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O �Overseas� 

Os britânicos têm uma longa tradição de expatriação do seu calendário desportivo. É fácil perceber porquê, dado o curto 
verão e a prosperidade das ilhas britânicas. Nada mais agradável que escapar das brumas da Gália para um par de 
semanas de competição intensa ao sol da Provença, dos Alpes, dos Pirinéus ou da Meseta Ibérica. 

O casal Gillian e Brian Spreckley � ambos ex-campeões do mundo � especializaram-se na organização deste género de 
eventos. A mais bem sucedida das suas criações - O �British Overseas�, após alguma transumância na fronteira hispano-
gaulesa, veio finalmente a sedentarizar-se em Ocaña, à vista das Montanhas de Toledo. 

Fixada no fim de Maio, é a première do calendário desportivo britânico. Oficialmente constitui um evento FAI de Nível II, 
mas na verdade tem um nível técnico equiparável ao de um campeonato da Europa (FAI Nível I). Magnificamente 
conduzida, com boa meteorologia, tarefas certeiras e uma atmosfera informal, tem vindo a atrair um número crescente 
de pilotos das mais diversas nacionalidades: este ano estiveram presentes, além de ingleses, pilotos do Quénia, da 
Finlândia, Holanda, França, Espanha e Portugal. 

O aeródromo 

Ocaña é um dos cinco centros da SENASA, empresa estatal de ensino de vôo à vela. Isso mesmo, o estado espanhol 
investe pesadamente na formação de pilotos de planador desportivos. O aeródromo de Ocanã possui instalações 
magníficas: um luxuoso edifício-sede, um hotel, restaurante, piscina, oficinas de manutenção, grandes e sólidos 
hangares, uma placa imensa que também serve um grupo de helicópteros de combate a incêndios. 

Portugal no �Overseas� 

O �Overseas� tem sido desde há alguns anos frequentado por pilotos portugueses enquanto oportunidade de treino ao 
mais alto nível a custos relativamente reduzidos, dada a proximidade geográfica. Este ano, a participação veio 
suplementar a semana de treinos com o European Soaring Club, em Ontur, inscritas ambas no Plano Desportivo da CPVV 
para 2004 e nas actividades da Equipa Nacional. Infelizmente, restrições profissionais levaram a que apenas dois 
membros da equipa � eu e o Jorg Herrmann �pudessemos ir ao Overseas. 

Diário de competição 

Maio é um mês estratégico em Espanha. Já lá vai a excessiva pluviosidade do inverno, mas ainda há variabilidade e 
complexidade meteorológica q.b., que geram um contexto de vôo complexo e de grande interesse. A partir de Junho 
inicia-se o reinado das altas pressões que, aliadas à continentalidade e secura, submetem a meseta à monotonia das 
inversões térmicas, pontuadas pelas confluências e convergências cuja intensidade constitui a glória da época alta 
ibérica. 



A despeito da peculiar meteorologia peninsular, Maio ainda pode trazer sequências de dias chuvosos quando a superfície 
frontal migra excessivamente para sul. Foi o que aconteceu este ano, em que todo o mês de Maio foi 
incaracteristicamente húmido. Apanhados pela cauda deste setentrião, os três primeiros dias do campeonato tiveram que 
ser cancelados. Os ingleses, desesperados, roem as unhas de frustração: em Inglaterra faz um tempo nunca visto, três 
dias fantásticos com vôos de mais de 800 km.  

27.05 Finalmente um dia de competição, mas à inglesa: sob chuva. Os pequenos cumulus da manhã depressa se 
transformaram numa imensa tempestade estacionada no coração da tarefa, uma prova de áreas atribuídas (AAST) de 
três horas. As ascendentes que havia estavam sob a chuva, e para chegar à primeira área era mister empreender um 
longo planeio sob chuva e em descendentes. Metade dos concorrentes aterrou em pastagens perto da primeira área ou 
voltou para trás. O Jorg aterrou nas imediações da área, eu sobrevivi não sei bem como, ainda pude contornar o pior da 
tempestade e encontrar uma ascendente à altura do sopé dos montes. Um abutre acompanhou-me de degrau em 
degrau. Até as aves precisavam de ajuda, ou então, numa interpretação mais mórbida, estava de olho no jantar� 

A segunda perna foi surpreendentemente boa, apesar das aparências: havia térmicas fortes sob o temporal, e 
reencontrei uns três planadores a altitudes díspares, que logo deixei de ver. Na zona da segunda área atribuída, já na 
planície, as condições eram muito fracas mas via-se uma estrada de nuvens ao longe, alinhada com a perna final. Deixei-
me tomar de impaciência esquecendo-me de que, nessas condições e a essa hora do dia, não haveria conexão entre a 
convecção sob a nuvens e a convecção junto ao solo, que aliás já estaria a acabar. Depois de sobreviver a duzentos 
quilómetros sob chuva, suprema humilhação, fui aterrar sob uma bela estrada de nuvens que apontava directamente 
para casa! Resultado: 28º em 51 concorrentes, tendo feito a máxima distância dentre os que não completaram a tarefa. 
Jorg em 36º, e Mel Dawson, o vencedor do dia, fez 311km a 91km/h. Inacreditável! 

28.05 Tarefa AAST de três horas afectada por Cirrus durante a manhã e sobredesenvolvimento com trovoadas a partir 
do meio da tarde. Abertura da porta às 14:30, cumulus e linhas de convergência, mas pouca margem para respirar� a 
minha altitude média durante a tarefa foi inferior a 800m acima do solo. Mike Young ganhou o dia com 108 km/h, Jorg e 
eu (239 e 275 km; 76 e 64 km/h) ficámos em 37º e 40º. 

29.05 Tarefa convencional (AST) de 317km, num dia azul com grandes aglomerações de planadores antes da porta de 
saída. Mais tarde, nas montanhas, a formação de cumulus com médias de 2 - 3 m/s até ao primeiro ponto de volta, 
seguida de uma perna mais difícil, e novamente boas condições na perna final até ao aeródromo. Definitivamente muito 
mais fácil do que os dois dias anteriores. Jorg terminou de novo em 37º, eu em 42º (com 90 km/h). 

30.05 Tarefa AST de 417 km com um início lento devido ao desenvolvimento tardio das térmicas, melhorando logo que 
as montanhas de Toledo foram alcançadas. Tive um susto logo no início: durante quinze minutos não tive sinal GPS. A 
despeito desse mau começo, devo ter cometido menos erros na tarefa, pois terminei em 25º, o meu melhor resultado no 
campeonato. Jorg ficou em 35º. Kim Tipple, ex-asas delta, venceu o dia com apenas 100km/h, uma indicação da 
dificuldade da perna inicial. 

31.05 Tarefa AST de 406km num dia bom com cumulus nas montanhas e na perna inicial. Térmicas algo difíceis no 
início, provavelmente por superadiabatismo nas camadas inferiores. Esmerámos as partidas, tendo consequentemente 
obtido boas velocidades na perna inicial. Com nuvens e altitudes finalmente mais confortáveis, comecei a voar afastado 
de outros planadores para poder optimizar a subida em térmica. Mais um dia sem grandes erros, resultando num 30º 
para mim e 39º para o Jorg. Mike Young ganhou o dia com 114 km/h. 

01.06 Um dia de excelente meteorologia, uma tarefa AST de 415.85km. Iniciámos relativamente tarde a tarefa, tendo 
feito partidas tecnicamente perfeitas. Este foi um dia frustrante: após uma primeira perna rápida, fui cair numa 
aglomeração de planadores sobre o primeiro ponto de volta. Os magotes nas térmicas são contraproducentes, os pilotos 
mais lentos ou que prancham menos acabam a estorvar os demais. Procurando escapar à congestão, comecei 
sistematicamente a sair em frente à busca de novas térmicas mas não conseguia evitar ser apanhado pelo magote 
sempre que encontrava uma ascendente. Tomei a decisão de abandonar as térmicas tão logo outros chegavam, e um 
destes abandonos prematuros foi fatal: caí abaixo do limiar de conforto, e nunca mais consegui recuperar altitude. No 
segundo ponto de volta, em planície e na azul, tive que fazer uso de térmicas fraquíssimas a baixa altitude, enquanto o 
magote que havia subido nas �minhas� térmicas planava de regresso aos montes graças à reserva de altitude. Finalmente 
logrei voltar à base das nuvens sobre as montanhas, mas já era demasiado tarde. Já não havia qualquer crista ou vale 
que desse de si. Após o terceiro ponto de volta e de uma tentativa fútil de sobreviver em orográfica, aterrei num campo: 
380 km e 46º, o meu pior resultado no campeonato. O Jorg completou a tarefa com o último estertor do dia, obtendo 88 
km/h e 41º. O jovem Leigh Wells venceu o dia com 121 km/h.  

02.06 Uma tarefa AAST em condições excepcionais, desenhada por forma a aproveitar a convergência nas Montanhas 
de Toledo. Um dia soberbo, a acompanhar pilotos rápidos ao longo das estradas de nuvens, quase sem voltar. 
Definitivamente foi o meu melhor vôo no campeonato, 432km e cerca de 110km/h, mas cometi um erro inacreditável: as 
regras para as AAT foram alteradas este ano e, não estando consciente dessa alteração, voei a parte final da prova 



segundo as regras de 2003. Resultado: 39º lugar, quando poderia ter obtido um 22º ou 23º. O Jorg ficou em 36º lugar 
com 377km e 100 km/h. O vencedor Paul Crabb fez 130 km/h e 471km! 

03.06 Dificilmente se poderia imaginar uma alteração mais radical em face do dia 
anterior. A tarefa, uma AST de 273km, foi num calvário em azul e a altitudes 
ridiculamente baixas. A parte melhor da tarefa foi a primeira perna, antes de chegar 
às montanhas, onde as más condições levaram a aglomerações compactas de trinta 
e mais planadores, a sobreviver em ascendentes por vezes inferiores a 0.5 m/s. 
Procurei manter-me afastado dessas massas compactas na primeira e segunda 
pernas. Presenciei um desempenho de virtuoso: o eventual vencedor do dia, Martin 
Wells, seguiu o meu percurso solitário na segunda perna, ultrapassou-me, muito 
baixo, e pouco depois localizou uma térmica fabulosa de 4.3 m/s� isso num dia com 
térmicas inferiores a 1 m/s! Infelizmente à minha altitude só obtive 2.5 integrados� 
Não tive nervo para continuar acompanhá-lo quando voltámos às montanhas abaixo 
das cristas, e juntei-me à aglomeração principal. Neste dia a felicidade resumia-se 
simplesmente em voltar a casa! Obtive 33º, o Jorg 22º. Vantagens dos flaps e da 
baixa carga alar em dias marginais, ou mérito do piloto? Velocidades: 73km/h e 
78km/h, contra os 86km/h do vencedor. 

04.06 A tarefa da sexta-feira foi cancelada após terem sido lançados todos os 
concorrentes, dada uma inversão persistente a cerca de 800 metros acima do solo. 
Chegou assim ao fim o Overseas de 2004, tendo merecidamente por campeão o 
muito popular Mike Young. 

Nós portugueses ficamos mais que satisfeitos com os nossos resultados: 32º para o 
Jorg e 35º para mim, tão bom ou melhor que os resultados dos portugueses em 
anos anteriores. Sentimos ambos que não estávamos no pico de rendimento e que 
poderíamos facilmente ter galgado acima do 30º se tivéssemos evitado alguns erros 
elementares. 

Alguns comentários adicionais 

Se os resultados que obtivemos superaram as nossas expectativas, nem por isso são em si mesmos importantes. A nossa 
prioridade durante a competição consistiu em praticar e aperfeiçoar as técnicas aprendidas durante o treino da equipa 
nacional em Ontur. As partidas consituíram um dos exercícios principais. Uma boa partida é surpreendentemente difícil 
de executar, dados os condicionalismos múltiplos postos pela geometria da linha de saída, restrições de altitude, 
localização de ascendentes, decisões dos outros concorrentes, linhas de energia e a pulsação introduzida pelos ciclos de 

convecção. Durante a competição, fizemos múltiplas 
partidas exploratórias e em geral tentámos 
optimizar as partidas em detrimento da optimização 
da tarefa como um todo. Afinal, tratava-se para a 
equipa de Portugal acima de tudo de um treino. 
Pelo mesmo diapasão, os eventuais encontros com 
os pilotos de topo foram aproveitados para estudar 
a sua técnica, o que só pode ser feito traçando 
trajectórias ligeiramente divergentes, sacrificando o 
ganho imediato que consistiria em mimetizar 
fielmente os seus movimentos, para assim lançar 
luz sobre os movimentos relativos da massa de ar e 
os motivos das suas decisões. Em dias difíceis, pelo 
contrário, a prioridade consistiu em maximizar o 
tempo no ar para ampliar as oportunidades de 
observação e aprendizado. 

Estilos 

Do ponto de vista qualitativo, e a despeito da 
modestíssima dimensão e insularidade do nosso vôo 
à vela, não estamos ao nível de competição muito 
desfavorecidos em relação à média dos pilotos de 
competição de países que têm dezenas de milhar de 
praticantes. Os pilotos de competição de Inglaterra, 
França ou Alemanha superam-nos em proficiência, 

A presença de Portugal no ‘Overseas 2004’. Da esquerda para a 
direita, Francisco de Almeida, Ana Antunes, Jorg Herrmann, Csaba 
e Dora. Ludovico Lourenço e Ricardo Jorge completaram a equipa. 

O vencedores do dia 2, coroado 
com o capacete dos vitoriosos. A 
“camisola amarela” nesta 
competição eram uns calções 
brancos com corações e 
avionetas estampados, de uso 
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mas o seu estilo e decisões não são fundamentalmente diferentes. 

O punhado de pilotos que ocupam os dez primeiros lugares no Overseas têm, por contraste, um estilo de vôo 
marcadamente distinto, que parece desafiar os princípios aceites da teoria do vôo à vela de alto rendimento. Este estilo é 
caracterizado por escasso recurso ao vôo circular em térmica, que é substituído por uma exploração activíssima da massa 
de ar em progressão rectilínea, quer através do chamado vôo em golfinho, praticado com parcimónia, quer por excursões 
laterais à rota, por vezes muito generosas, aliadas a grande precisão nas entradas em térmica e à adopção de formas de 
termalização incipiente em ascendentes de menor expressão. A impressão geral lembra o vôo da andorinha. 

As velocidades de planeio inter-térmica usadas por estes pilotos são inferiores às previstas pela teoria clássica de 
velocidade de planeio, embora aqui o que se entende por vôo lento seja relativo: Mike Young descreveu um dos seus 
vôos nestes termos: �� chegado a esse ponto, comecei a tactear e poupar energia, e a voar muito, muito devagar, 
apenas 80 ou 90 nós�� 

Condutores e conduzidos 

Num universo de pilotos de tão elevada qualidade, é desconcertante observar quantos pilotos escolhem imitar as 
decisões de outros, integrando-se em largas formações, efectivamente transferindo para outrém os riscos da procura de 
térmicas e as decisões tácticas. Essa estratégia conhecida em inglês por �leaching� (sanguessuga) traz resultados diários 
relativamente modestos mas constantes, que numa competição de duas semanas usualmente assegura aos seus 
praticantes um resultado mais favorável do que o conseguido por pilotos de igual capacidade mas mais independentes. 
Por quê? Porque uma única aterragem fora de pista é suficiente, no actual sistema de pontuação, para destroçar a 
classificação final de um piloto que tenha voado brilhantemente nos restantes dias de um campeonato. 

Os pilotos de topo, no entanto, evitam as grandes formações porque sabem que estas, pela sua própria dimensão, 
impedem a optimização da exploração de térmicas. Constituem, ademais, factor de risco de colisão. Em dias azuis muito 
fracos, como foram os dois últimos dias deste �Overseas�, trinta ou mais planadores podem estar comprimidos na mesma 
térmica, em turbulência, abaixo das cristas do terreno. 

Há uma etiquette quanto à separação entre planadores em térmica que é de rigor respeitar em competições 
internacionais. Tendo Portugal tão poucos planadores, estamos acostumados a voar em formação mais cerrada nas 
ascendentes, para maximizar o ganho de altitude. Esse comportamento é susceptível de enervar competidores de países 
com milhares de planadores, e com razão: infelizmente é raro o ano em que não há na Europa alguma morte por colisão 
de planadores em térmicas. 

Segurança 

Em Portugal temos alguns representantes da ilustre tradição das sanguessugas, mas a nossa realidade é mais propícia à 
formação de personalidades independentes, dada a rarefação do nosso meio aeronáutico. Nas zonas mais povoadas da 
Europa do Norte um piloto encontrará dezenas senão centenas de outros planadores num vôo de quatro ou cinco horas. 
Entre nós o mais provável é não avistar ninguém logo que nos afastamos do aeródromo, mesmo em vôos de centenas de 
quilómetros. Fora das TMA e das zonas de exercícios militares, o uso do espaço aéreo português é muito esparso. 

Não podemos deixar de considerar que alguns actos das nossas autoridades � classificando, por exemplo, o vôo 
desportivo como actividade perigosa cuja prática exige NOTAM específico � resultam de um desconhecimento profundo 
da realidade, quer do desporto, quer da densidade do tráfego aéreo não controlado. Em outros países europeus, com 
densidades de tráfego uma centena de vezes superiores, há muitos exemplos de operação simultânea, lado a lado, de 
planadores, aviões militares e aviões de linha aérea. No entanto esses países não classificam a aviação desportiva como 
perigosa nem lhe impõem NOTAMS, planos de vôo e outros procedimentos estranhos à sua natureza. 

Senhor Presidente do INAC, para quando a revogação desse monumento à incompetência administrativa que é a CIA das 
�actividades perigosas�? Por quanto tempo ainda se expõe ao ridículo a nossa autoridade aeronáutica? 

Equipas de apoio 

O sucesso em competições depende em larga medida da qualidade das equipas de terra. Tive o privilégio de ser apoiado 
por uma equipa excelente e incansável. A Ana Antunes, uma das mais populares presenças na competição mercê da sua 
elegância, distinguiu-se também pela tenacidade, entusiasmo, boa disposição, e sobretudo pela competência técnica 
desta filha de aviadores. O apoio do Ricardo, seu namorado, foi precioso em labores que teriam ultrapassado as nossas 
forças combinadas. O Ludovico Lourenço, que os substituiu na segunda semana, não teve o benefício de um período de 
adaptação mas depressa encontrou o ritmo necessário. Estreantes nestas lides, é um mistério como conseguiram 
encontrar tanto tempo para estar na piscina, passear, divertir-se e fazer amigos, dada a pressão e a curva de 
aprendizado a que estiveram sujeitos. Bem hajam! 

O Jorg contou com o apoio dos simpáticos húngaros Csaba e Dora, que haviam já apoiado a equipa portuguesa no 
Europeu em Bekecsaba, e que se integraram muito bem conosco. 



Equipamento (1) 

Uma participação desta ordem não se improvisa no joelho. Finanças, papelada, treinamento têm de ser assegurados de 
antemão. O equipamento é um destes aspectos essenciais. 

Participei com o meu LS-7 (classe standard) e o Jorg no seu recém-adquirido LS-3 (classe 15 metros). O facto de estar 
ainda a adaptar-se à nova máquina afectou a prestação do Jorg, que estava igualmente a adaptar-se ao uso do PDA 
como suporte de navegação e computador de vôo suplementar. Preferi manter-me fiel ao meu painel espartano, 
especialmente porque o computador de vôo Zander já de si cumpre quase todas as tarefas que é hoje moda atribuir aos 
PDA, tais como interface gráfica de navegação, centragem de térmicas, etc, com vantagem em termos de fiabilidade. 

Quão importantes são estas modernas ajudas electrónicas? Numa palavra, são indispensáveis para maximizar o 
rendimento. Parece mentira, mas é um facto que o recurso mais necessário ao vôo de planador de alto rendimento é 
capacidade cognitiva: o piloto encontra-se num estado de saturação mental do início ao fim de uma tarefa de 
competição. É sobretudo nos momentos críticos do vôo, quando o cansaço mental ou a necessidade de cumprir 
simultaneamente várias tarefas mentais se apresenta, que as ajudas electrónicas se revelam mais úteis. Trazem porém o 
risco de distrair os pilotos menos experientes com a sua informação prodigiosamente rica, insensibilizando-os para a 
informação - bem mais importante - que se encontra do lado de fora do �cockpit�.  

Equipamento (2) 

Ambos nos permitimos a extravagância de equipar os nossos planadores com tomadas de energia total da esa-systems 
para esta competição. Estas magníficas sondas serviram, no meu caso, apenas para revelar fugas no sistema pneumático 
que não eram perceptíveis com a sonda original. Mais um elemento para a lista de manutenção para o inverno� 

Um factor inesperado foi a grande quantidade de insectos nas ascendentes térmicas, os quais, esmagando-se contra o 
bordo de ataque das asas, reduzem substancialmente o desempenho aerodinâmico dos perfis laminares utilizados nos 
planadores de competição. Muitos concorrentes dispunham de �bug-wipers�, dispositivos que permitem limpar o bordo de 
ataque das asas em pleno vôo. O desempenho do meu LS-7 era virtualmente equivalente, no início dos vôos, ao dos 
mais recentes LS-8 e Discus 2 equipados com limpa-mosquitos, mas após duas ou três horas já resultava visivelmente 
inferior. A falta de limpa-mosquitos ter-me-á custado, só por si, dois ou três lugares na classificação final. Evidentemente 
a contaminação por insectos é mais sensível na primavera, diminuindo para valores insignificantes no verão e outono. 

Custos 

Dos custos directos da participação portuguesa no �Overseas�, apenas uma diminuta fracção teve a possibilidade de ser 
suportada por ajudas de custo. Os custos indirectos nem sequer os contabilizamos, senão não iríamos. Nas competições 
FAI de Nível I, com as estadias, distâncias e formalidades acrescidas, os custos chegam a atingir a dezena de milhar de 
euros. É evidente que o autofinanciamento se torna insustentável. 

Conclusão 

Valeu a pena? Decerto que sim! A relação custo/qualidade, o convívio e o aprendizado quer dos pilotos, quer das equipas 
de terra, foram enriquecedores. Para concluir, gostaria de fazer um agradecimento especial às nossas dedicadas equipas 
de terra e à Federação Portuguesa de Aeronáutica pelo apoio proporcionado. 

 
Vista geral da grelha de partida e edifício sede do Aeródromo de Ocaña, com 7 (F Almeida) e CH (Jorg 
Herrmann) em primeiro plano, e 48 (David Findon) em segundo plano. 



 
Vista da grelha de partida durante os reboques. Cinquenta e quatro planadores lançados em quarenta e cinco 
minutos! 

 
O autor e equipa de apoio.  

 
Descolagem! 


