
 

Assunto: Resposta à reclamação do piloto 3, Carlos Lopes 

 

Nota introdutória 

A Manga 1 – Linhares – Almeida, no dia 11 de Agosto de 2021, foi parada pelo Director de Prova 

por se impor a segurança dos pilotos, uma vez que a Força Aérea Portuguesa (FAP), activou a área 

de voo para treino militar TR54, para exercícios militares (F16 e Drones), entre as 16h30 e as 21h. 

A inexistência de um NOTAM é completamente irrelevante para esta questão. Um NOTAM é 

apenas um aviso à navegação aérea, não é vinculativo e não se sobrepõe a nada que a Força Aérea 

queira fazer. Independentemente disso a Federação Portuguesa de Voo Livre (FPVL), assim como 

a organização da prova, esteve em permanente coordenação com a FAP, daí a informação ser 

comunicada já com a manga a decorrer. 

A comunicação da paragem da manga foi feita aos pilotos por rádio, na frequência de voo 

143.925MHz, pelo Director de Prova, às 16h00 e confirmada a sua recepção pelo comité de pilotos, 

do qual o piloto Carlos Lopes faz parte, tendo o próprio retransmitido a mensagem aos restantes 

pilotos. Foram emitidas várias mensagens, com intervalos curtos entre elas: 

As mensagens foram: 

“A Manga está PARADA e devem aterrar o mais rápido possível em 

segurança.” 

“A Manga está PARADA e devem aterrar até às 16h15.” 

Todas as mensagens foram emitidas antes das 16h05. 

Informação sobre a presença de F16 na área foi efectuada aos pilotos às 16h10, após pilotos terem 

inquirido sobre a razão da paragem da manga. 

Nestas situações, o que se pede aos pilotos é que aterrem em segurança, o mais depressa possível, 

o que todos fizeram com excepção dos pilotos, 3 (Carlos Lopes), 20 (Daniel Carvalho) e 44 

(Jêrome Portier). 

Sobre as condições do dia, e intenção de aterrar 

Efectuada a análise ao registo de voo do piloto Carlos Lopes (“LiveTrack Carlos Alberto Fernandes 

Lopes.669.20210811-125616.24647.3.igc”) podemos indicar o seguinte (altitudes GPS): 

• O registo de altitude máxima do piloto foi de 1973m 

• Às 16h00 – hora da primeira comunicação – o piloto Carlos Lopes estava a 1547m  

• Às 16h08 – hora em que que o piloto indica ter recebido a segunda comunicação, 

embora já tivesse retransmitido a informação da paragem aos restantes pilotos (em 

Português e em Inglês) – o piloto Carlos Lopes estava a 1281m – esta diferença de 

altitude indica que é possível descer. 



• Às 16h09 – o piloto enrola para subir (térmica ascendente) na qual entra a 1074m 

e sai a 1238m – isto revela uma clara intenção de não aterrar. 

• Às 16h14 – o piloto está a 1042m – mais uma vez revela capacidade para descer. 

• Às 16h18 – depois de ter subido até aos 1380m, o piloto faz a primeira manobra de 

descida, uma espiral que o coloca a 1312m. 

• Às 16h19 – o piloto sai para o “glide” final a 1416m depois de ter novamente 

enrolado a ascendente. 

• Às 16h31 – o piloto aterra, em Vilar Formoso, fora da rota da prova. 

Daqui se tiram as seguintes conclusões: 

• O piloto Carlos Lopes, após receber e retransmitir a comunicação de paragem, desrespeitou 

a indicação da Direcção de Prova, não tendo procurado aterrar, tendo inclusivamente 

enrolado para subir. 

• O piloto Carlos Lopes, desviou significativamente da rota definida (direcção a Almeida) a 

qual, como é lógico, tinha sido comunicada à FAP. Por este motivo, o piloto Carlos Lopes, 

colocou em risco a sua segurança e a das restantes aeronaves que pudessem estar a voar na 

zona. 

• O piloto Carlos Lopes, ao desviar da rota criou ainda transtornos à recolha, obrigado a um 

desvio de meios da organização. 

• O piloto Carlos Lopes nunca esteve a mais de 2000m e, sendo um piloto experiente, deveria 

ter efectuado as manobras de descida que lhe são seguramente conhecidas. 

 

Do desrespeito pelas regras do ar 

O Regulamento de Competições 2021, aprovado em Junho 2021 

(http://www.fpvl.pt/images/stories/docs_2021/FPVL_RC2021_v1.0.pdf)  

Indica o seguinte: 

3.20.12 Desrespeito pelas regras do ar 

• Podem ser aplicadas penalizações deste a advertência oficial á exclusão da competição 

consoante a gravidade da situação, a ser decidido pelo júri de competição mediante 

proposta do director da competição. 

Ora o piloto número 3, Carlos Lopes, prosseguiu com o seu voo, ignorando as indicações do 

Director de Prova, colocando em risco a sua segurança e de outras aeronaves da FAP que 

requisitaram o espaço aéreo, tendo ainda desviando meios da organização para fora da rota 

planeada para o dia. 

Esta é uma acção que se enquadra na secção 3.20.12 do regulamento transcrita acima, sendo da 

discrição do Director de Prova a definição da penalização a atribuir, neste caso 5%. 

Mais, o piloto Carlos Lopes, pertencendo ao comité de pilotos, deveria primar pelo exemplo e agir 

em conformidade com as suas responsabilidades. 

http://www.fpvl.pt/images/stories/docs_2021/FPVL_RC2021_v1.0.pdf


 

Da comunicação da penalização depois da 3a manga. 

Foi dado conhecimento aos pilotos, no briefing antes do inicio da manga 2, que os pilotos 3 (Carlos 

Lopes), 20 (Daniel Carvalho), 44 (Jêrome Portier), seriam penalizados em 5% e justificada a razão. 

É verdade que a classificação da manga 1 só foi possível actualizar após a manga 3. A razão deste 

atraso deveu-se ao facto de o software de pontuação ter tido um problema, e ter sido pedida 

assistência à CIVL, a entidade responsável pelo mesmo, com conhecimento da FPVL e do Júri. 

Isto foi comunicado aos pilotos nos briefings antes das mangas 2 e 3. 

Esta foi uma situação fora do controlo da Direcção de Prova e da Organização, mas que não é 

relevante para a aplicação da penalização de acordo com o regulamento. 

 

Linhares da Beira, 15 de Agosto de 2021 

O Director de Prova, 

Eduardo Lagoa 


