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SARGENTO-AJUDANTE HARRY QUEEN

Um ano após terem
encontrado destroços
de B-24 da II Guerra
Mundial, procuram-se
familiares de um
sargento luso-america-
no que seguia a bordo
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Destroços do B-24 encontrados no nordeste da Índia por Clayton Kuhles (www.MIArecoveries.org)
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DESTROÇOS DESCOBERTOS NO NORDESTE DA ÍNDIA
Sargento luso-americano Harry Queen entre 
a tripulação de B-24 desaparecido em 1944

Procuram-se famil-

iares do Sargento-

ajudanteluso-ameri-

cano  Harry Queen

Familiares de outros

tripulantes querem a

recuperação dos

restos mortais e a

sua transladação

para os Estados

Unidos

Fernando Santos
LUSO-AMERICANO

Em 25 de Janeiro de
1944, o avião de combate B-
24J #42-73308 desapareceu
quando, sem missão militar
específica,  efectuava um
voo no teatro de guerra
China-Birmânia-Índia, colo-
cando a sua tripulação de
oito homens na lista dos
“desaparecidos durante
acções militares” (MIA ou
Missing in Action”)

O B-24 levava a bordo
8 tripulantes, entre os quais
o operador de rádio sargen-
to-ajudante Harry Queen, de
ascendência luso-americana,
e o navegador primeiro-
tenente Irwin Zaetz.

Clayton Kuhles 
e Gary Zaetz

Em Dezembro de 2006,
os destroços do B-24 foram
descobertos num lugar
remoto do Nordeste da Índia
pelo investigador de locais
de acidentes aéreos Clayton
Kuhles, tendo desde então
familiares da tripulação ini-
ciado um movimento para a
recuperação dos seus restos
mortais e a sua transladação
para os Estados Unidos.

“Ao chamar a atenção
para estes achados espero
acelerar os esforços do
governo americano para
recuperar no local os restos
mortais dos tripulantes” –
disse ao Luso-Americano
Clayton Kuhles, explicando
como se envolveu nesta pro-
cura que ele considera  uma

extensão natural das suas
“expedições montanhistas e
do seu interesse pela histó-
ria da II Guerra Mundial”.

“No ano 2000 - disse -
meti-me numa viagem pelo
sudeste asiático depois de
ter concluído uma expedição
de montanhismo no Nepal.
Enquanto explorava o norte
da Birmânia deparei com os
destroços de um C-47 no
alto das montanhas da fron-
teira com a Índia. Quando
comuniquei a descoberta ao
adido militar da Embaixada
dos Estados Unidos em
Rangun, ele deu-me uma
breve lição sobre as perdas
de aviões americanos no
teatro de operações China-
Birmânia-Índia durante a II
Guerra Mundial. Fiquei
impressionado tanto pelo
número de aviões perdidos

como também pelo número
de militares rapidamente
considerados como desapa-
recidos sem um esforço org
anizado para os encontrar e
devolver às famílias. Foi
então que decidi que esse
era o projecto em que me ia
empenhar”.

O movimento cívico de
recuperação dos restos mor-
tais do sargento Queen e do
aviador Irwin Zaetz e seus
companheiros tem vindo a
ser dinamizado por Gary
Zaetz, de Cary, North
Carolina, sobrinho do pri-
meiro-tenente Irwin Zaetz, o
navegador do B-24 dado
como “desaparecido durante
uma acção militar” desde 25
de Janeiro de 1944.

“Espero que através do
vosso jornal consiga levar a
mais gente a notícia da des-

coberta dos destroços do
avião, honrando o sacrifício
dos aviadores luso-america-
nos como o sargento-aju-
dante Harry Queen e tam-
bém informando os parentes
do sargento Queen do pro-
gresso dos esforços do
governo americano para
recuperar os restos mortais
dos tripulantes e trazê-los
para os Estados Unidos” –
disse ao Luso-Americano
Gary Zaetz, sobrinho do
navegador do B-24.

O sargento Queen
Um dos esforços de

Gary Zaetz é encontrar
familiares do sargento-aju-
dante Harry Queen, para que
se associem ao movimento
de recuperação dos restos
mortais dos tripulantes.

O militar desaparecido
Harry B. Queen, tripulante
no B-24J #42-73308,  resi-
dia em Onset,
Massachusetts, quando se
alistou na força aérea pouco
depois do ataque japonês a
Pearl Harbor (7 de
Dezembro de 1941).

Segundo a investigação
disponibilizada por Gary
Zaetz, o militar era filho de
Mae Avila, descendente de
imigrantes açorianos, e de
Samuel Queen, procedente
de uma família de imigran-
tes judeus russos.

Foi mobilizado para o
teatro de operações China-
Birmânia-Índia e colocado
no 425th Bomb Squadron,
308th Bomb Group, 14th
Air Force.

Em 25 de Janeiro de
1944, o B-24 desapareceu

quando voava sem missão
militar específica da China
para a Índia, sendo dados
como desaparecidos os seus
8 tripulantes.

Os destroços e, even-
tualmente, os restos mortais
dos 8 militares ficaram sem
notícia no local da queda até
Dezembro do ano passado,
quando foram encontrados
por Clayton Kuhles.

A matrícula do B-24 aju-
dou a determinar quem ia no

seu interior.
Desde então tem decor-

rido o processo de procura
de familiares e levar o
governo americano a recu-
perar os destroços e os restos
mortais remanescentes das
vítimas.

Quem conhecer  fami-
liares do “staff sargeant”
Harry Queen poderá contac-
tar Gary Zaetz pelo e-mail
garyngina@earthlink.net

Clayton Kuhles no nordeste da Índia

Destroços do B-24 encontrados no nordeste da Índia por Clayton Kuhles (www.MIArecoveries.org)

A matrícula do avião B-24 permitiu identificar os destro-
ços e quem seguia a bordo em 25 de Janeiro de 1944


