
Silly season 
Atropelos primaveris na Cobilhã 

Sábado 10.04 

Tendo aproveitado o feriado para ir à Covilhã, fiz o 
primeiro vôo de distância no sábado. Preferindo, 
como sempre, um reboque baixo, encontrei-me 
prisioneiro de uma camada superadiabática muito 
espessa até 1600m msl, sem convecção 
organizada. Após várias tentativas, decidi pelo tudo 
ou nada e lancei-me num caminho sem retorno 
rumo ao Vale de Manteigas, onde encontrei a 
térmica mais forte que finalmente me alçou acima 
da camada superadiabática. 

Tendo avançado até perto de Linhares, retornei 
pela encosta Norte da Serra da Estrela em 
ziguezagues aflitos à procura das raras e medíocres 
térmicas até alcançar uma linha de convergência, 
pela qual segui confortavelmente até Pampilhosa 
da Serra. Uma leve indisposição já se havia 
convertido nessa altura em forte enjôo. 
Cuidadosamente evitando qualquer manobra 
brusca, fiz ainda mais três pernas com vértices em 
Manteigas e a Barragem de Castelo de Bode, até 
dizer finalmente adeus ao almoço numa térmica 
mais turbulenta, seguindo-se um retorno prematuro 
à Covilhã. Ainda assim, 330 km. Nada mau para 
Abril. 

A térmica média foi de 1.4 m/s, a velocidade média 
em transição 130 km/h e o planeio médio 49:1, 
evidenciando uma contribuição importante do vôo 
em golfinho. 

Domingo 11.04 

Levantei vôo cerca das 11:30 para um reboque a 
400m. A indisposição do dia anterior não 
desaparecera e mal havia dormido durante a noite,  
mercê da coabitação com uma juventude 
turbulenta que não conhece horários� 

De imediato uma crise - o sinal de GPS 
desaparecera! Seguiu-se uma sessão de origami 
anatómico de um quarto de hora, até conseguir 
restabelecer a alimentação de energia do logger, 
cuja conexão está junto ao nariz do planador. 
Durante esse tempo pilotei com o que havia mais à 
mão - cotovelo, queixo, bochecha, etc, sem perder 
térmica nem rumo. Realmente o LS7 é um planador 
com excelentes características de pilotagem! 

Solucionada a crise, nova crise: o desenvolvimento 
dos cúmulos sugeria uma penetração profunda 
para leste. Felizmente havia a bordo mapas de 
Espanha. O percurso a efectuar encontrava-se, 

como manda a Lei de Murphy, precisamente ao 
longo das dobras e bordas; seguiu-se uma outra 
sessão de origami, desta feita de um mapa de 
quase um metro num cockpit que mal tem a 
largura dos ombros... inevitáveis encontrões no 
manche acompanhados de g-negativos. As aves 
que me acompanhavam não terão decerto retido 
uma impressão favorável da habilidade, ou mesmo 
da sanidade mental, do grande pássaro branco que 
tonteava pelos ares... 

Não há porém mal que sempre dure, e logo tive 
disponibilidade para programar alguns 'waypoints' 
espanhóis no computador. Sabe quem já o fez 
como é impraticável em vôo. Terminada mais esta 
prova, e apesar da pilotagem mais que desatenta, 
já estava a 100 km da Covilhã e a Serra da Estrela 
há muito desaparecera em meio à bruma. 

Pouco depois, surgem ao longe os portentosos 
picos nevados da Serra de Gredos, que 
instantaneamente tornaram supérfluos todos os 
anteriores cuidados de navegação. 

Por esta altura, o espalhamento de cúmulos 
atingira um alto grau de desenvolvimento. A 
turbulência tornou-se fortíssima sobre as 
montanhas, partindo quaisquer ascendentes e 
fazendo-me dizer adeus ao almoço pela segunda 
vez em dois dias... fortemente mareado, passei a 
ter apenas duas opções: ou continuar sob os 
cúmulos, numa escassa banda de trabalho entre a 



base das nuvens e os picos da Serra de Gata, ou 
rumar à planície, despida de térmicas pela 
convecção nas montanhas. A Serra de Gata, apesar 
de pouco elevada, tem largura considerável. Não 
oferece pontos óbvios de disparo de térmicas. Sem 
conseguir ganhar altura, rumei portanto para a 
planície a sul enquanto ainda tinha altura suficiente 
para ultrapassar a cintura de montanhas. 

Eram de esperar descendentes; não o eram quinze 
quilómetros seguidos com a agulha do variómetro 
colada no limite inferior! Quando finalmente liberto 
da descendente, estava longe das montanhas e 
abaixo da altura habitual de entrada em circuito! 

O terreno era impróprio para aterragens fora: 
montes e colinas, pomares e hortas muradas. O 
vento à superfície constituiu outra surpresa: de sul 
com cerca de 45 km/h! Inicialmente pensei tratar-
se de uma invasão de uma massa de ar frio, mas 
provavelmente era apenas o efeito de sucção das 
montanhas a 15 km de distância. 

A necessidade é a mãe do engenho... uma procura 
atenta finalmente encontrou uma débil térmica 
sobre os telhados de uma aldeia. Pacientemente, 
fui galgando até atingir de novo cerca de 1800 msl. 
Opções? Prosseguir não, dado o meu estado 
mareado; retornar era impossível de imediato, pois 
uma extensa faixa de espalhamento de nuvens 
havia cortado as térmicas no caminho de volta (e 
só viria a dissipar-se cerca de duas horas mais 

tarde). Esperar pela dissipação também não era 
uma opção, pelos motivos acima apontados. 
Prossegui lentamente rumo ao aeródromo de Soria, 
e logo a seguir para a pista de Monfortinho. Nos 50 
km desse trajecto, e apesar de uma atenta procura, 
não encontrei nada que mexesse uma palha! 
Aterrei sem incidentes em Monfortinho. 

A térmica média durante o vôo foi de 1.2 m/s,  a 
velocidade média em transição de 125 km/h e o 
planeio médio de 42:1. 

Um vôo não são apenas os quilómetros feitos 
(cerca de 210 no caso), mas também as 
experiências vividas, as imagens e impressões que 
a memória retém e as lições aprendidas. Desse 
ponto de vista, este foi um dos vôos mais ricos que 
já tive o privilégio de fazer. 

Para terminar, um agradecimento especial ao 
Ludovico e ao Freitas, que prepararam o resgate, e 
ao Hugo Jorge que o executou com perfeição, 
apesar de ser a primeira vez que conduzia um 
reboque, e sozinho! 

 

Francisco de Almeida 


