos) que se chamaria Águia Branca (Orzeł Biały) - 
em honra da heráldica nacional polaca -, a imprensa da época, e as fotos do avião são disso testemunho, noticia que 
era novamente o Marechal Pilsudski (Marszałek Piłsudski), recondicionado após o acidente anterior, o nome com 
que o avião a utilizar foi rebatizado nas vésperas do fatídico voo. 

 
Fot. 3 – O avião Amiot 123 



 
Para a sua segunda tentativa da travessia transatlântica, os pilotos polacos descolaram às 3:45 hora da 

madrugada do dia 13 de julho de 1929, novamente do campo de Le Bourget. Depois de terem voado 2 140 km, já 
sobre o Atlântico Norte central, por volta das 17:00 horas, o motor começou a perder rotações e a emitir ruídos e 
vibrações anormais. Os pilotos decidiram então aterrar na ilha do Faial, Açores, em cujas proximidades estariam. 
Iniciaram então a aproximação à ilha, com bom tempo, mas visibilidade reduzida. 

Já quando anoitecia, por volta das 21:00 horas (19:00 horas locais), a situação piorou e Idzikowski decidiu fazer 
uma aterragem de emergência o mais próximo de terra que lhe fosse possível. Depois de terem sobrevoado por 
diversas vezes a ilha Graciosa, a maioria do tempo entre nuvens, Ludwik optou por tentar uma aterragem de 
emergência nessa ilha, junto ao lugar da Brasileira, na freguesia do Guadalupe, na zona central da ilha. 

Estando já a anoitecer, o local escolhido foi inadequado, já que um conjunto de muros de pedra solta (os típicos 
muros de pedra solta nos campos de milho nos Açores), alguns deles escondendo desníveis de mais de um metro, 
constituíam obstáculos que o avião dificilmente poderia atravessar. 

Segundo Jan Ciechanowski, 
” A 13 de julho de 1929, em resultado de uma avaria no aparelho, Idzikowski e Kubala tiveram de aterrar de 

emergência na ilha açoriana da Graciosa. Não quiseram amarar para não estragar o avião. Não previram, no 
entanto, que no campo onde iam aterrar se encontravam sebes de pedras, invisíveis, que fizeram com que o avião 
capotasse. O aparelho incendiou-se: Idzikowski morreu e Kubala sobre ligeiros ferimentos”. (2015: 87). 

 
Fot. 4 – Os pilotos polacos Idzikowski e Kubala 
 
Em resultado da catástrofe aérea, o avião embateu num dos muros e capotou, ficando com os rodados para o ar. 

De facto, na colisão Idzikowski do Marechal Pilsudski na ilha Graciosa ficou gravemente ferido e encarcerado nos 
destroços do avião enquanto Kubala sofreu apenas ferimentos ligeiros, saindo dos destroços pelos seus próprios 
meios. A população local, então empenhada na ceifa e debulha do trigo, tinha visto o avião circundar a ilha várias 
vezes e apercebeu-se do acidente. Acorreram então em socorro dos pilotos, mas no processo de tentar 
desencarcerar Idzikowski, já noite escura, trouxeram um archote, o qual incendiou o avião, incinerando o piloto, 
apesar de esforços endividados no sentido para salvar o piloto. 



 
Fot. 5 – O avião Marechal Pilsudski (Marszałek Piłsudski) 
O corpo de Idzikowski foi levado para Santa Cruz da Graciosa onde aguardou a chegada do veleiro ORP Iskra, 

que precisamente se encontrava na ilha do Faial, que o transportou para a Polónia (a cidade e o porto no Mar Báltico 
de Gdynia). O valente piloto polaco sepultado com honras de Estado a 19 de agosto de 1929 na Alameda dos 
Beneméritos (Aleja Zasłużonych) do Cemitério de Powązki de Varsóvia (Cmentarz Powązkowski w Warszawie), onde 
uma lápide funerária o recorda. 

 
Fot. 6 – Destroços do avião Marechal Pilsudski na ilha Graciosa (Açores) 
Na Graciosa, junto ao local onde ocorreu o acidente, nas proximidades da Brasileira, um cruzeiro, construído em 

1939 com parte dos destroços, e uma lápide também recordam o valente piloto natural da Polónia. Passadas as 
solenes exéquias (e sendo ambos os pilotos nomeados majores) o assunto dos voos transatlânticos foi silenciado e 
postergado pelas autoridades da Polónia  (Danilewicz Zielińska, 2005: 133), passando à atenção do governo 
português representado pelo coronel-piloto Cifka Duarte8, que investigou o caso e passou os pormenores para o 
Diário de Notícias e à imprensa britânica; detalhes esses, como a infrutífera comunicação dos camponeses com o 
piloto moribundo e a explosão de petróleo foram relatados pelos estudiosos polacos (Idem, 2005: 133-135; Zatyka, 
2015; Ciechanowski, 2015: 78 - 97). 

O major Ludwik Idzikowski recebeu a condecoração Virtuti Militari de 5.ª classe, a Cruz dos Valentes, a Cruz 
Dourada de Mérito e a cruz de oficial da Ordem da Polonia Restituta (Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski). 

O local da tragédia do avião Marechal Pilsudski mereceu uma lápide comemorativa e foi visitado em 1979 pelo 
embaixador polaco em Portugal, Wojciech Chabasiński, numa cerimónia que assinalou os cinquenta anos do 
acidente; depois, em 1989 e 2013 junto do monumento comemorativo à morte de Idzikowski decorreram cerimónias 
solenes com a participação dos elementos do Ministério das Relações Estrangeiras da Polónia. 

 
8  Salvador Alberto du Courtills Cifka Duarte (1882 – 1964, também conhecido por Cifka Duarte), foi um oficial da cavalaria, 
pioneiro da aviação em Portugal. Foi o primeiro comandante da Base Aérea de Sintra. 



 Em 2015, a homenagem a Ludwik Idzikowski causou um incidente protocolar entre o Governo da República 
Portuguesa e o Governo Regional dos Açores e o seu presidente, Vasco Cordeiro, que teria sofrido um “desrespeito 
institucional” por ser postergado pelo governo de Lisboa nas comemorações da morte do piloto polaco, previstas 
para o dia 17 de julho, na presença dos representantes da Embaixada da República da Polónia e de Jan 
Ciechanowski, o chefe do Gabinete dos Assuntos dos Combatentes e Vítimas de Repressão da República da 
Polónia. 

 
Fot. 7 – Enterro de Ludwik Idzikowski em Gdynia (17.08.1929) 
À laia da conclusão, vale a pena constatar que a primeira (única e derradeira) travessia do Atlântico empreendida 

há oitenta e sete anos por pilotos polacos Idzikowski e Kubala, em direção ao Ocidente e contra os ventos da História, 
inscreve-se no vasto tópico chamado ”Os refugiados polacos em Portugal durante a segunda guerra mundial”, assim 
como nos tempos que precederam o grande fluxo de cidadãos dos países europeus que fugiam do terror nazi, porque 
“foi precisamente aqui, em Portugal, que os polacos se depararam, no dia-a-dia, com a maior cordialidade e 
esperança no âmbito dos contactos com os representantes da sociedade portuguesa” (Ciechanowski, 2015: 19)9. 

Mais um trecho sobre a história das relações luso-polacas e dos fascinantes destinos de políticos e diplomatas, 
valentes militares e artistas de renome antes e depois da guerra, decorrida nos confins ocidentais do continente 
europeu como um exemplo de atividades heroicas, úteis e proveitosas para as gerações seguintes. 

 

 
Fot. 8 – Sepultura de Ludwik Idzikowski no Cemitério Powązki em Varsóvia 
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