
A Semana de Vôo à Vela de Évora / 2003 
Em 2003 diversos factores conjunturais vieram a afectar negativamente o vôo à vela em Portugal. Uma 
das principais vítimas foi o Campeonato Nacional de Vôo à Vela: findo o prazo de inscrições, haviam sido 
recebidas apenas duas inscrições de pilotos portugueses e três de espanhóis. 

Os organizadores sentiram-se por conseguinte na necessidade de cancelar o campeonato por 
considerarem que não estavam reunidas condições para haver uma prova com significado desportivo. 
Não obstante, decidiu-se realizar uma Semana de Vôo à Vela em lugar do campeonato, em atenção 
aos pilotos já inscritos, em particular os convidados de Espanha, e à colaboração e atenção que os 
organizadores haviam merecido da parte da Autarquia de Évora, das autoridades aeronáuticas e dos 
demais utentes do aeródromo, que haviam graciosamente aceite o condicionamento das suas próprias 
actividades em prol da realização do campeonato. 

A filosofia da Semana de Vôo à vela consistiu em facultar aos pilotos inscritos apoio meteorológico, 
tarefas e breves diários em tudo equivalentes aos de uma competição nacional, porém num ambiente de 
informalidade e deliberadamente sem publicação de resultados e classificações. Desse modelo resultou 
uma conjunto de vôos de considerável mérito desportivo, com os participantes a adoptarem estratégias 
de colaboração mais que de competição. 

  
Foto 1: Ferreira Pires e José Aguiar, nos LAK´s a prepararem-se. Pedro Inciarte e Francisco Almeida a trocarem impressões. 
Foto 2: O fabuloso ASW 27 e o nosso colega Pedro Inciarte frente ao Monte, Évora. 
 
Dado o carácter informal da Semana, decidiu-se por uma simplificação de procedimentos destinada a 
reduzir os impactes sobre outros utentes do aeródromo e do espaço aéreo. Solicitou-se assim o 
cancelamento do NOTAM relativo à reserva da pista para formação de grelha de partida. Reduziu-se 
também o número de oficiais, com F Almeida a concentrar as funções de direcção desportiva, 
meteorologia e definição de tarefas, J Aguiar a assegurar o programa social e o enquadramento de 
visitantes, e o auxílio da Planar Lda nos reboques aéreos e apoio de pista. Cabe aqui uma referência 
especial a Arunas Klova e a colaboradores e sócios do Aeroclube de Évora, destacando-se o Director do 
Aeródromo, Galinha Dias, o Guilherme Gaivão e o Cabrita. 

A Semana de Vôo à Vela de Évora nasceu assim sob o signo da consternação. Passados poucos dias, 
porém, poder-se-ia descrever apenas com a palavra: entusiasmo. E isso devido à meteorologia única de 
Agosto último, que a par de múltiplas tragédias por toda a Europa � incêndios e mortes devidas às 
temperaturas recordes � trouxe um contexto de vôo à vela estimulante e complexo, simultaneamente de 
grande dificuldade técnica, de energia intensa e altas velocidades. 

Essas condições tiveram génese no embate de massas de ar muito quentes e lábeis vindas do norte de 
África com massas tropicais, quentes e húmidas vindas do Atlântico. A zona de convergência veio a 
situar-se fortuitamente sobre território nacional, oscilando entre a costa Alentejana e a fronteira com 
Espanha, trazendo sobredesenvolvimento, trovoadas e virga (precipitação que evapora antes de atingir o 
solo). Uma combinação trágica, já que às conflagrações causadas pelas descargas eléctricas não 
puderam acudiram os habituais aguaceiros. 

Uma circunstância que se revelaria de grande importância durante toda a semana foi a altura da base 
dos cumulunimbus, sistematicamente acima de 2000m, tornando viável o vôo de distância a despeito 
dos graves e conhecidos perigos das tormentas. 



1º dia de treinos, Sábado 9 de Agosto � Temperaturas altas e trovoadas generalizadas marcaram 
este primeiro dia, num prenúncio do que seria a semana. Uma máxima prevista de 41ºC (em Évora) 
permitiria no entanto altitudes superiores a 2500m AGL. Os ventos previstos seriam moderados de SE 
rodando para W durante a tarde. 

Marcou-se uma tarefa de áreas atribuidas (AAT) com vértices em Estremoz e Esporão e sectores de 50 e 
150 km respectivamente, visando dar aos concorrentes a flexibilidade necessária para evitar as  
tormentas, cuja localização é impossível prever de antemão. A tarefa permitia distâncias de 110 a 250 
km, adequando-se a planadores e pilotos de distintas capacidades. 

Participaram deste primeiro dia os pilotos David Coito, Duarte Freitas, Ferreira Pires, Hugo Meinedo, José 
Aguiar, Pedro Inciarte e Pedro Sá e Melo. Apenas havia boas térmicas nas zonas de relevo montanhoso 
(Serra da Ossa, Portel) pelo que vários pilotos não lograram sair das imediações do aeródromo. 
Completaram a tarefa José Aguiar (LAK17a), Pedro Inciarte (ASW27, tendo aproveitado um oportuno 
fogo a Norte de Évora para conseguir saltar para a zona de Estremoz) e Duarte Freitas (DG300), com 
distâncias entre 170 e 190 km. Um dia separador de águas. 

2º dia de treinos, Domingo 10 de Agosto � O segundo dia foi também marcado por trovoadas 
generalizadas, agravadas por uma subida de temperatura e uma queda de pressão atmosférica 
relativamente ao dia anterior � denunciadora da proximidade de uma superfície frontal. A 
imprevisibilidade dos dias de trovoada levou a marcar-se outra AAT com vértices no Esporão e em 
Monforte, e sectores de 35 e 40 km respectivamente, possibilitando percursos entre os 100 e os 300 km. 

  

Foto 3: As trovoadas impediam por vezes que se distinguisse o céu da terra, emergindo tudo numa névoa pastosa. 
Foto 4: Badajoz ao longe, a caminho de Campo Maior. 

David Coito, Ferreira Pires, Hugo Meinedo, Francisco de Almeida, Pedro Inciarte e Pedro Sá e Melo 
descolaram de Évora neste segundo dia. Conseguiram realizar a tarefa Pedro Inciarte, Duarte Freitas 
(Dg300), Francisco Almeida (LS7) e Ferreira Pires (LAK17) que fez o melhor vôo, com cerca de 310 km a 
uma média de 110 km/h a fintar cumulunimbus e �buracos azuis�. As térmicas reportadas por estes 
pilotos foram fortes, com média acima de 2.5 m/s e por vezes 5, 6 e até 7 m/s, permitindo velocidades 
elevadas, porém sem esgotar o potencial da tarefa devido à barreira das trovoadas. David Coito, Hugo 
Meinedo e Pedro Sá e Melo não lograram porém sair do cone local de Évora. Tal como no dia anterior, 
um dia tecnicamente exigente apesar da forte convecção atmosférica. 

Segunda-feira, 11 de Agosto - Previsão meteorológica muito semelhante à do dia anterior, com 
máxima de 42ºC e térmicas até 3200m, porém com ascendência média inferior a 2 m/s para o conjunto 
dos vôos e trovoadas generalizadas a impedir a progressão dos pilotos. A tarefa marcada procurou evitar 
os vales do Tejo e do Guadiana, propondo-se uma AAT com vértices em Morargil, Nisa e Campo Maior. 

Nenhum dos pilotos conseguiu esgotar por completo as três horas atribuídas à tarefa, devido a dois 
obstáculos: as trovoadas - com forte precipitação - a norte da Vila de Nisa, e as condições azuis muito 
fracas no caminho para Campo Maior. Lavado pela passagem de trovoadas, o caminho de regresso para 
Évora ofereceu apenas descendentes. Com dificuldade se pôde voltar ao aeródromo. Um piloto 
completou a tarefa, Francisco Almeida, com uma distância de 305 km e uma velocidade média de 105 
km/h. Pedro Inciarte realizou um planeio final de quase 120 km e Ferreira Pires aterrou num campo 
cultivado a sul de Arraiolos. 



   

Diagramas 1 e 2: As tarefa dos dias 10 e 11 com os percursos de alguns dos concorrentes. 

Terça-feira, 12 de Agosto - A despeito da previsão oficial do Instituto de Meteorologia ser cópia-
carbono do dia anterior, uma análise mais atenta do tefigrama sugeria uma menor probabilidade de 
sobre-desenvolvimento e de trovoadas. No entanto, havia indicações de que a frente de brisa marítima 
penetraria mais do que nos dias anteriores, o que ameaçava a possibilidade de estender as tarefas na 
direcção poente. 

Foi definida uma AAT com vértices em Morargil e Gavião e sectores de 30 e 75 km, permitindo vôos de 
200 a 340 km. Descolaram David Coito, Francisco de Almeida, Hugo Meinedo, José Aguiar, José Ferreira 
Pires e Pedro Inciarte. Surpresa em Morargil, que fora invadida pela massa de ar marítimo logo às 14:00 
UTC! Para alcançar o primeiro sector era necessário percorrer cerca de cinquenta quilómetros sem 
térmicas, trazendo alguns momentos de ansiedade. 

   

Foto 5: Os Astir e um PW5 na longa espera, antes da frenética actividade das partidas. 
Foto 6: O Astir do AeCP em voo, com David Coito (no CNVV2002). 

Posteriormente, um alinhamento de nuvens ao longo da auto-estrada Estremoz-Elvas permitiu a vários 
pilotos alcançar o sector seguinte, nas imediações de Portalegre, mas novamente todos optaram por 
regressar um pouco antes das três horas designadas para a tarefa, dados os sinais de enfraquecimento 
da actividade térmica na direcção de Évora. A térmica média foi de 1.8 m/s, altitude máxima 2800m. 

A chave do dia, foi sem dúvida a forma de atacar o primeiro sector, sendo mais bem sucedidos os pilotos 
que ganharam previamente altura nas imediações da Serra de Ossa, garantindo altitude para fazer os 
necessários 80km em ar morto até o sector de Morargil e regressar com altura suficiente para conectar 
com  as linhas de energia descritas. 



   

Diagrama 3: A tarefa do dia 12 com os percursos de F Almeida e Pedro Inciarte. Foto 7: Imagem satélite falsa cor das 15:47 UTC (Fonte: DLR 
alemã) a ilustrar a expansão das trovoadas, a obstruir o sector em Portalegre, e a entrada de ar marítimo a chegar a Montemor. 

Por ironia, no final do dia as térmicas recrudesceram, ie. teria sido possível alongar os vôos até 340 km 
explorando as excelentes condições no vale do Tejo do lado espanhol, à latitude de Castelo Branco, 
dentro da área atribuída. 

Quarta-feira, 13 de Agosto - A situação sinóptica começou a alterar-se, com a aproximação de várias 
linhas frontais no Altântico. A previsão meteorológica infelizmente não foi fiável, aparentemente os 
modelos numéricos de malha estreita têm imprecisões significativas em situações de transição. 

Previa-se, tal como no dia anterior, uma entrada prematura de ar marítimo, o que levou a marcar tarefas 
muito conservadoras. A massa de ar marítimo fez no entanto uma entrada discreta, só se tendo 
intensificado após as 19:00. Seguiu-se uma noite agradável e o fim do ciclo de dias super-quentes em 
Agosto. 

Diagrama 4 A tarefa do dia 13 com os 
percursos de F Almeida e P Inciarte. 

Duas tarefas foram marcadas, 
ambas bastante curtas: uma 
AAT com vértices em Évora e 
Arronches, com um sector de 
75 km nesta última, e uma AST 
Évora-Campo Maior. Francisco 
de Almeida fez a primeira 
tarefa e José Aguiar, José 
Ferreira Pires e Pedro Inciarte 
escolheram a segunda. 

O dia foi mais uma vez definido 
pela habilidade em utilizar as 
ascendências sem ser abatido 
pelas trovoadas, evitando 
deixar-se encurralar pelas 
linhas de chuva e 
descendentes. Os vôos tiveram 
variações dramáticas de 
altitude e velocidade. O 
desempenho em planeio dos 
planadores tem alguma 
influência neste tipo de 

meteorologia, já que é preciso por vezes vencer longas distâncias sem ascendentes: por exemplo, 
Francisco de Almeida, em LS7, alcançou a primeira térmica forte apenas a trinta quilómetros de distância 
do aeródromo de Évora, no Redondo, a 700m de altitude já sob a zona de sucção de um cumulunimus. 
Nas mesmas condições, Hugo Meinedo em Astir Jeans teve de regressar a Évora, não dispondo de altura 
suficiente para fazer a transição até a primeira linha de trovoadas. 



Situação similar encontraram também José Aguiar (Lak 17) e Pedro Inciarte (ASW27), que saindo com 
1600 metros de Évora conseguiram, voando juntos e apoiando-se mutuamente, conectar com os 
primeiros cumulos congestus a Norte do Redondo, na Serra de Ossa, quando tinham apenas já 800m. 
Para tocar em Campo Maior (sector escolhido) � mais uma vez � tiveram de fazer aproximadamente 
90km em ar parado pelo que esses dois pilotos optaram por subir o mais possível na zona de Vila Viçosa, 
fazer o trajecto em planeio máximo e regressar às trovoadas da Serra de Ossa para ganhar altura 
suficiente que permitisse cruzar o cumulunimbus instalado e, mesmo assim, regressar a Évora (com o 
planador já lavado, diga-se). 

À noite houve jantar bem regado no nosso bem conhecido Jardim do Paço, oferecido por um agradecido 
mas irredutível Pedro Inciarte, o nosso colega espanhol, apesar de todos os protestos lusos. 

Quinta-feira, 14 de Agosto - Previsão muito ambígua tanto relativamente ao vento quanto à altura de 
convecção. O vento já era forte desde a manhã, o céu com 7/8 de cirrus e os sinais da entrada de uma 
frente fria. Pedro Inciarte optou por não voar e regressar a Espanha. Ferreira Pires e Francisco Almeida 
descolaram mas não realizaram a tarefa sendo o risco de aterragem fora de pista demasiado elevado. 
Entretanto era relativamente fácil manter-se em vôo local, dada a convecção existente entre os 300 e 
1600 metros com formação de estradas no azul, a despeito da cobertura de nuvens altas ser quase 
completa. 

Decidiu-se neste ponto encerrar a semana de vôo à vela, dada a meteorologia desfavorável para os dois 
dias seguintes. De facto, a sexta-feira foi dominada por precipitação frontal e vento, sendo impossível 
voar. 

Dias posteriores - Diz-se muitas vezes que as competições atraem o mau tempo. Bem... �nosotros no 
cremos en brujas, pelo que las hay, las hay��. Finda a Semana, teve início uma sequência espantosa de 
dias quase primaveris que durou nada mais, nada menos que três semanas! Estes dias apresentaram 
condições ideais para vôos muito longos, dada a sua homogeneidade: ventos fracos, base das nuvens de 
1500 a 2300m, coberto de céu nunca superior a 4/8 com distribuições cumuliformes perfeitas. Talvez 
este tenha sido o melhor mês de Agosto de que há memória no vôo à vela em Portugal. Naturalmente, 
estávamos todos a trabalhar, ou a viajar com as famílias, ou a acabar teses académicas, e desbaratámos 
essa dádiva do tempo. 

    

Foto 8 e 9: Os LS7 e DG300 de Francisco Almeida e Duarte Freitas, respectivamente. 

Conclusões Possíveis  

Apesar das dificuldades descritas a meteorologia da Semana permitiu voos muito interessantes de 
elevada exigência técnica. Verificou-se uma notável sucessão de dias com tectos altos mas era 
necessário algum cuidado nos encaminhamentos e, por vezes, muita paciência, para evitar os CB´s e 
sobretudo as suas dramáticas zonas de descarga. 

Ao contrário do que sempre tinha sucedido em outras semanas dos campeonatos nacionais, onde os PW5 
e companhia tinham nítidas vantagens pelo seu handicap e pela meteo favorável, esta foi uma semana 
onde os planadores de grande desempenho (LAK17, ASW 27, LS7, DG300) tiveram claramente 
vantagem, pela necessidade de conseguir efectuar longos planeios entre as poucas zonas de ascendência 
(apesar de fortes e estáveis). 

O modelo testado: breves meteo com sugestão de tarefas curtas e longas, estabelecimento de condições 
próximas a uma competição a sério mas com alguma maleabilidade, com os pilotos a trocarem 
informações se a apoiarem-se mutuamente, revelou-se muito atractivo e é certamente uma experiência 
a repetir pois permite incorporar diversos tipos de pilotos, com diversos níveis de experiência, sem as 



pressões excessivas da competição (voa-se os dias em que se quer ou se pode voar, com diferentes 
máquinas disponíveis em conjunto e com o apoio mútuo de outros pilotos). 

   

Foto 10 e 11: O mais sofisticado e bem equipado dos planadores presentes, o ASW 27 de Pedro Inciarte (que não revelou conseguir, mesmo 
assim, bater a grande eficácia do LAK17a). 

Foi também muito agradável ler as referências elogiosas do nosso colega espanhol � escritas num dos 
�sites� com mais expressão em Espanha - à recepção e camaradagem que aqui lhe foi dada, incentivando 
outros a experimentarem os ares desta extremidade da península. 

 

Francisco de Almeida e José Aguiar 

Junho de 2004 


