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Évoradrome, uma aposta em que futuro? 
 

Cmd. Victor Fernandes  
 

Após longa conversa com o Sr. Cte. Durval Ribeiro, presidente da APPLA e director da 
Revista Sírius, aceitei não exigir a publicação da carta que seguidamente se transcreve, 
a fim de não prejudicar a linha editorial daquela publicação e de não dar início a 
qualquer tipo de polémica. A Revista Sírius não tem espaço redactorial para a 
publicação de cartas dos leitores, não está vocacionada para a troca de opiniões nem 
pretende alterar essa linha editorial, o que respeito, embora não concorde. 

Não podem, no entanto, passar em claro uma série de declarações proferidas pelo Sr. 
Cte. Lima Basto, em entrevista publicada na revista nº 104 de Julho/Agosto, a propósito 
das suas novas funções como director do Aeródromo Municipal de Évora, sob pena dos 
leitores daquela revista, virem a ficar com uma ideia deturpada sobre a verdadeira 
vocação daquela infra-estrutura aeronáutica, das condições em que o novo director a 
encontrou, inferindo-se das suas palavras que a anterior direcção, muito pouco, ou 
nada, teria feito pelo seu desenvolvimento e que era esta nova direcção a grande 
catalizadora dos esforços de desenvolvimento do Aeródromo de Évora. Decidi pela 
publicação da carta neste blog, de molde a não prejudicar a revista, nem tão-pouco 
pôr-me em “bicos dos pés”, pois a ideia não é receber nenhum prémio de 
compensação. É antes sim, repor a verdade dos factos.  

 
Água d’Alte, 31 de Julho de 2004 

Ex.mo Sr. Director da Revista Sírius 

 
Após atenta leitura da entrevista dada pelo Sr. Comandante Lima Basto, no último 
número da Revista Sírius, pessoa por quem tenho estima e consideração – não só 
porque fui seu co-piloto, colega de curso de qualificação em A340 e por ele, quando 
era DOV na TAP, nomeado para o curso de comando – não posso deixar de prestar 
aqui um esclarecimento, cuja publicação desde já agradeço, em abono da reposição 
dos factos e da verdade, acerca do Aeródromo Municipal de Évora. 

Contrariamente ao que se poderá depreender da entrevista dada pelo Sr. Comandante 
Lima Basto, o legado que lhe foi deixado não é um pequeno aeródromo quase virgem e 
sem rumo. O Aeródromo Municipal de Évora tem um Projecto de Desenvolvimento 
Estratégico, um Manual de Operações e Regulamentação do Aeródromo, vedação, 
portaria, projectos para ampliação da pista para 1600m e instalação de iluminação da 
pista e de rádio-ajudas. O Aeródromo de Évora tem inclusivamente, um projecto para a 
criação de uma Aldeia Aeronáutica, um hotel com piscina e campos de ténis, sistema de 
pagamento por multi-banco, rent-a-car, paragem de autocarros, projecto de taxas, 
viabilização económica de uma Torre de Controlo afecta ao Aeródromo (e não à 



academia) com controladores e AITAS, pertencendo a um quadro próprio a criar na 
CMÉvora. 

Em 1997, após o sucesso obtido com o primeiro Portugal Air Show, a Câmara 
Municipal de Évora, convidou a AEROpress, empresa da qual eu era sócio fundador, a 
apresentar um estudo de viabilidade e de desenvolvimento estratégico para o 
aeródromo de Évora. Como piloto de linha aérea, mas também muito ligado à aviação 
geral, como alguns se lembrarão – através da Aerobática (da qual sou sócio fundador), 
da organização das Voltas Aéreas a Portugal e dos Rallies Ibéricos (provas em que fui 
Director e organizador), da minha passagem pelo Aero Club de Portugal (do qual fui 
director), da organização das Operações Aero-florestais e de vários festivais aéreos – 
considerei meu dever encontrar para o Aeródromo de Évora, uma solução que 
compatibilizasse os interesses dos diversos tipos de operadores dando especial ênfase à 
aviação geral, desportiva e de turismo e aos pequenos operadores, como a Agroar, a 
SIMA a Planar, o Aeroclube de Évora, o Aero Club de Portugal e outros, que já lá se 
encontravam estabelecidos há muitos anos. 

Ficou acordado, entre mim e o Presidente da Câmara à época, Dr. Abílio Fernandes, 
vereador Jorge Pinto e Dr. Adelino Fonseca, que em caso algum a aviação desportiva 
sairia prejudicada pela construção da Academia Aeronáutica de Évora, que se 
perfilava já, para tomar conta do aeródromo. 

O Projecto de Desenvolvimento Estratégico do Aeródromo de Évora (PDE), tal como 
foi desenvolvido por mim, assentava nesses princípios e resultou de um grande esforço 
de negociação com a Força Aérea, (que não pretendia abdicar das suas TRA’s), com o 
INAC, com os pára-quedistas do Aero clube de Évora, com as pequenas empresas 
estabelecidas há décadas no aeródromo e com o pessoal dos planadores do AeCP. 

O desenvolvimento sustentado do Aeródromo de Évora, deveria encontrar formas de 
compatibilizar as actividades aeronáuticas mais diversas. Deveria ser uma mais valia 
para a região, deveria constituir-se como um pólo tecnológico, turístico e desportivo. A 
esse propósito, fui e serei sempre favorável à implantação da Academia Aeronáutica de 
Évora. Sempre a defendi. Mas não sozinha, não a administrar, nunca a impor-se. 

O PDE assentava em três fases de desenvolvimento do aeródromo, criava uma área de 
exclusão e de protecção do aeródromo, propunha procedimentos para a 
compatibilização das diversas actividades, sugeria a instalação da academia com a 
única restrição de, aos fins-de-semana, planear voos de navegação para livrar o 
circuito do aeródromo, para a aviação de lazer, pára-quedistas e planadores, 
estabelecia circuitos anti-ruído, áreas de trabalho, uma pista de terra batida, paralela 
à de alcatrão, para permitir a saída rápida dos planadores, aumentando o número de 
movimentos em conjunto com os aviões ligeiros, Manual de Operações e 
Regulamentação do Aeródromo (MORA), uma Torre de Controlo e a criação de uma 
Aldeia Aeronáutica com hotel, rent-a-car e outras facilidades. 

Infelizmente, a Câmara Municipal, contrariamente àquilo que era sugerido no nosso 
Projecto e deturpando totalmente os princípios de isenção que tinham norteado o 
estabelecimento do MORA, assinou um protocolo com a Academia Aeronáutica de 
Évora onde estabelecia a isenção do pagamento de taxas àquela academia, contra a 
prestação por parte desta, de um Serviço de Informação de Voo em Torre de Controlo 



própria, deixando nas mãos de uma das partes interessadas a gestão do tráfego de 
todos. Ora, está-se mesmo a ver o resultado. A aviação desportiva e de lazer é hoje em 
Évora, uma sombra daquilo que era antigamente e do que deveria ser nos nossos dias. 
Senão atente-se bem na INF. Nº 12/04, de 22 de Julho, emanada e assinada pelo 
Director do Aeródromo de Évora destinada a todos os operadores e atente-se às graves 
decisões que lhe deram origem, nomeadamente quanto ao encerramento da pista de 
terra batida – de uso extremamente importante para os planadores, ultra-leves e pára-
quedistas – e para a proibição de aproximações e aterragens na pista 19! 

A entrevista dada pelo Sr. Comandante Lima Basto, vem na linha do que daí para a 
frente se passou: A tomada do Aeródromo de Évora por grupos de interesses 
económicos em detrimento da aviação desportiva e de lazer, isso sim contra a vontade 
do engenheiro Eugénio de Almeida! 

Victor Silva Fernandes 

 


