                                  AFINAL , QUEM INVENTOU O RÁDIO ?

     Se você procurar em qualquer enciclopédia  com certeza achará escrito Guglielmo Marconi ,ITALIA .
       E se alguém lhe disse-se que não , como você reagiria ?
       E ainda ,que foi no BRASIL ?
       E para completar , em São Paulo .
       Mais precisamente? Na AVENIDA PAULISTA  .
              Louco , pirado ,”DOIDAO” , dentre outros adjetivos com certeza surgirão como primeiro impulso ,acompanhado daquele “ meio-sorriso-de-descrédito” .
                Mas seu amigo persiste em exaltar as experiências de um tal  Padre Landell de Moura .

-	Landell de que ? – 
-	Landell de Moura , a mais de cem anos .
-	Mais de cem anos ? Ah , nessa eu não acredito .-

                Pois acho melhor começar a creditar . A 21 de janeiro de 1861 ,veio ao mundo em Porto Alegre SC, Roberto Landell de Moura . Antes de ingressar na escola básica , Landell , como era chamado , já havia sido alfabetizado pelo pai . Aos 11 anos , ingressa no Seminário Nossa Senhora da Conceição  em São Leopoldo aonde encontra seu verdadeiro objetivo de vida , o sacerdócio . 
               Faz estudo secundário na Escola Politécnica do Rio de Janeiro . Estudando Física  , inicia-se no mundo da ciência escrevendo estudos sobre “ As Forças Físicas e a Harmonia  do Universo” . Prosseguindo estudo em Roma , onde estudou Direito Canônico , usando de seu intelecto invejável , formou-se também em Física e Química . 
              Um mundo novo acabava de abrir-se em seu horizonte . Se o sacerdócio era seu objetivo de vida , a 
Ciência tornou-se seu fascínio . Landell “enxergou” nos estudos de Faraday (Indução ,1831) , Maxwell (eletromagnética ,1875) e Hertz ( ondas eletronicas,1878)  não apenas informações cientificas ,mas sim , caminhos Interligados .
               Ordenado sacerdote em 1886 , volta ao Brasil aonde reza sua primeira missa no ano seguinte em
Sua cidade natal . Isolado das novidades da Europa e EUA , Padre Landell aprofunda-se nos estudos de eletrônica como auto - didata servindo-se única e exclusivamente da sua mente brilhante ,com parcos recursos
Técnicos e principalmente financeiros . Em 1892 foi transferido para uma paróquia em Campinas , aonde redigiu seus princípios e leis , quando finalmente em 1893 , já em São Paulo , com um “telefone-sem-fio”  ,transmite da Av. Paulista  , a voz humana , musica e o Tic-tac de um relógio  ouvido com perfeita nitidez a 8 Km de distancia , no bairro de Santana por seu assistente . Estava criada por fótons a transmissão eletromagnética da palavra pelo ar , e iniciava-se uma nova era para a humanidade , a “ Era da Comunicação em Massa “, o mundo jamais  seria o mesmo . Antevendo as portas que abririam-se para a humanidade , Padre Landell emociona-se ,e ali mesmo faz orações agradecendo a Deus pela Inspiração Divina . A demonstração fui pública ,com a presença da imprensa e autoridades. 
                      Em 1895 , um outro ser iluminado ,Guiglielmo Marconi , na Itália , patenteia um telégrafo sem fio , causando espanto na comunidade científica européia . Padre Landell continua seus estudos , aperfeiçoando seus aparelhos ,porem , sem incentivo algum , a não ser de poucos amigos que também enxergavam o futuro como Landell . Em 10 de junho de 1900 , o “Jornal do Commercio” do Rio de Janeiro, traz como matéria “uma incrível demonstração pública de um telefone sem fio , capas de transmitir a palavra articulada a longa distancia sem o uso de fios “.Entre a imprensa e autoridades presentes estava o cônsul britânico em São Paulo, Mr. Lupton , visivelmente impressionado com a demonstração . O aparelho recebe a 
Patente Nacional n.º 3.279 com o nome de “Gouradphone”. Em 1901 ,com a ajuda financeira de amigos , Padre Landell viaja aos EUA a fim de procurar apoio para suas pesquisas . Patenteia três inventos , um telefone sem fio , um telégrafo sem fio especial e um transmissor de ondas , considerado hoje o pai do radio moderno , ( Patentes n.º 771.917 ,775.337 ,775.846 ,  Patent Officer of Washington ) tendo sido noticia no New Yourk Herald , jornal importante na época .
                      Em 1904 , sem mais recursos financeiros e sem interesse algum dos EUA ( a mediocridade não reinava só aqui ) retorna ao Brasil . Tomando coragem oferece ao Presidente Rodrigues Alves  o seu invento , pedindo   dois navios para fazer uma demonstração . Quando foi perguntado sobre a distancia desejada
Disse “ A que quiserem , meus aparelhos transmitem e recebem comunicação de qualquer ponto do planeta . No futuro servirá para comunicação com outros planetas “. A resposta da Marinha veio logo “ ....... a Marinha de Guerra do Brasil tem mais o que fazer do que dar tratos a padres malucos . - (-.......Um pequeno passo para um homem ,um grande salto para a humanidade – Palavras ditas por Armistrong em 1969 na lua , transmitida para a terra por um “transmissor de ondas”.)
                      Poucos meses depois , em 1905 , Marconi “assombra” o mundo transmitindo a voz através do canal da Mancha .
                      Padre Landell porem estava obcecado por uma nova “inspiração” , como ele chamava suas idéias , assim como conseguira transmitir o som , queria agora transmitir .......... a imagem . 
                      Foi seu ponto final ,era muita tecnologia para a época . Chamado por seus superiores , talvez tomados por resquícios final do ultimo suspiro da Inquisição , foi proibido de “......inventar essas maquinas elétricas absurdas e de tentar transmitir a voz pelo ar “. Padre Landell ,homem de fé inabalável obedeceu , destruiu seus aparelhos e introverteu-se nos afazeres do seu ofício até seu últimos dias neste mundo , a 30 de junho de 1928 , aos 87 anos como Monsenhor .
                      Os caminhos ilógico do destino , pelo menos aos nossos olhos , ainda é um mistério para o homem . Mesmo com patentes , testemunhas e tudo o mais , quis o Sr Destino que Marconi , outro gênio da humanidade fosse aclamado pelo mundo como inventor do radio , recebendo os louros da glória . Qual foi o azar de Landell ? Com certeza  enxergar no mínimo 100 anos a sua frente . Os professores  , Homero Simon e Nilo Ruschel do departamento de engenharia da PUC , estudando os poucos registros que restaram da obra de Landell , ficaram abismados com a visão futurista deste brasileiro:
-	Há  projeto completo de um moderno microondas e uma perfeita central de telefonia sem fio por ondas hertzianas (basicamente a telefonia celular)
                       Também a válvula de três elementos , o tríodo , componente fundamental em eletrónica , somente patenteado em 1906 por Lee de Forest , já era usada por Landell em seus primeiros aparelhos e está
minuciosamente descrita em seus manuscritos ,onde também acharam estudos sobre a luz , ............Tudo quanto até aqui (1892) e no futuro puder ser transmitido por um fio condutor , poderá ser transmitido por um feixe luminoso ......... , hoje técnica largamente utilizada em aparelhos de CD .
                      Quantas maravilhas não teria desenvolvido este homem se tive-se tido apoio por mínimo que fosse ? Em quanto não seria capaz de avançar a ciência ? Mas quis o destino , na sua sabedoria , que fosse legado a poucos o conhecimento de sua obra . 
                       Mesmo hoje mistérios acontecem , como o busto de bronze doado pela Liga de Radioamadores de Portugal  , inaugurado em 1983 no Museu da Arte de São Paulo , MASP (que por coincidência fica na Av. Paulista) , ficou pouco tempo , sendo retirado para nunca mais voltar .
                      Padre Roberto Landell de Moura é nome de rua em São Paulo ,nome de praça em Porto Alegre , também é considerado Patrono do rádio-amadorismo brasileiro pela Labre (Liga de Amadores Brasileiro de Rádio Emissão ) , nomeia também o Centro de Pesquisa da extinta “Telebrás” de Campinas ,entre outros parcos reconhecimento de tempos em tempos .
                      Em 1912 , o governo brasileiro instalou 9 postos de rádio-telegrafia costeira do tipo Landell de Moura ,utilizadas por décadas . Até a Igreja adotou rapidamente os inventos patenteados por Landell , o” MICROFONE”  ,o “AUTO – FALANTE”, o “AMPLIFICADOR ELÉTRICO-MAGNÉTICO DA VOZ”, e em 12 de fevereiro de 1931 é inaugurada a Rádio do Vaticano. 
                       Descanse em paz Monsenhor Landell , neste mundo de trevas , poucos tem o privilégio de portar a luz ,você cumpriu sua missão .
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