
Introdução 

Foi-me sugerido alinhavar uma narrativa do meu vôo de 31 de Julho de 2004. Sendo o mais longo feito em 
planador, integralmente em território nacional até à data, este vôo suscitou alguma curiosidade. Nestas 
linhas demonstrarei que, conquanto gratificante em termos pessoais, este vôo não deve ser tido senão como 
um marco representativo do nível ainda modesto do vôo à vela em Portugal. 

O vôo em planador é por natureza tributário das incertezas do tempo. O ano que agora finda não pode sob 
esse prisma ser considerado excepcional. Até fins de Junho, havia produzido apenas alguns dias isolados de 
características clássicas. Este estado de coisas é sempre muito limitador, pois dias singulares são difíceis de 
prever e ainda mais de aproveitar em pleno, dados os compromissos profissionais e outros aspectos de 
índole prática a que todos estamos sujeitos. 

O mês de Julho brindou-nos finalmente com alguns dias melhores em datas sensatas, dos quais resultaram 
vôos na casa dos 400 km, inesquecíveis pelo espectáculo grandioso da atmosfera mas imperfeitos em 
execução, dado que uma centena de quilómetros adicionais poderiam ter sido obtidos com uma execução e 
rota optimizadas. 

Em termos pessoais estas distâncias -  assim como diversos vôos de extensão superior realizados em 
Espanha - assinalaram a minha emancipação definitiva em relação à super-orquídea que havia sido a minha 
montaria em anos anteriores, o majestoso LAK-12 �C1� de vinte metros de envergadura. 

A diferença prática essencial entre um planador de classe aberta e um standard não são os diferentes 
coeficientes de planeio, mas a capacidade de sobrevivência. A perspectiva de ser abatido longe de casa pelo 
enfraquecimento prematuro do dia é muito mais significativa para planadores de menor envergadura. 

Aproximando-se o fim do mês de Julho, os dias começam a encurtar visivelmente. Desesperando já de obter 
qualquer marca de relevo durante o ano, notei que a previsão para o último dia do mês, sem ser 
excepcional, era favorável: convecção marcada por nuvens. A atmosfera, algo turva e com um aspecto 
estável, nada augurava de bom, e o vento de sul seria um irritante menor. Mais por hábito que por fé, lastrei 
o pequeno Rolladen-Schneider com centena e meia de litros de água e afadiguei-me com a miríade de 
preparativos que antecedem o reboque. 

A primeira hora: de Évora a Alpalhão 

A descolagem, três quartos de hora depois do meio dia, por pouco não foi prematura. A primeira térmica 
mal podia suster o planador pesadamente lastrado. Pacientemente fui mantendo altitude, arrastado pelo 
vento, até uma bolha mais forte conceder-me carta de alforria. Ao atingir os 1400m de altitude, volto as 
costas ao aeródromo e meto rumo aos cúmulos em formação no horizonte próximo. 

As duas ou três primeiras térmicas num vôo de longa distância têm importância estratégica. É habitual 
cometer erros iniciais de encaminhamento que atrasam a entrada em ritmo essencial para os grandes 
desempenhos. Ao contrário de vôos de campeonato, em que os concorrentes observam atentamente as 
condições da atmosfera até chegar o momento ideal para a saída, no vôo de longa distância é preciso partir 
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logo, antes de poder formar um �mapa mental� do dia. Por isso é essencial observar diligentemente o céu 
durante a subida na primeira térmica, porque não se terá outra ocasião de fazê-lo antes de partir!  

Algumas características menos felizes deste dia em particular depressa se fizeram notar: as térmicas, 
embora de boa intensidade, eram difíceis de encontrar: os núcleos ascendentes, muito estreitos, estavam 
embebidos numa área extensa de turbulência térmica sob as nuvens. Era preciso muita disciplina para 
rejeitar térmica atrás de térmica fraca e seguir adiante. Os núcleos não obedeciam a uma posição previsível 
ou consistente, ora ocorrendo de um lado, ora do outro das nuvens. Dificuldades que se traduziram na 
necessidade de uma pilotagem conservadora e em perdas de tempo. A caça à térmica só não foi de todo 
onerosa dado poder ser feita em progressão sinuosa sob as nuvens, grosso modo no direcção desejada. 

À vista de Aviz as condições enfraqueceram a olhos vistos. Revelou-se por fim um extenso buraco azul que a 
turbidez da atmosfera até aí havia ocultado. Ponderadas as alternativas, deflecti noventa graus à direita, 
rumo a Portalegre, até contactar uma linha de cúmulos. O padrão das térmicas continuou a ser irregular, 
mas a subida gradual da base das nuvens permitiu a partir desse ponto acelerar o ritmo. A térmica média 
passou a 1.8 m/s e razões de planeio superiores a 100:1 foram obtidas com o aproveitamento judicioso dos 
alinhamentos. Castelo de Vide e Alpalhão foram transpostos às duas da tarde à confortável altitude de 
2200m: uma média corrigida de 120km/h para a primeira hora. 

De Alpalhão à Serra da Estrela 

Até aqui tudo correra bem. Mantendo o rumo, em breve alcançaria o curso do Tejo, no local em que este 
transpõe a custo as ásperas escarpas de Vila Velha do Ródão e da Barragem do Fratel. Avistando uma 
confusão de nuvens tendentes ao espalhamento sobre este relevo encaixado, deflecti a noroeste, tentando 
manter-me a salvo da influência, que estimei desfavorável, do vento nas escarpas e albufeiras, mas sem 
resultado. A atmosfera estava completamente morta numa extensão de dezenas de quilómetros a sotavento 
do Tejo. 

A primeira térmica ainda débil, à vertical da 
cidade de Castelo Branco, salvou-me do 
embaraço de aterrar em Alcains, onde 
decorria o Campeonato Europeu de 
Ultraleves. Um salto rápido para uma 
segunda térmica mais activa, e em questão 
de minutos regressava ao conforto da base 
das nuvens. O Aeródromo da Covilhã, ainda 
invisível devido à forte bruma, estava já ao 
alcance de planeio. 

Os trinta e cinco quilómetros seguintes foram 
feitos em golfinho, não havendo, a despeito 
da abundância de nuvens, ascendentes 
dignas desse nome. Sobre as montanhas a 
cobertura nubosa assumia contornos de 
sobredesenvolvimento, com o indesejado 
cortejo de ciclos de convecção e o risco de 
trovoadas. Cumpria estugar o passo. 

Recuperei alguma altitude numa térmica débil 
a sotavento da Serra da Gardunha e atirei-me ao paredão do Hospital nas faldas da Estrela onde, após uma 
busca demorada, localizei uma térmica retorcida por forte cisalhamento que alçou o pequeno LS-7 à altitude 
máxima do vôo: 2800m sobre o nível do mar, 1000m sobre o terreno. 

O quadro que se estendia para norte era de sonho: cúmulos perfeitos até perder de vista. Lancei-me para 
lá, mas com alguma inquietação. Estava a duzentos quilómetros de casa; tinha o pressentimento de que as 
condições a sul não se iriam manter, que a entrada de uma massa de ar distinta poderia cortar o caminho 
de regresso; e sobretudo, já não podia ignorar a forte indisposição física que já há mais de uma hora me 
acompanhava. Às três e cinco, dei meia volta. 

Da Serra da Estrela ao Gavião  

Em boa hora o fiz, pois o regresso revelou-se de imediato problemático: mais de cem quilómetros de 
'nuvens pintadas', esplendorosas mas sem térmicas aproveitáveis, ludibriaram-me até às portas do Ródão, 
num percurso descendente curiosamente simétrico ao da ida. Transpus o obstáculo pelo Talvegue do Rio 
Ocreza à vista de Proença-a-Nova, não tendo altura suficiente para o fazer sobre as cristas. Transposto o 



rio, algumas térmicas fracas e por fim 
a redenção e o retorno à base das 
nuvens sobre a pista do Gavião. A 
travessia das planícies e montes a 
norte do Tejo fora duplamente 
pérfida, o que não é habitual na minha 
experiência e indicia a grande 
complexidade meteorológica deste dia. 

Do Gavião a Évora 

Por essa altura, a minha indisposição havia-se resolvido com o dispêndio do almoço e dos sacos plásticos 
destinados a tais emergências. Pela próxima meia-hora não voltaria a ter dificuldades dessa natureza. 
Motivos de preocupação existiam porém: no caminho de regresso as condições tornavam-se rapidamente 
azuis, e a opacidade da atmosfera fazia temer uma inversão e a consequente estabilidade instalada a sul. 

Assim, foi conservadoramente que iniciei os planeios de regresso, embora descendentes fortes logo 
impusessem velocidades-ar superiores a 170 km/h. Térmicas débeis permitiram recuperar parte da altitude 
perdida, mas após Aviz todas as ascendentes desapareceram. A altitude era insuficiente para chegar a Évora 
contra o vento existente. 

Com uma concentração total na massa de ar e uma rigorosa pilotagem táctica, logrei chegar com 680 
metros à IP7. Estava salvo! E então, como frequentemente acontece, encontrei uma abundância de térmicas 
na última dezena de quilómetros até chegar à pista de Évora. Nada mais natural - tratava-se de convecção 
recente no seio da nova massa de ar, já sob a inversão a baixa altitude que o planador havia penetrado. 

Conclusão 

Com os cinco vértices permitidos pelas regras do OLC, o vôo 
deu 444 quilómetros em 4:55 horas, um valor bastante aquém 
dos 500 quilómetros desejados. Eram possíveis neste dia? 
Provavelmente não, dado que esgotei por completo a duração 
do dia, tendo partido e regressado no limiar do possível, e 
mesmo com as magníficas condições a norte da Serra da 
Estrela, teria sido necessária meia hora adicional para 
completar os 500. Não foi um dia clássico, teve demasiadas  
inconsistências. 

Uma alternativa intrigante e provavelmente bem sucedida teria 
sido seguir viagem até Bragança: os problemas com a massa 
da ar havidos a sul não se verificaram no norte, onde só já na 
Serra Cantábrica o sobredesenvolvimento causou trovoadas 
visíveis nas fotografias de satélite. O estado de saúde do piloto 
provavelmente afectou o processo de decisão. 

O vôo teve a meu ver um valor mais simbólico que 
quantitativo. Que destino magnífico é o pico nevado da Serra 
da Estrela! A poesia dos destinos tem sido descurada pelo vôo 
à vela moderno, desdenhoso de metas pré-declaradas. 
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