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ACTA DA REUNIÃO HAVIDA NO DIA 18-09-2004 NO AERÓDROMO DE ÉVORA, PROMOVIDA PELO 
AERO-CLUBE DE ÉVORA PARA DISCUSSÃO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS QUE AFECTAM A 
ACTIVIDADE DA AVIAÇÃO DESPORTIVA EM ÉVORA. 
 
 
Às 19:30 do dia 18-09-2004 iniciou-se esta sessão procedendo-se ao registo de pessoas presentes na sala 
(134 pessoas), verificando-se a presença de representantes de cerca de 20 associações e entidades, 
incluindo as duas Federações que regulam a aviação desportiva, seis clubes ou associações de pára-
quedismo e cinco aero-clubes incluindo os dois Clubes nacionais (Aero Clube de Portugal e Pára Clube de 
Portugal), de diversas empresas sedeadas no Aeródromo e de um representante nomeado pelos proprietários 
privados. 
 
Por proposta do Aero Clube de Évora – unanimemente aprovada pelos presentes – foi designada uma Mesa 
para presidir à condução dos trabalhos cuja constituição se descreve seguidamente. 
 
Mesa: 
Galinha Dias, Aero Clube de Évora (ACE), Presidente da Mesa 
Caeiro Martins, Federação Portuguesa de Páraquedismo (FPP) 
Eduardo Borges, Aero Clube de Portugal (AeCP) 
Ferreira Pires; Representante dos proprietários privados de aeronaves (RP) 
José Aguiar, Comissão Portuguesa de Voo-à-Vela – Federação Portuguesa de Aeronáutica (CPVV-FPA) 
 
Declarados abertos os trabalhos pela Mesa, solicitou-se o registo das entidades participantes e a identificação 
dos seus representantes oficiais. 
 
Registo das Entidades representadas: 
Aero Clube de Beja  / Asas da Planície - Gonçalves Domingues 
Aero Clube de Évora / Secção Pára-quedismo - João Martins 
Aero Clube de Évora / Secção Voo à Vela - José Dias 
Aero Clube de Portimão – Secção de Voo à Vela Jorg Hermann 
Aero Clube de Portugal / Secção de Voo sem Motor – Pedro Sá e Melo 
Aero Clube Universitário de Lisboa – Carlos Ferreira 
Associação Pára-quedista de Loures - Carmo Vicente  
Associação Pára-quedista de Setúbal - Fernando Lavos 
Associação do Pára-quedistas do Sul – AdrianoVentura 
Centro Pára-quedista Lavos - Fernando Lavos 
CPVV / FPA -  Francisco de Almeida 
Empresa AGROAR – António Semedo 
Empresa CIMA – António Semedo (por delegação) 
Empresa SkySport – Luís Santos e José Lourenço 
Pára-Clube do Alentejo - Mariano Morais  
Pára-Club de Portugal - Artur Amaral  
 
 
Seguidamente procedeu-se à aprovação das regras de trabalho e de apresentação de propostas ou de 
moções. Ficou estabelecido que todos os presentes poderiam participar na discussão mas apenas teriam 
direito a voto os representantes das entidades registadas, quando o mesmo fosse necessário. 
Foi proposta e aceite, por unanimidade, uma ordem de trabalhos, cujos pontos seguidamente se transcrevem.  
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PONTO 1 - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ACTUAL GESTÃO DO AERÓDROMO DE ÉVORA 
 
Tomou a palavra Galinha Dias, presidente do ACE, começando por referir aspectos gerais dos problemas 
existentes: 

• começou por lembrar os presentes que foi garantida politicamente pela CME o objectivo essencial de 
garantir a compatibilidade e sã convivência das diversas actividades aeronáuticas presentes no 
aeródromo de Évora (aviação desportiva, civil e iniciativas de carácter empresarial), desígnio que 
não está a ser cumprido. 

• prosseguiu indicando que as actividades aeronáuticas desportivas estão hoje ameaçadas em Évora 
por toda uma série de medidas de carácter fortemente discriminatório - decididas pelo actual Director 
do Aeródromo sem audição prévia das entidades interessadas -, propostas e algumas delas já 
aceites pela Câmara Municipal de Évora (CME); 

• lamentou ter de constatar que, por parte do Director do Aeródromo, se verifica uma extrema atenção 
às necessidades expressas por um único dos diversos utilizadores, a Academia Aeronáutica de 
Évora (AAE), ao mesmo tempo que revela um grande autismo quanto à defesa das necessidades e 
dos sérios problemas hoje sentidos por todos os outros utilizadores; 

• considerou muito prejudicial a ausência de diálogo e de informação básica e prévia, que 
obrigatoriamente deveria ser prestada aos actuais utilizadores, antes da Direcção do Aeródromo 
proceder a propostas de alteração radical nas regras de funcionamento e de operação no Aeródromo 
de Évora, algumas delas já irreversíveis. 

 
Galinha Dias continuou a sua exposição revelando ter recebido uma carta do Director com factos que 
imediatamente comunicou, pela sua grande relevância, aos associados do ACE. Informou que esta carta, por 
motivos de carácter legal, que esclareceu, foi respondida directamente ao Presidente da CME. No seguimento 
dessa resposta comunicou que foi convocado pelo Senhor Presidente da CME para dois encontros, o último 
dos quais no decorrer duma visita ao Aeródromo neste mesmo dia. Dessas cartas e consequentes respostas 
foram dadas cópias aos representantes das entidades participantes. 
 
Registaram-se diversas intervenções por parte da assistência, pedindo esclarecimentos e informações várias 
sobre as questões divulgadas. A Mesa esclareceu que a avaliação rigorosa dos factos informaria o Ponto 
seguinte da Ordem de Trabalhos, ao que imediatamente se passou. 
 
PONTO 2 - AVALIAÇÃO DE MEDIDAS RECENTES DA DIRECÇÃO DO AERÓDROMO COM IMPACTO 
NAS OPERAÇÕES DA AVIAÇÃO DESPORTIVA NO AERÓDROMO DE ÉVORA 
 
Procedeu-se seguidamente à leitura e à análise de dois ofícios do Director do Aeródromo: nomeadamente o 
ofício 12/04, referente a “Regras de voo locais”; e o ofício 21/04, referente a uma “Consulta sobre taxas 
aeroportuárias”. 
 
Diversos participantes da assembleia intervieram pedindo esclarecimentos no sentido de identificar quais as 
entidades presentes, utilizadoras do Aeródromo, que (e quando) receberam estes ofícios e quais os contactos 
já havidos com a Direcção do Aeródromo sobre este assunto. 
 
Consultada a Assembleia constatou-se que das cerca de 20 entidades presentes com operação continuada 
no Aeródromo de Évora apenas a empresa AGROAR e o ACE puderam confirmar a recepção destes ofícios 
(na mesma correspondência). Nenhum outro operador presente na reunião pode testemunhar a recepção, 
assim como o conhecimento do conteúdo desses ofícios. 
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A assembleia considerou a falta de acesso a estas informações básicas como de extrema gravidade, não só 
pelas consequências gravosas para a segurança de voo, como pelo extremo prejuízo causado à operação 
dos seus associados ou tutelados. Considerou-se também muito grave não ter sido permitido às entidades 
aqui representadas uma tomada de posição - em tempo útil, ou seja, antes da aprovação pela CME e 
respectiva entrada em vigor dessas decisões, do que resulta não terem sido salvaguardados os interesses 
dos seus associados. 
 
2.1 - Análise dos conteúdos do Ofício 12/04 da Direcção do Aeródromo:  
 
Foram distribuídas cópias e lido o Ofício de referência que estabelece a criação de novos órgãos de gestão 
do espaço aéreo do aeródromo, definindo uma AFIS e uma ATZ em Évora; estabelecendo também novas 
formas de operação com novos circuitos de tráfego; anunciando a instalação de uma rádio ajuda (NDB) em 
Agosto. No mesmo ofício propunha-se ainda a publicação de novas cartas de aproximação por instrumentos e 
a alteração dos procedimentos operacionais locais (para evitar ruído numa zona específica e próxima do 
aeródromo), proibindo voltas à esquerda na descolagem da pista 01 e voltas à direita nas descolagens da 
pista 19. O mesmo ofício proíbe também o sobrevoo da cidade, não especificando limites geográficos e 
altimétricos precisos (pressupondo-se que abrange o espaço aéreo desde o chão ao espaço). 
 
Seguidamente foi lida e distribuída aos presentes uma cópia da resposta do ACE a este Ofício 12/04. 
 
Depois procedeu-se à discussão dos conteúdos deste ofício e da sua resposta pelo ACE, verificando-se 
diversas intervenções da Assembleia cujo teor geral foi o seguinte: 

• que estas decisões do Director do Aeródromo afectam de forma extremamente grave a segurança 
das operações de voo tanto de aeronaves como de pára-quedistas, assim como o reboque de 
planadores, actividades que a partir daí não poderão ser separadas por sectores e quadrantes de 
actividade, como sucedia até esse momento; 

• essa obrigatoriedade coloca riscos elevados para a segurança de voo no caso de ruptura nos cabos 
de reboque de planadores em situações de vento cruzado provindo dos quadrantes interditados; 

• que a aviação ligeira deve sempre operar com vento de frente, pelo que se consideram estas 
medidas muito perigosas para a sua operação ao obrigarem, em determinadas condições, a 
aterragens com vento de cauda. 

 
Analisou-se seguidamente a decisão da Direcção do Aeródromo, justificada por “limitações de espaço e 
possível expansão do aeródromo” de localizar uma ajuda rádio (NDB) em plena pista de terra, que por essa 
justificação teria de ser encerrada. 
 
A assembleia foi informada que essa pista já estava efectivamente encerrada pelo INAC e que esse 
encerramento já estava anunciado em NOTAM. 
 
Verificaram-se múltiplas intervenções da assembleia, com pedido de esclarecimentos e propondo o imediato 
questionamento desta decisão, com o seguinte sentido geral: 

• de recusar o encerramento da pista de terra, por esta ser fulcral para a operação de aeronaves com 
trem convencional (ou seja com roda ou patim de cauda), podendo colocar em causa o papel do 
Aeródromo de Évora na organização de futuros eventos (Air Shows) por ficar assim também ficar 
praticamente impedida a aterragem de antigas aeronaves com patim de cauda; 

• de repúdio pelo encerramento da pista de terra por esta ser fundamental para o treino e a formação 
básica em pára-quedismo, afectando a segurança desta operação pela localização de um obstáculo 
em plena área de aterragem; 
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• considerar muito grave para a operação de planadores o desaparecimento da pista de terra, 
sobretudo quando estes operam com ventos cruzados às pistas de asfalto, decisão que também 
prejudica gravemente a candidatura do Aeródromo de Évora a futuras iniciativas desportivas de 
carácter nacional ou internacional nesta modalidade. 

 
Diversos participantes reforçaram a ideia de ser totalmente desnecessária a implementação de ajudas rádio 
específicas (NDB) no Aeródromo de Évora pela seguinte soma de razões: 

• o excepcional clima da região; 
• a preferência pelos procedimentos até hoje preconizados pelo Manual do Piloto Civil - Portugal que 

indica a utilização da emissão da rádio Renascença em Évora como rádio-ajuda eficaz para o 
procedimento de “cloud brake”; 

• a falta de interesse das entidades presentes pelo equipamento do aeródromo de Évora com rádio-
ajudas (NDB) sublinhando que, pelo contrário, esse equipamento só seria do maior interesse para 
uma entidade específica, a AAE. 

•  que o favorecimento de actividades empresariais privadas em prejuízo e com sobrecarga financeira 
directa para outros operadores públicos e não-comerciais é contrário ao espírito da escritura de 
cedência dos terrenos para construção do actual aeródromo pela Fundação Eugénio de Almeida à 
CME.  

 
2.2 - Análise dos conteúdos do Ofício 21/04 da Direcção do Aeródromo: 
 
Procedeu-se seguidamente à leitura e análise do ofício 21/04 da Direcção do Aeródromo referente a uma 
“consulta sobre taxas aeroportuárias”. 
 
A resposta do ACE foi lida, e relatados os contactos e reuniões formais tidos com o Senhor Presidente da 
CME sobre este assunto. 
 
No período de debate a presidência da mesa começou por contestar a validade de algumas afirmações deste 
ofício, nomeadamente ser falsa a aplicabilidade de um despacho do tribunal europeu referente à aplicação 
generalizada da cobrança de  taxas, já que a mesma disposição apenas se aplica a AEROPORTOS 
comerciais e não a AERÓDROMOS de uso não comercial. 
 
Registaram-se seguidamente múltiplas intervenções por parte da assistência cujo sentido geral foi o seguinte: 

• ser grave a isenção destas taxas para apenas um operador do aeródromo, a AAE, entidade 
directamente responsável pela inflação na solicitação de meios, de incremento nos equipamentos e 
de alteração das actuais infraestruturas, cujos incomportáveis custos estão na base da criação 
destas mesmas taxas; 

• recusar taxas por serviços que em nada interessam, nem beneficiam, os restantes operadores à 
excepção da mesma AAE, o que institucionaliza princípios discriminatórios que transformam o “não 
utilizador em pagador” e o principal “utilizador, em não pagador”. Algumas intervenções 
esclareceram que esses princípios colidiam directamente com o princípio basilar do “utilizador 
pagador” previsto em legislação europeia sobre gestão do espaço aéreo comum aprovada pelo 
Parlamento Europeu, sendo portanto passíveis de procedimento judicial; 

• considerou-se ser falso o conteúdo do último parágrafo do ofício de referência que indicaria serem as 
taxas propostas para o aeródromo de Évora as mais baixas das existentes em Portugal, apontando 
vários exemplos que confirmam o rigor da resposta do ACE a esse ofício; 

• diversos representantes de clubes e associações públicas intervieram defendendo que deveriam 
existir reduções e até isenções de taxas para os seus associados na actividade de fins-de-semana, 
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como estava anteriormente acordado, considerando ser indispensável a isenção do aero-clube 
residente ACE, como sucede em todos os outros aero-clubes nacionais sedeados em aeródromos 
municipais (única excepção Cascais); 

• representantes dos clubes com actividade de planadores referiram que os planadores não têm meios 
próprios de descolagem pelo que qualquer movimento de reboque de planadores poderia implicar o 
pagamento de taxas duplas de aterragem (avião + planador) o que é inédito em termos mundiais. 

 
Seguidamente iniciou-se um período de debate das múltiplas questões colocadas. 
 
A Mesa pediu à assembleia a redacção de propostas de resolução dos problemas constatados que fossem 
suficientemente consensuais para obter a interesse unânime ou pelo menos maioritário das entidades 
presentes. Pediu também a indicação de propostas que permitissem conseguir uma orquestração de posições 
de interesse comum e a garantia de que essas propostas seriam defendidas institucionalmente. 
 
PONTO 3 DECLARAÇÃO DE ÉVORA - TOMADA DE POSIÇÃO DE ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 
QUANTO À GESTÃO E FORMAS DE OPERAÇÃO ACTUAIS E FUTURAS NO AERÓDROMO DE ÉVORA 
 
Depois de avaliar e discutir os diversos problemas do Aeródromo de Évora a assembleia fez chegar à mesa 
toda uma série de propostas que foram, por sua vez, discutidas e avaliadas, aperfeiçoando a sua redacção 
final, à qual se designou por Declaração de Évora e que seguidamente se enuncia 
 
Cada um dos pontos que constituiu esta declaração foi individualmente colocado à votação. 
 
DECLARAÇÃO DE ÉVORA 
 
Considerando que o Aeródromo de Évora (AE) é hoje o maior e mais activo centro português de aviação civil 
e desportiva; 
Considerando que o A.E. é o principal centro nacional de formação básica e de treino em pára-quedismo 
desportivo, tendo recebido inúmeras competições de carácter regional, nacional e internacional; 
Considerando que o A.E. é, desde há quatro décadas, o mais activo pólo e o único centro permanente de 
actividade desportiva de voo à vela em planadores existente em Portugal, tendo sido aqui realizados todos os 
campeonatos nacionais da modalidade; 
Considerando os graves problemas agora levantados por recentes decisões da Direcção do Aeródromo para 
as quais estas associações e entidades não foram consultadas; 
Considerando que essas decisões questionam a continuidade da sua acção e dos seus associados neste 
aeródromo, as entidades ou associações públicas e privadas reunidas dia 18 de Setembro de 2004, no 
Aeródromo de Évora, declaram: 
 
1. Recusar o encerramento da pista cruzada de terra e pedir a sua imediata (re)abertura pela extrema 
utilidade para as presentes entidades e para a efectiva segurança da sua operação (treino de pára-quedismo, 
formação e prática avançada de planadores, operação de aeronaves de trem convencional; formação de 
aviação agrícolas e de ataque ao fogo, etc.). 
 
Aprovado por unanimidade. 
 
2. A não necessidade de ajudas rádio e de onerosos equipamentos de ajuda à navegação aérea para a 
operação das nossas actividades, devido à excelente climatologia de Évora as entidades presentes  
consideram este problema já estar previsto e eficazmente resolvido no Manual do Piloto Civil – Portugal. 
Declaram a sua não oposição à instalação destes equipamentos desde que os seus custos e as implicações 
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da sua instalação não prejudiquem, não se repercutam ou onerem as operações desportivas, civis e não-
comerciais. 
 
Aprovado por unanimidade. 
 
3. Considerar que não é do interesse directo das entidades representadas a existência de uma ATZ 
(Zona de Tráfego de Aeródromo de Évora) assim como de serviços de específicos de Controlo de 
Tráfego Áreo, considerando no entanto útil a existência de um Serviço de Informação de Tráfego.  
 
Aprovado por unanimidade. 
 
4. Recusar qualquer serviço de controlo de tráfego aéreo que seja gerido por uma entidade não 
independente (medida que contraria legislação europeia aplicável). 
 
Aprovado por unanimidade. 
 
5. Recusar a aplicação ao Aeródromo de Évora dos princípios ilegais do “não-utilizador pagador” e do 
“utilizador não-pagador”. 
 
As entidades presentes defendem a isenção de pagamentos e de taxas a entidades colectivas e de interesse 
público que desenvolvam actividades sem fins lucrativos, estando já garantido o forte contributo destas 
entidades para a economia local. 
  
As entidades presentes consideram imoral e insustentável que a CME taxe utilizadores, por serviços, 
equipamentos e formas de operação que não são do seu uso e interesse directo, isentando a única entidade 
que impôs e que mais tem a lucrar com esses onerosos serviços e equipamentos, assim como com o domínio 
dos órgãos de controlo deste espaço aéreo. 
 
Aprovado por unanimidade. 
 
6. Recusar o excesso securitário nos acessos ao aeródromo, agora implementados. 
 
Os nossos associados não têm registo - em décadas de operação - de um só problema grave de segurança 
resultante de intrusões no Aeródromo de Évora. O excesso securitário agora implementado está: 

• a repelir o público do qual as nossas actividades e também a economia local (fortemente apoiada 
nos serviços) dependem; 

• a prejudicar gravemente o uso do aeródromo pelos nossos associados (obrigando a um quilómetro 
de deslocação a pé, entre uma aeronave e um automóvel); 

• a colocar novas inseguranças (estão documentadas diversas situações de riscos de ferimentos 
graves para crianças, pela eminente queda de grades soltas, quando aumenta o vento). 

 
As entidades presentes defendem a redução das restrições ao acesso e dos custos com a segurança para 
que não se incrementem desnecessariamente os custos de operação no Aeródromo de Évora. 
 
Aprovado por unanimidade. 
 
7. Solicitar o investimento da Câmara Municipal de Évora em equipamentos básicos que resolvam a 
actuais condições precárias de higiene e de conforto no uso para os utilizadores. 
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Ao mesmo tempo que se regista um brutal investimento em equipamento e condições de operação que 
favoreçam apenas um utilizador, atingiu-se hoje um paroxismo de inconveniência e até de risco sanitário nas 
condições de utilização do Aeródromo de Évora. O Aeródromo é frequentado aos fins-de-semana por largas 
centenas de utilizadores e público sem que lhes sejam oferecidas condições condignas de permanência 
nestas instalações (apenas estão disponíveis duas latrinas no hangar do ACE para uso público). 
   
Aprovado por unanimidade. 
 
8. Pedem às autoridades aeronáuticas competentes a imediata revisão dos procedimentos de 
operação do Aeródromo de Évora, recentemente consignados em Notam, e publicados sem audição 
prévia dos utilizadores, como está legalmente consignado, e que consideram ser extremamente gravosos 
para a segurança de operação do Aeródromo de Évora. 
 
As entidades presentes sublinham que algumas “recomendações” de entidades oficiais são apenas sugestões 
e nunca poderão ser tomadas como “imposições” ou confundidas com obrigatoriedades. Assim não 
consideram legítimo que para um aeródromo de uso civil e desportivo, se justifique a introdução de onerosas 
infra-   e     equipamentos, respeitando critérios e exigências estabelecidas para gerir espaços e actividades 
de aeroportos comerciais, de carácter regional ou internacional, e não para aeródromos municipais, como 
este. 
 
Aprovado por unanimidade. 
 
9 . Defender uma nova política de orquestração e de consenso que permita a boa convivência de 
todos os utilizadores do Aeródromo de Évora. Assim declaram a sua intenção de promover o 
surgimento de uma Comissão de Utentes do Aeródromo de Évora, que possibilite uma interlocução 
activa com a gestão do Aeródromo, defendendo que esta Comissão seja obrigatória e formalmente 
consultada, através de pareceres a anexar a medidas futuras propostas pelo Director do Aeródromo, quando 
no estrito respeito das suas competências e para autorização municipal. 
 
Os responsáveis políticos da CME devem tomar conhecimento formal da opinião da comunidade de utentes 
do aeródromo municipal de Évora perante propostas da Direcção do Aeródromo que provoquem alterações 
substantivas nas suas condições de operação. 
 
Aprovado por unanimidade. 
 
 
PONTO 4: DECLARAÇÕES FINAIS E ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS 
 
As entidades públicas e privadas presentes nesta assembleia decidiram ainda: 
 

• Mandatar a Presidência da Mesa para promover uma reunião com o Director do Aeródromo para  
•  formalmente lhe comunicar o teor desta Acta e esclarecer as decisões agora tomadas. 

 
• Mandatar a Presidência da Mesa para solicitar uma audiência ao Senhor Presidente da CME para (i) 

lhe comunicar as principais preocupações das associações e entidades aqui reunidas, esclarecendo 
com mais detalhes as razões das tomadas de posição, transcritas nesta acta,; (ii) discutir e propor a 
revisão do Plano de Desenvolvimento do Aeródromo de Évora, reformulando o papel que nele está 
reservado para a aviação geral e desportiva; (iii) estabelecer novas formas de comunicação, de 
informação e de colaboração mútua entre a CME e a comunidade de utentes do Aeródromo de 
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Évora, futuramente organizados numa Comissão de Utentes, para garantir a salutar convivência de 
todas as actividades aeronáuticas. 

 
• Mandatar a Mesa para promover futuras reuniões entre as entidades presentes na persecução dos 

objectivos agora estabelecidos e ainda para iniciar os procedimentos legais necessários à criação de 
uma Comissão de Utentes do Aeródromo de Évora. 

 
Aprovado por unanimidade. 
 
As entidades públicas e privadas presentes nesta assembleia decidiram ainda: 

• convidar todas as entidades e associações presentes a informarem os seus associados sobre os 
conteúdos desta reunião e da sua Declaração final; 

• fazer chegar formalmente e por escrito as suas posições ao Senhor Director do Aeródromo, a todos 
os responsáveis políticos locais envolvidos na gestão do A.E. e ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Évora (através de cartas e ofícios assinados pelos diferentes responsáveis); 

• fazer chegar formalmente a sua opinião sobre a actual gestão do A.E a outras instituições nacionais 
interessadas, nomeadamente à Fundação Eugénio de Almeida que cedeu os terrenos deste 
aeródromo para actividades não–lucrativas e desportivas, destacando-se a obrigatoriedade da 
continuidade dos Aero-Clubes e, sobretudo do Aero Clube de Évora e das suas múltiplas secções e 
actividades. 

 
Aprovado por unanimidade. 
 
Passou-se        seguidamente à etapa final de encerramento dos trabalhos, tendo alguns membros de Mesa 
pedido o uso da palavra, registando-se as seguintes intervenções. 
 
Caeiro Martins, representante da Federação Portuguesa de Pára-quedismo (FPP), tomou a palavra 
defendendo que, no caso de continuar a verificar-se autismo em relação às propostas e às decisões agora 
tomadas, se deveria proceder à organização conjunta de diversas formas e manifestações de protesto, as 
quais poderiam assumir formas de grande impacto nos media. 
 
Seguidamente Galinha Dias interveio defendendo que deveriam ser esgotadas todas as vias possíveis de 
diálogo e de sensibilização do Director do Aeródromo e dos responsáveis políticos da Câmara Municipal de 
Évora para resolução dos problemas constatados e para alteração das políticas actuais, antes de se partir 
para manifestações públicas, as quais poderiam ter forte repercussão na opinião pública, afectando a boa 
imagem do Aeródromo de Évora. Lembrou que a má publicidade pode prejudicar a desejável orquestração do 
desenvolvimento de um aeródromo que, no ano anterior, foi considerado o melhor aeródromo nacional, 
obtendo devido destaque com o prémio da revista Take Off. Defendeu ainda o interesse de partir para 
contestações por via legal (por exemplo, por providências cautelares) antes das entidades presentes 
evoluírem para formas mais públicas de manifestação. 
 
Eduardo Borges, representante e membro da Direcção do AeCP, pediu a palavra para declarar o interesse 
estratégico de Évora para a aviação desportiva nacional, comparando os problemas agora verificados com 
outros de natureza Europeia que importa conhecer e ajudar a resolver. Declarou o apoio do Aero-clube 
nacional a formas racionais e sérias de resolução dos problemas, como o espírito desta reunião traduziu, 
assim como a total disponibilidade da Revista do Ar, a mais antiga revista da imprensa Portuguesa e órgão 
oficial do Aero-clube nacional, para a divulgação dos problemas que hoje afectam o Aeródromo de Évora, 
assim como para veicular os pontos de vista das entidades participantes nesta assembleia.     
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Ferreira Pires, por fim e em nome dos proprietários privados de aeronaves, utilizadores de Évora, apontou 
diversos exemplos de como em outros países Europeus e nos EUA, inúmeras actividades aeronáuticas 
conseguem conviver no mesmo aeródromo (aviões a jacto, de colecção, construção amadora, empresas 
avançadas, operações comerciais de pára-quedismo, de planadores, ULM, etc.) sem recorrer a serviços de 
controlo do espaço aéreo nem a equipamentos onerosos tais como as rádio-ajudas . Considerou termos de 
fazer um esforço para ultrapassar a pequenez e a estreiteza de vistas que sempre esteve presente em 
Portugal e que prejudica a resolução destas questões. Defendeu ainda a ideia de, caso Évora continue a 
evoluir no sentido agora registado, se iniciar a procura conjunta de um local alternativo para (re)localizar todas 
as actividades da aviação desportiva e não comercial, desejavelmente assegurando a propriedade plena, 
pelos associados, dos terrenos e infra-estruturas do futuro aeródromo. 
 
Diversos representantes de clubes de pára-quedismo e aero-clubes saudaram esta última ideia, mas 
declararam a sua intenção de esgotar todas as formas de contestação e luta antes de conjuntamente se partir 
para esse objectivo. 
 
Até ao momento da hora prevista para o encerramento da assembleia nenhuma declaração de voto fez 
entrada na mesa. 
 
Procedeu-se por fim à leitura da redacção desta Acta, que foi aprovada por unanimidade pelas entidades 
presentes. Seguidamente o Presidente da Mesa declarou, às 22:00 horas, o encerramento final dos trabalhos. 
 
Aeródromo de Évora, 18 de Setembro de 2004 
 
Assinaram esta Acta as seguintes entidades: 
 
Aero Clube de Évora (ACE) 
 
Federação Portuguesa de Paraquedismo (FPP) 
 
Aero Club de Portugal (AeCP) 
 
Comissão Portuguesa de Voo-à-Vela – Federação Portuguesa de Aeronáutica 
 
Aero Clube de Beja  / Asas da Planície  
 
Aero Clube de Évora / Secção de Paraquedismo 
 
Aero Clube de Évora / Secção Voo à Vela 
 
Aero Clube de Portimão / Secção de Voo à Vela 
 
Aero Club de Portugal / Secção de Voo sem Motor 
 
Aero Clube Universitário de Lisboa 
 
Associação de Pára-quedistas de Setúbal 
 
Associação de Pára-quedistas de Loures 
 
Associação de Pára-quedistas do Sul 
 
Centro de Pára-quedistas Lavos 
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Empresa AGROAR 
 
Empresa CIMA 
 
Empresa SkySport 
 
Pára-Clube do Alentejo 
 
Pára-Clube de Portugal 


