
A participação do K17 no Senasa British Overseas 2005 
  
Depois da brilhante participação do nosso compatriota e amigo José Aguiar no 

Campeonato Nacional Espanhol, é já tempo de divulgar a nossa (K17) visão do que foi o 
Senasa/British Overseas 2005.  

 
No campo desportivo, os resultados estão à vista e disponíveis para todos (ver 

www.europeansoaringclub.co.uk) e estes merecem-nos apenas um comentário: obviamente 
que em qualquer competição o resultado final é o que conta pois é o que fica registado; mas 
para nós a consulta dos resultados diários era quase apenas um “acto social”. A nossa 
participação tinha outros objectivos: voar muito e bem, aprender com os melhores (já que os 
pássaros, esses egoístas, não nos ensinam), divulgar o voo à vela Português e, ao mesmo 
tempo, divertirmo-nos (o mais possível). 

 
Como virão à frente todos estes objectivos foram (quanto a nós atingidos), mas vamos por 

partes, descrevendo o nosso dia a dia. 
 
A Organização do campeonato (como sabem ao cargo de Brian Spreckley) contava com 

uma modesta (em numero) equipe de 5 elementos incluído o próprio Brian e pautou, em todos 
os dias sem excepção de uma excepcional demonstração de capacidade de organização do 
ponto de vista competitivo e logístico, assim como de uma rigorosíssima pontualidade. 

 
Esta pontualidade começava com o briefing diário sempre agendado para as 11 horas 

onde era fornecida toda a informação pertinente de meteorologia e espaço aéreo e culminava 
com a apresentação das tarefas do dia (às vezes em número de três...). Isto obrigava-nos a 
aprontar o planador e levá-lo para a cabeceira da pista em uso bem antes do briefing para que 
depois houvesse tempo de preparar a tarefas e resolver os “affairs” pessoais (como comer 
qualquer coisa, passar por um processo de estágio mental, etc...) 

 
Por termos levado o avião (nos dias anteriores ao campeonato, levámos o planador por 

via terrestre e o avião em mais uma aventura aérea...) mantínhamos uma agradável partilha de 
avião e planador (como diria o próprio Brian “sem sabermos sempre muito bem quem estava a 
voar o quê...”), isto é, num dia um rebocava e outro voava o K17 e no dia seguinte 
alternávamos. Esta partilha permitiu que, do ponto de vista físico estivéssemos sempre em 
condições (comparando com o cansaço evidente de alguns pilotos) e do ponto de vista 
psicológico, a moral estava sempre elevada uma vez que quem estava incumbido de voar o 
Robin tinha normalmente umas boas horas disponíveis para estar na piscina, ir às compras, 
etc... 

 
À hora marcada no briefing para se montar a grelha era a azáfama que, supomos, ser fácil 

de imaginar: em quinze minutos estavam alinhados cerca de 50 planadores e TODOS prontos 
para descolar! Vale nesta altura a entreajuda entre pilotos, equipes de terra e do próprio Brian 
com o seu humor característico! 

 
A fase das descolagens marcava o início da sessão de voos e era, por momentos um 

momento de elevado stress: em 45 minutos, com 8 rebocadores e um elevadíssimo grau de 
segurança, todos os planadores estavam a voar, havendo largadas de cabo em vento de cauda 
e aterragens na pista perpendicular à da descolagem. Isto com um simples rádio de terra mas 
nas mãos do Senhor Brian Spreckley.  

 
Depois das descolagens, as tarefas eram distintas para ambos: enquanto que quem 

estava no planador suava desalmadamente para voar mais longe e mais rápido aprendendo a 
cada instante e desfrutando da companhia dos melhores, o outro estava calmamente a arrumar 
o avião, a recolher o cabo de reboque e a preparar a chegada do planador acabando, 
inevitavelmente na piscina. 

 



À chegada do planador, recomeçava a azáfama, mas desta vez para arrumar tudo o mais 
rápido possível: um entregava o logger à organização e tratava dos aspectos logísticos do voo. 
O outro limpava o planador, cobria-o e deixava-o bem preso ao local onde o guerreiro iria 
repousar durante a noite. Este stress auto-induzido justificava-se por algo que tipificou toda a 
competição e que é, agora, uma das principais razões da nossa vontade de lá voltar. No final 
do dia pilotos e demais membros de todas as equipes participantes juntavam-se no bar 
devidamente acompanhados por “una canha” e devidamente trajados em uniforme de banho e 
toalha a condizer. Impressiona nestes momentos a naturalidade e o prazer com que um grupo 
de pilotos deste calibre confraterniza com outros e faz questão de os receber no seu seio. 

 
Os dias acabavam com um agradável jantar no restaurante do aeródromo, organizado 

invariavelmente e como não podia deixar de ser pelo próprio Brian Spreckley e, uma ou outra 
vez, com um passeio até Aranjuez ou Ocaña na companhia de alguns dos pilotos presentes. 

 
As excepções à rotina acima descrita foram os dias em que não houve voos onde fomos 

passear até Toledo, num dos dias, e a Chinchón (no outro). No terceiro dia de não voo fomos 
convidados pelo nosso amigo David Findon a jantar com ele, respectiva família e demais 
colegas de clube (momento para dizer que só do clube dele estavam presentes oito pilotos) na 
moradia que eles tinham alugado. Foi um agradável churrasco à beira da piscina e regado por 
vinho alentejano (confessamos que já tínhamos saudades de um bom vinho nacional e o David 
parecia estar a adivinhar...). 

 
De entre os pilotos presentes, e nos imensos momentos de convívio, fomos convidados a 

comparecer nos mais diversos locais de voo (desde a África do Sul até à Nova Zelândia, 
passando pela Holanda, França e, claro, pela Inglaterra). Claro está que os convites foram 
retribuídos e alguns dos presentes já se comprometeram a fazer uma visita até Évora e 
connosco partilhar a sua companhia. 

 
Uma palavra de agradecimento ao Jorg por toda a ajuda prestada e pela cedência da sua 

casa ambulante para tomarmos o pequeno-almoço. E claro, os nossos parabéns pela 
excelente prestação durante toda a competição (no primeiro dia de provas descolou uma hora 
depois do último quando a porta já estava, há muito tempo aberta, mas esta história é para ele 
contar...) 

 
De referir também que durante dois dos dias da competição fomos brindados pela vista de 

dois amigos nossos vindos directamente da Alemanha em DG500M. No seu passeio anual pelo 
sul da Europa, Rolland e Rosie fizeram um desvio até Ocaña para nos visitar. Continuaram 
depois até Sevilha o seu passeio de férias...  

 
As histórias que aqui ficam por contar (aterragens fora, reboques que estiveram para não 

o ser, o sucesso da bandeira de pirata, o acidente do Richard Johnson contra o carro do 
Freitas, as passeatas com lanches de 75 euros, as reparações durante a competição, a bazuca 
de batatas, o planador a jacto, o kunami, etc…) eram suficientes para escrever talvez um livro 
(mas antes temos de plantar uma árvore e procriar). 

 
Fica na nossa memória a recordação de uma excelente competição ao nível desportivo 

mas, acima de tudo, ao nível pessoal, de tão elevado que é o espírito presente. 
 
Esperemos que até para o ano... 
 
 
 
José Dias e Duarte Freitas 
 
Agosto de 2005 

 


