
35 Campeonato Espanhol de Vuelo a Vela 
Lillo, 19 a 26 de Julho, 2003  
 

Organizador: 
Real Aeroclub de Toledo  
 

Como previsto no calendário da ENVV, uma equipa portuguesa participou com assinalável 
sucesso no 35º Campeonato Espanhol de Voo à Vela, disputado entre 19 e 26 de Julho, em 
Lillo. 
 
Aos pilotos da ENVV prévia e atempadamente inscritos na classe Standard (J. Aguiar, F. 
Almeida) acrescentaram-se mais duas inscrições de última hora (J. Freitas e S.Melo, 
respectivamente na classe Standard e Club). 
 
A Federação Espanhola permitiu a inscrição dos pilotos portugueses em condições similares aos 
espanhóis, o que sobre o ponto de vista financeiro facilitou enormemente esta participação. 
 
A equipa foi apoiada por Rui Câmara Cabral enquanto Chefe de Equipa (que se desdobrou 
também em equipa de terra). Equipas de Terra: Silvino Pedroso (SM), Lilia Sousa (JA), família 
Freitas (JF). 
 
Os resultados finais são significativos, obtiveram-se um 2º (JA, DG300wl), 4º (FA, LS7wl) e um 
5º lugar na classe Standard (J.F, DG300) entre 9 participantes, e ainda um 2º (SM, Astir Club) 
lugar na classe Club entre 9 participantes. 
 
À equipa portuguesa foi ainda atribuído pela organização o “Prémio a la Deportividad” pelo 
empenhamento e desportivismo no seu comportamento em prova. 
 
As provas foram exigentes, perante uma metereologia raramente favorável que apenas melhorou 
nos últimos dois dias. A dimensão das provas variou entre os 200 e os 300km na Standard e 
entre os 100 e os 200 na Club. O piloto J. Freitas obteve aqui a prova de distância para a 
concessão do seu C de Ouro, realizando o seu primeiro voo de distância superior a 300km. 
 
É de destacar o bom trabalho de equipa realizado na Classe Standard, assim como o eficaz 
apoio mútuo entre todos os participantes portugueses nesta classe que permitiu atingir nos 
melhores dias velocidades em prova próximas dos 110km/h, significativas face à meteorologia 
encontrada. 
 
Importa registar as extremas dificuldades encontradas na mobilização de equipas de terra de 
apoio que levou à necessidade de partilhar as existentes, o que poderia ter provocado problemas 
significativos caso ocorrem-se aterragens fora e simultâneas. 
 
Propõe-se o envio à Real Federación Aeronautica Española, Sección Vuelo a Vela e ao Real 
Aero Club de Toledo de uma carta oficial da FPA agradecendo a extrema simpatia e cortesia 
com que foram recebidos alguns dos membros da Equipa Nacional de Voo à Vela que 
participaram no Campeonato Nacional Espanhol e esperando as possibilidade de estreitar 
relações, promovendo futuras cooperações. 
 


