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Florianópolis — A Secre-
taria de Turismo, Cultura e Espor-
te de Santa Catarina participa hoje 
de evento na França em que será 
anunciada a restauração do castelo 
de Saint-Maurice de Rémens, a 40 
quilômetros de Lyon, onde o piloto 
e autor de “O Pequeno Príncipe”, 
Antoine de Saint-Exupéry, passou 
a infância. O evento também é alu-
sivo ao aniversário do piloto, nasci-
do a 29 de junho de 1900. 

Citado nas obras do piloto, 
o castelo foi vendido pela mãe 
dele em 1932 por necessidades 
financeiras. A Succession Saint-
Exupéry e a Prefeitura de Saint-
Maurice de Rémens vão dar início 
ao que será, em dois anos, o maior 
museu e centro cultural do mun-
do dedicado ao piloto. 

Saint-Exupéry, que virou tema 
do documentário “De Saint-Exu-
péry a Zeperri”, é parte da história 
do Campeche. Era no local, em 
uma antiga casa, que os pilotos da 
companhia aérea francesa Aéro-
postale, da década de 1920, repou-
savam e faziam as refeições.

A secretaria e a Sucession Saint-
Exupéry no Estado, representada 
por Mônica Cristina Corrêa, torna-
rão a casa de pilotos do Campeche 
uma extensão do projeto. O gover-
no catarinense se prontificou a fa-
zer estudos e avançar as questões 
sobre a transformação da área no 
Campeche em complexo turístico, 
histórico e cultural. Além disso, 
dará apoio à prefeitura no res-
tauro da antiga casa de pi-
lotos para a instalação 
do “Memorial Pilotos 
e Pescadores Antoi-
ne de Saint-Exu-
péry”, projeto que 
deve ser concluído 
em 2012, e estudará 
destino adequado ao 
antigo terreno de pou-
so da Aéropostale. 

Memória. SC participa de evento para restauração de castelo onde piloto viveu

Uma casa para Saint-Exupéry
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Florianópolis se tornará cidade-irmã de toulouse, sede da aéropostale
na sexta-feira, também na França, 

a secretaria de turismo, Cultura e 
esporte participa da abertura da 
exposição sobre saint-exupéry em 
toulouse, sede da antiga aéropostale 
e hoje considerada a Capital europeia 
do ar e do espaço, e que se tornará 
cidade-irmã de Florianópolis em 9 de 
dezembro de 2011. após a abertura 
da exposição, haverá reunião com 
o comitê “Villes-escales”, junto a 
prefeitura de toulouse, para tratar 
do processo de união das cidades 

que serviram como escolas para 
a companhia aérea. Foram 11 
cidades no Brasil e apenas a de 
Florianópolis preserva os locais 
por onde os pilotos passaram. 

a representante do governo 
catarinense no evento, Mônica 
Cristina Corrêa, entregará um convite 
do secretário Cesar souza junior ao 
secretário de turismo da região de Île 
de France, em paris, o ex-piloto da air 
France e especialista em mobilidade 
urbana Gérard Feldzer, para que 

visite santa Catarina. a intenção é 
estreitar os laços entre 
as secretarias. para o 
secretário, é preciso 
deixar claras as 
possibilidades de 
troca, além de 
prestar apoio mútuo 
baseado nas ideias 
de saint-exupéry, 
que acreditava 
na união entre 
os homens. 

Na noite de segunda-feira, a Assembleia Legislativa 
homenageou os 180 anos da imprensa catarinense 
durante sessão solene. Um dos nomes celebrados foi o 
do lagunense Jerônimo Coelho, patrono da imprensa de 
SC. O Estado tem mais de 200 jornais e 220 emissoras de 
rádio e TV. Na foto, o deputado Marcos Vieira (ao centro), 
que propôs a homenagem, entrega placa ao presidente 
da ACI (Associação Catarinense de Imprensa), Ademir 
Arnon (segundo à direita), e à direção da entidade.
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Imprensa 180 anos

Patrimônio. 
Neste lugar, 
em Lyon, o 
piloto que 
aterrissou em 
Florianópolis, 
passou a 
infância

Quem 
foi. Exupéry 

nasceu em Lyon, na 
França, em 1900. Foi 

escritor, ilustrador e piloto 
da 2a Guerra Mundial. 

Morreu num acidente de 
avião no Mediterrâneo, 

dia 31 de julho de 
1944


