
O termo CLIPPER tem, dentre diversas significações, uma forte 
relação, simbológica, com velocidade e autonomia.
A empresa aérea estadunidense NYRBA - New York, Rio & Buenos Aires
Line, Inc. -  comprova isto utilizando veleiros do tipo clipper 
como ícone em propagandas de viagens em flying boats (hidroaviões).
A NYRBA, antes de se tornar PANAIR do Brasil S.A., é citada
em 1930 por relatório do governador Eurico de Freitas Valle, 
transportando “... pessoas e malas postaes ...”.
Ou seja: Belém protagonizou o início da popularização da aviação 
civil na América do Sul desde a queda da Bolsa de Nova York, quando
a PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS incorporou a NYRBA.
As indústrias americanas, como apelo ao retorno do consumo
experimentado na década anterior, recorreram ao design (desenho 
industrial) para tornar os produtos fabricados nos anos 1930 
mais atrativos.
O Streamline surgiria como estilo e tendência do design moderno
norteamericano em contraposição ao Decô europeu, buscando integrar 
forma e função aos objetos - motorizados ou não -, dando-lhes 
aspectos velozes como expressão de uma novidade que, depressa, 
estaria no futuro; um lançamento de moda com materiais racionais
à finalidade. 
Assim seguiu a arquitetura, com soluções científicas assemelhadas
às dadas aos meios de transporte como trens, automóveis, ônibus,
aviões e iates, para que eles fossem eficazes ao “cortar” 
a resistência do ar e da água - tal qual os antigos clippers 
usados nas grandes navegações portuguesas, redesenhados e estra-
tégicos na guerra de independência dos Estados Unidos (emblema 
patriótico) e tenazes concorrentes da navegação a vapor no 
período de intensas imigrações aos EEUU.
Belém durante toda a década de 1930 conviveu com hidroaviões 
da NYRBA/PANAIR do Brasil em sobrevoos ou amerissados na 
Baía do Guajará - sem considerar as atividades do Condor 
Syndikat, um consórcio aéreo alemão, no rio Guamá.
O belenense esteve cercado de clippers - por mais que clipper 
fosse o nome com o qual batizavam os hidroplanos da PAN AM 
nos anos de 1930, todo avião assim passou a ser designado, 
vulgarmente, na época e adiante - com a significação do glamour 
de integração ao “tecnológico” Novo Mundo (ou da sensação de 
a ele pertencer) no pré Segunda Guerra Mundial.
Em 1939 é noticiado na Folha do Norte que se constrói 
um equipamento urbano com a função de abrigar passageiros de 
bondes e ônibus da marca CLIPPER na Praça do Relógio.
CLIPPER, como PARADA e ABRIGO com SERVIÇOS em proposta da 
Prefeitura Municipal, passaria à história como sinônimo desse 
mobiliário urbano disseminado nas décadas seguintes em Belém e 
cidades do interior do Estado do Pará.
A pequena edificação, no canteiro central da avenida Portugal,
defronte à Praça do Relógio, mostra que o primeiro CLIPPER 
construído tem um desenho distinto de todos os que estariam por 
vir; é ele, basicamente, uma alusão em concreto armado e 
alvenaria aos hidroplanos, senão inspirado em um modelo: o Baby 
Clipper, que operava a rota Belém-Manaus-Belém desde 1936.
O arrojado design, que busca a associação entre forma e função, 
poderia ser enquadrado como Streamline Moderne aplicado à 
arquitetura, tal qual duas outras obras de menor porte que 
surgiram nas imediações: o Posto Pará e as geminadas garages 
Jabuti e Popular.
Desde maio de 2012 o Blog da FAU faz investigações abertas na
Internet sobre as PARADAS que só em Belém adotaram a estrangeira 
nomenclatura.
Ver o PDF com a atualização do Sumário da Pesquisa, nele constam
as referências que dão sustentação a este escrito. 

   
 

Propagandas da NYRBA, depois PANAIR do Brasil S.A.

Bel Gueddes atuando no design e na arquitetura 
norteamericanos

Brasilian Clipper e Baby Clipper: hidroaviões 
comuns por Belém.

Clipper (PARADA/ABRIGO) Nº1 em Belém: Streamline 
Moderne na arquitetura.

Garages Jaboti e Popular e Posto Pará: outros
exemplos de Streamline no centro da cidade.

CLIPPER original - o Streamline na arquitetura da Belém dos anos 1930
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