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INTRODUÇÃO
(Texto da Federação Portuguesa de Voo Livre)

Sobre o voo livre
O voo livre agrupa um conjunto de disciplinas cujo objetivo comum é voar utilizando as forças da
natureza e recorrendo à força do próprio piloto para descolar e aterrar. Estas disciplinas são a Asa
Delta e o Parapente.
As primeiras tentativas do homem voar com asa de estrutura rígida e movidas pelo impulso de um
homem, ocorreu no fim do séc. XIX pelo engenheiro alemão Otto Lilienthal.
A Asa Delta com desenho próximo ao atual foi inventada e testada em 1963 pelo Australiano John
Dickenson baseado na asa Rogallo. Os parapentes foram desenvolvidos a partir da década de 60,
mas só chegaram à Europa em 1978, altura em que se começou a praticar o voo livre em zonas
montanhosas.
Os longos anos de evolução por que passaram estas disciplinas, o crescente aumento do
conhecimento científico neste domínio e o surgimento de novos materiais de alta tecnologia têm
consolidado estas disciplinas como as mais divulgadas da aviação.
Os riscos inerentes a toda a atividade aérea existem também no voo livre. No entanto, a
experiência adquirida ao longo dos anos, a qualidade de ajuste e o rigor dos procedimentos de
certificação das aeronaves e o conhecimento adquirido em termos do ensino contribuíram
grandemente para o aumento de segurança destas modalidades desportivas e de lazer.
O voo livre é um desporto sem paralelo, já que voar era o sonho mais antigo do Homem, agora é
uma paixão.

Tipos de aeronaves
Existem dois tipos de aeronaves para praticar voo livre: Asa Delta e Parapente. Ambos se baseiam
nos mesmos princípios aerodinâmicos, mas são contudo diferentes:
A Asa delta é uma aeronave fabricada com alumínio, fibra de carbono e tecido. O piloto voa deitado
suspenso sob a aeronave que é dirigida pela deslocação do seu corpo no interior do trapézio. A
velocidade de voo varia entre 26 e 130km/h.
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O parapente é um derivado longínquo do para-quedas. Ele transporta-se às costas dentro de um
saco que contém todo o material necessário. Esta modalidade tem tido um progresso
extraordinário tanto em termos de segurança, como de performance. Os parapentes têm
velocidades entre 25 e 60km/h.
As asas rígidas são engenhos semelhantes a asas delta que descolam pelo pé do piloto mas com
uma estrutura rígida e tem uma performance mais elevada porém com um custo também mais
elevado. O seu controlo não é feito com a deslocação do peso mas por movimentação de
superfícies aerodinâmicas à semelhança do que ocorre com os planadores.
O parapente tem a vantagem de ser mais leve e de fácil arrumação, a sua aprendizagem é mais
rápida, descola e aterra mais lentamente e em locais mais pequenos. O parapente por vezes pode
subir mais rapidamente em correntes ascendentes mais estreitas, devido à sua reduzida velocidade
e ao facto de rodar mais apertado.
Asas delta e parapentes normalmente partilham o ar em harmonia. Ambos são capazes de voar
longas distâncias. A asa delta tem a vantagem de ser mais rápida por isso conseguir descolar e voar
numa gama mais larga de ventos (0-50 km/h) e possuir maior coeficiente de planeio (até 1:19) o
que lhe permite percorrer maiores distâncias.

Quais os limites de idade para os praticantes de voo livre?
As idades dos praticantes de voo livre variam desde os 16 anos a octogenários. Pode-se dizer que os
limites são mais mentais que físicos. Se alguém for suficientemente maduro para tomar decisões
que afetem a sua segurança e tenha bons reflexos então terá provavelmente condições razoáveis
para poder voar. Como voar depende mais do balanço que da força bruta, tanto mulheres como
homens podem praticar de igual modo. Embora normalmente qualquer piloto de qualquer altura
possa voar, os limites estão de certa forma dependentes do equipamento utilizado.
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Existem também asas de tamanhos personalizados, para pilotos cujo peso tenha uma maior
variação relativamente aos parâmetros "normais" - não é o peso que determina quem pode ou não
voar. Tão ou mais importante do que estar fisicamente preparado, é estar mentalmente preparado.
Para se fazer voo livre é necessário pensar com clareza e saber escutar os conselhos dos pilotos
mais experientes.

Onde se pode voar
Um pouco por todo o lado: Voa-se no litoral junto à praia em ascendente orográfica. Voa-se no
interior do país, em montanha, com ascendente orográfica e térmica, onde existem muitos locais
de voo mantidos pelos diferentes clubes/escolas de voo livre, com descolagens e aterragens
oficiais. Também se voa na planície com recurso a métodos mecânicos de tracionado e rebocado
onde se pode subir largas centenas de metros em questão de minutos.

Qual é a altura e distância que podem atingir?
As asas delta e parapentes podem atingir alturas de vários milhares de metros e distâncias de varias
centenas de Km. O recorde de distância em asa delta é de 703 Km. O de parapente é de 423 Km.
Voos a alturas superiores a 2.000 metros e distâncias superiores a 50 km são comuns.
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OBJETIVOS

- Contribuir para a aproximação das pessoas à montanha, neste caso ao
ponto mais elevado do nosso Concelho;
- Valorizar o Miradouro do Alto da Pena e criar condições para a prática
de desportos aéreos;
- Promover Vila Nova de Cerveira enquanto destino turístico para a
prática de Asa Delta e Parapente;
- Possibilitar aos cerveirenses experimentar / praticar desportos de cariz
mais radical;
- Definir pontos de descolagem para Asa Delta e Parapente e beneficiar
os acessos pedonais e automóveis ao miradouro;
- Construir plataformas com guarda-corpos para favorecer o acesso,
observação e contemplação da paisagem.

____________________________________________________________

PROPOSTA

Serão muitos, certamente, os que como eu se recordam da rampa de descolagem de Asa Delta que
existiu no miradouro do Alto da Pena e serão também muitos, os que se recordam dos inúmeros
aventureiros (maioritariamente portugueses e espanhóis) que coloriam e movimentavam o céu
com os seus magníficos voos de Asa Dela e Parapente do ponto mais elevado de Vila Nova de
Cerveira, quase 700m de altitude, em direção ao Rio Minho.
De um modo geral, as condições dessa altura eram outras, as mentalidades eram diferentes e até
os acessos ao local eram piores, por isso, julgo ser oportuno contribuir com a apresentação de uma
proposta que assenta nos objetivos apresentados no início e que contribua para o regresso destes
desportos à nossa terra.
Porventura e sem grande esforço, encontrarei muitos que comigo partilham o gosto de
experimentar atividades de cariz mais radical, daquelas que fazem disparar a adrenalina e que nos
deixam uma sensação final, por vezes, difícil de descrever. Mas a oferta deste tipo de atividades
está quase sempre longe, seja em localidades vizinhas, fora da nossa região e até mesmo na outra
ponta do País.
Considerando as características e potencialidades da nossa terra e das nossas serras para estas
práticas desportivas, apresento a proposta ASA DELTA & PARAPENTE – Definição de pontos de
descolagem e valorização do miradouro do Alto da Pena, que pretende enquadrar-se na área de
intervenção - Turismo, Comércio e Promoção Económica.
Importa, por isso, referir que o turismo em Portugal cresceu exponencialmente nos anos mais
recentes e o consequente aumento de visitantes, muito sentido nas principais cidades, também se
verifica em localidades de menor dimensão e até nas aldeias rurais. Em Vila Nova de Cerveira, o
número de visitantes também tem vindo a aumentar e, muitos dos que nos visitam, acedem com
relativa facilidade a alguns pontos elevados para observarem as nossas magníficas paisagens. Porta
da Capela do Espírito Santo, Srª da Encarnação, Cervo e Convento de São Paio são os locais mais
visitados por quem quer obter uma perspetiva diferente do enquadramento e relação de Cerveira
com o Rio Minho e o país vizinho. Falta, no entanto, atrair mais pessoas ao ponto mais elevado, o
miradouro do Alto da Pena onde a paisagem é de cortar a respiração.
Em determinados sítios da internet, encontram-se comentários distintos de pessoas que visitaram e
fotografaram o local, e se uns se referem apenas à beleza da paisagem outros registam algum
descuido do local e a importância de o tornar mais convidativo.
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Nesse sentido, de modo a contribuir para a atratividade e dinamização do local, esta proposta inclui
a valorização do miradouro do Alto da Pena através da beneficiação dos acessos pedonais e
automóveis ao miradouro e a construção de plataformas com guarda-corpos para favorecer o
acesso, observação e contemplação da paisagem.
Tendo em conta a apresentação descuidada e descaracterizada da zona de intervenção, propõe-se
a melhoria dos caminhos de acesso à cota mais elevada, onde se situa o marco geodésico,
removendo as pedras e outros materiais lenhosos existentes para posterior colocação de toutvenant compactado. Na zona alta, propõe-se a construção de uma plataforma em estrutura de
madeira de modo a valorizar o espaço destinado às pessoas melhorando significativamente as
condições para observação dos voos e contemplação da paisagem e a construção de um pequeno
miradouro, neste caso simbolicamente batizado de “miraminho” em homenagem ao Rio Minho,
executado sobre um afloramento rochoso e balançado sobre a escarpa para criar a sensação de
levitação (mais indicado para pessoas que não tenham vertigens).
Entre estras estruturas, propõe-se a construção da rampa de descolagem de Asa Delta, exatamente
no local onde outrora existiu, mas agora ligeiramente mais larga e consideravelmente mais
comprida, executada com uma estrutura principal em aço e estrutura secundária em madeira de
pinho tratado em autoclave.
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As rampas de descolagem de Parapente serão executadas no terreno natural em zonas com algum
declive numa intervenção simples que passa pela remoção de pedras e outros materiais lenhosos
incluindo uma ligeira terraplanagem de modo a definir um espaço em prado sequeiro onde o
praticante possa abrir o equipamento de voo e realizar uma ligeira corrida até à descolagem.
Os pontos de aterragem previstos, para já meramente indicativos, para estes desportos aéreos são,
no caso do Parapente, o parque de estacionamento em terra batida, contíguo ao Centro
Coordenador de Transportes, e no caso da Asa Delta, o Centro Municipal de Atletismo.
Conclui-se com uma breve referência ao mau estado de conservação do Posto de Vigia que em
nada contribui para a pretensão de tornar o espaço apelativo, pelo que, caso a proposta venha a
merecer aprovação, fica o compromisso de, em futuros contactos com a entidade responsável,
tentar levar a efeito uma intervenção de manutenção e conservação do equipamento.

CALENDARIZAÇÃO

TRABALHOS

Limpeza, desmatação, preparação do terreno
Movimentos de terras
Estruturas metálicas
Carpintarias
Pavimentos
Arranjos finais

Loivo, 30 de Outubro de 2018

(Renato Martins)
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ANEXOS

_____________
Apoio Técnico:
Federação Portuguesa de Voo Livre

AbouAboua – Clube de Parapente

Avenida Cidade de Lourenço Marques

Praça Conde de Agrolongo, 105 B, 3º

Módulo 2 Praceta B, 1800-093 Lisboa

4700-312 Braga

MAPA DE QUANTIDADES
CÓDIGO
Obs.

DESIGNAÇÃO
Notas Prévias

Obs.

O empreiteiro tem obrigação de realizar todos os trabalhos que,
por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatórios ou acessórios à
execução da obra, designadamente:

Obs.

A) Trabalhos de montagem, construção, manutenção,
desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo neste vedação
com painéis opacos de alumínio com altura mínima de 2m,
arranjo paisagístico da área após desmontagem, bem como todos
os encargos relativos a sua manutenção e funcionamento.

Obs.

B) Vedação da obra em todo o perímetro da área de intervenção
(limite entre área de intervenção e espaço público/via
pública/proprietários particulares) com painéis opacos de
alumínio com altura mínima de 2m, incluindo desmontagem,
bem como todos os encargos relativos à sua manutenção.

Obs.

C) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as
pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo
local, incluindo o pessoal dos sub-empreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer o
plano de segurança, higiene e saúde no trabalho em fase de
projeto e os regulamentos de polícia das vias públicas.

Obs.

D) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias,
de todas as servidões pessoais e serventias que seja
indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e
para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam
originar.

Obs.

E) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, bem como conservação durante o
prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação, de
ruas existentes e dos itinerários de desvio de tráfego, bem como
de zonas de circulação pedonal - incluindo passadiços, vedações
de proteção - bem como implementação de todas as ações
previstas no plano de segurança e respetivo equipamento.

Obs.

F) Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos da
construção e demolição (P.P.G.R.C.D.)

Obs.

G) O empreiteiro deve ter em conta, depois da empreitada estar
finalizada, executar a desinfeção e limpeza geral de toda a obra,
por forma a estar nas devidas condições de utilização e que não
deixe nenhuns resíduos espalhados pelo local, devendo ser todos
os resíduos transportados a vazadouro pelo empreiteiro.

Obs.

H) Implantação / Piquetagem de toda a obra com apoio
topográfico por parte do empreiteiro.

Obs.

I) Fornecimento e colocação de sinalização provisória dos
itinerários de desvio de tráfego, bem como todos os trabalhos e
materiais necessários à sua perfeita execução e realização, tudo
obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos.

Obs.
Obs.

J) Os materiais a aplicar na obra serão sujeitos à aprovação da
fiscalização mediante apresentação de amostras e fichas
técnicas.
K) A visita ao local da obra poderá revelar-se decisiva para a
correta avaliação dos trabalhos a realizar.
ASA DELTA & PARAPENTE - Definição de pontos de descolagem
e valorização do Miradouro do Alto da Pena

Unidades

Quantidade

Preço Unit.

Preço Total

1

Limpeza e desmatação no perimetro da proposta, identificado
em planta, incluindo plantas pequenas, troncos soltos, arbustos,
ervas daninhas, raizes, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer
outro material existente incluindo o seu transporte a vazadouro
licenciado pelo empreiteiro, bem como todos os trabalhos e
materiais necessários para a sua perfeita execução. (medição em
planta).

m²

1465

-

€

-

€

2

Escavação e abertura de caixa com cerca de 15cm de
profundidade para execução dos percursos na envolvente ao
posto de vigia e marco geodésico na cota mais elevada da
montanha, em terreno de qualquer natureza mantendo as cotas
existentes, incluindo compactação e todos os trabalhos e
materiais necessários para a sua perfeita execução. (medição em
planta).

m²

815

-

€

-

€

3

Fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,15m de
espessura depois do recalque, com brita 0,08m de dimensão
máxima, incluindo compactação acompanhada de rega com água
por cisterna e todos os trabalhos e materiais necessários para a
sua perfeita execução. (medição em planta).

m²

815

-

€

-

€

vg

1

-

€

-

€

vg

1

-

€

-

€

vg

1

-

€

-

€

m²

600

-

€

-

€

4

5

6

7

Fornecimento e execução de Miradouro (2,00x6,20x4,00m) em
estrutura mista composta por uma estrutura principal em perfis
metálicos HEB200 e estrutura secundária em travessas de
madeira de pinho tratado em autoclave incluindo guarda-corpos
e deck antiderrapante igualmente em madeira, ferragens
apropriadas para a ligação de todos os elementos de madeira e
todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita
execução. (medição em planta).

Fornecimento e execução de Rampa de descolagem de Asa Delta
(12,00x4,00x3,00m) em estrutura mista composta por uma
estrutura principal em perfis metálicos HEB200 e estrutura
secundária em travessas de madeira de pinho tratado em
autoclave incluindo deck antiderrapante igualmente em madeira,
ferragens apropriadas para a ligação de todos os elementos de
madeira e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua
perfeita execução. (medição em planta).

Fornecimento e execução de Plataforma para acompanhamento
dos voos e contemplação da paisagem (12,00x5,00x1,00m) em
estrutura de madeira em travessas de madeira de pinho tratado
em autoclave incluindo guarda-corpos e deck antiderrapante
igualmente em madeira, ferragens apropriadas para a ligação de
todos os elementos de madeira e todos os trabalhos e materiais
necessários para a sua perfeita execução. (medição em planta).

Fornecimento e execução de Rampas de descolagem de
Parapente a executar em terreno natural em zona inclinada a
definir com maior rigor no local, incluindo trabalhos de remoção
de pedras e outros materiais lenhosos com posterior execução de
terraplanagem ligeira de modo a obter condições para dispor o
equipamento de voo no solo e a necessária corrida para
descolagemem incluindo a colocação de manta geotêxtil sob
camada de terra do local, sementeira de prado sequeiro sequeiro
e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita
execução. (medição em planta).

Total da Empreitada

0,00 €

Dono de Obra: Renato Martins
Local da Obra: Alto da Pena
Data: 30/10/2018

Orçamento
Definição de pontos de descolagem e valorização do Miradouro do Alto da Pena
CAP.
1

D E S C R I Ç Ã O - Dos Trabalhos

QUANT.

UN.

Preço Unitário

Preço TOTAL

Trabalhos Preparatórios - "ESTALEIRO EM OBRA"
O empreiteiro tem obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da
obra, designadamente:
A) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro,
incluindo neste vedação com painéis opacos de alumínio com altura mínima de 2m, arranjo
paisagístico da área após desmontagem, bem como todos os encargos relativos a sua
manutenção e funcionamento.
B) Vedação da obra em todo o perímetro da área de intervenção (limite entre área de intervenção
e espaço público/via pública/proprietários particulares) com painéis opacos de alumínio com altura
mínima de 2m, incluindo desmontagem, bem como todos os encargos relativos à sua
manutenção.
C) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos sub-empreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer o plano de segurança, higiene e saúde no
trabalho em fase de projeto e os regulamentos de polícia das vias públicas.
D) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões pessoais
e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar
a estagnação de águas que os mesmos possam originar.
E) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, bem como
conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação, de ruas
existentes e dos itinerários de desvio de tráfego, bem como de zonas de circulação pedonal incluindo passadiços, vedações de proteção - bem como implementação de todas as ações
previstas no plano de segurança e respetivo equipamento.
F) Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição
(P.P.G.R.C.D.)
G) O empreiteiro deve ter em conta, depois da empreitada estar finalizada, executar a desinfeção
e limpeza geral de toda a obra, por forma a estar nas devidas condições de utilização e que não
deixe nenhuns resíduos espalhados pelo local, devendo ser todos os resíduos transportados a
vazadouro pelo empreiteiro.
H) Implantação / Piquetagem de toda a obra com apoio topográfico por parte do empreiteiro.
I) Fornecimento e colocação de sinalização provisória dos itinerários de desvio de tráfego, bem
como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução e realização, tudo
obedecendo a todas as Especificações do Caderno de Encargos.
J) Os materiais a aplicar na obra serão sujeitos à aprovação da fiscalização mediante
apresentação de amostras e fichas técnicas.
K) A visita ao local da obra poderá revelar-se decisiva para a correta avaliação dos trabalhos a
realizar.
Escavação para implantação do novo edificio e das fundações em terreno sem rocha, incluindo
baldeação, acomodação das terras escavadas, bombagem de águas, quando necessário,
saneamento de solos, entivações normais/especiais, reposição e compactação, modelação do
terreno e remoção de sobrantes a vazadouro de acordo com os desenhos do projecto e as
Condições Técnicas.

TRABALHOS A EXECUTAR
1

2

3

4

Limpeza e desmatação no perimetro da proposta, identificado em planta, incluindo plantas
pequenas, troncos soltos, arbustos, ervas daninhas, raizes, madeiras caídas, entulho, lixo ou
qualquer outro material existente incluindo o seu transporte a vazadouro licenciado pelo
empreiteiro, bem como todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.
(medição em planta).

1.465,00

m2

4,00 €

5.860,00 €

815,00

m2

3,20 €

2.608,00 €

815,00

m2

5,00 €

4.075,00 €

1,00

vg

11.035,20 €

11.035,20 €

Escavação e abertura de caixa com cerca de 15cm de profundidade para execução dos
percursos na envolvente ao posto de vigia e marco geodésico na cota mais elevada da montanha,
em terreno de qualquer natureza mantendo as cotas existentes, incluindo compactação e todos
os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução. (medição em planta).

Fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,15m de espessura depois do recalque, incluindo
compactação acompanhada de rega com água por cisterna e todos os trabalhos e materiais
necessários para a sua perfeita execução. (medição em planta).
Fornecimento e execução de Miradouro (2,00x6,20x4,00m) em estrutura mista composta por uma
estrutura principal em perfis metálicos HEB200 e estrutura secundária em travessas de madeira
de pinho tratado em autoclave incluindo guarda-corpos e deck antiderrapante igualmente em
madeira, ferragens apropriadas para a ligação de todos os elementos de madeira e todos os
trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução. (medição em planta).

Definição de pontos de descolagem e valorização do Miradouro do Alto da Pena

Dono de Obra: Renato Martins
Local da Obra: Alto da Pena
Data: 30/10/2018

Orçamento
Definição de pontos de descolagem e valorização do Miradouro do Alto da Pena
CAP.
5

6

7

D E S C R I Ç Ã O - Dos Trabalhos
Fornecimento e execução de Rampa de descolagem de Asa Delta (12,00x4,00x3,00m) em
estrutura mista composta por uma estrutura principal em perfis metálicos HEB200 e estrutura
secundária em travessas de madeira de pinho tratado em autoclave incluindo deck antiderrapante
igualmente em madeira, ferragens apropriadas para a ligação de todos os elementos de madeira
e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução. (medição em planta).

QUANT.

UN.

Preço Unitário

Preço TOTAL

1,00

vg

13.439,50 €

13.439,50 €

1,00

vg

6.515,50 €

6.515,50 €

600,00

m3

16,00 €

9.600,00 €

Fornecimento e execução de Plataforma para acompanhamento dos voos e contemplação da
paisagem (12,00x5,00x1,00m) em estrutura de madeira em travessas de madeira de pinho tratado
em autoclave incluindo guarda-corpos e deck antiderrapante igualmente em madeira, ferragens
apropriadas para a ligação de todos os elementos de madeira e todos os trabalhos e materiais
necessários para a sua perfeita execução. (medição em planta).

Fornecimento e execução de Rampas de descolagem de Parapente a executar em terreno
natural em zona inclinada a definir com maior rigor no local, incluindo trabalhos de remoção de
pedras e outros materiais lenhosos com posterior execução de terraplanagem ligeira de modo a
obter condições para dispor o equipamento de voo no solo e a necessária corrida para
descolagemem incluindo a colocação de manta geotêxtil sob camada de terra do local,
sementeira de prado sequeiro sequeiro e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua
perfeita execução. (medição em planta).

VALOR TOTAL ORÇAMENTAL
Nota: A este preço acresce o IVA à taxa legal em vigor

Definição de pontos de descolagem e valorização do Miradouro do Alto da Pena

53.133,20 €

