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Fala o Presidente

pistas
de
aviação,
mas
experimentar
sem
conhecimento é um modo de encontrar o acidente.

Segurança de Voo
O número de pistas ou locais de
voo
homologados
aumenta
sistematicamente. É um facto que
nos satisfaz a todos. Significa que
as pessoas e os clubes a que
pertencem são cada dia mais
conscientes sobre a segurança
que tem de acompanhar sempre a
nossa actividade e, que é também fruto do respeito
pelas respectivas normas emitidas e pela posse da
licença desportiva coberta por dois seguros, o de
Responsabilidade Civil e o de Acidentes pessoais.

Neste sentido, o da segurança, que sempre nos
preocupa, tivemos uma reunião com o INAC – Instituto
Nacional da Aviação Civil no sentido de comunicarmos
a nossa preocupação com tais atitudes e colocando à
disposição deste Instituto a nossa base de dados de
locais de voo, para que ela possa ser conhecida pela
aviação e não ser confundida.
Também falámos com a AOPA – Associação de
Operadores e Pilotos de Aeronaves, que adoptou de
imediato uma atitude louvável de transmissão a todos
os pilotos nacionais dos problemas com a confusão
entre pistas legais para a aviação e pistas legais mas
para aeromodelismo.

Ambas as entidades estão já possuidoras da nossa
Não é só com locais de voo, com normas e com base de dados dos locais de voo e serão informadas
seguros que se pratica saudavelmente esta de qualquer adição futura.
modalidade desportiva. É também com civismo e com Ainda não falámos com todas as entidades, mas
consciência!
continuaremos a lutar pela nossa segurança e pela
Às vezes o civismo e a consciência ou a falta deles segurança dos outros.
vem de dentro de nós, outras vezes vem de fora.

Como este é o último boletim de 2008 quero expressar
O sobrevoo de locais e pistas de aeromodelismo por a todos os clubes, que usaram este espaço, o
aviões começa a ser banal e ultimamente tem mesmo agradecimento pela colaboração com mais esta
actividade, que é também de todos nós e pedir que
sido constante.
continuem a enviar com regularidade as vossas
Se esse sobrevoo é em altitude de segurança (1000 realizações. Aos outros que ainda não usaram este
pés ou 300 m), não faz prejuízos a ninguém.
espaço desafio-vos a fazê-lo nas próximas edições.
Se não é, pode constituir um grave perigo para quem Este espaço passará, em 2009, a ser enviado a todas
está a voar e igualmente um grave perigo para com os as autarquias em que há clubes, sendo um modo de
aeromodelistas que tem seus modelos no ar.
elas saberem, ao vivo, o que os seus clubes fazem .
Ora bem, este ano já há sobrevoos que cheguem, a A todos quero desejar Festas Felizes e um Ano Novo
baixa altitude (meia dúzia de metros) que colocam em repleto de êxitos desportivos e pessoais.
grave perigo quem está no chão e quem passa no ar.
É evidente que algumas pistas de aeromodelismo são
já tão sofisticadas que, vistas do ar parecem autenticas

Actividades de Iniciação
Clube de Jovens Os Aerocalminhas
Com o objectivo de levar a prática do aeromodelismo a um cada vez maior
número de praticantes, o Clube de Jovens Os Aerocalminhas (CJA), tem vindo
a realizar nas últimas semanas, actividades de iniciação ao voo e à
construção de aeromodelos. A par destas, realizou diversas acções de
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divulgação junto de turmas do 5º ano da Escola
Sta. Iria de Tomar, onde o CJA tem as suas
instalações: sede e oficina. A adesão de novos e
potenciais praticantes tem sido elevada, com
grande participação, não só de alunos da
escola, mas também de outros estabelecimentos
de ensino da cidade.
De Segunda a Sexta, o clube tem actividades
quase todos os dias, aproveitando os intervalos
das aulas, em que os praticantes e alunos da
escola frequentam o espaço do CJA, onde se
reparam e constróem aeromodelos, para além
da aquisição de alguns conhecimentos teóricos.
Regularmente todas as terças, ao final da tarde,
todos os associados reunem-se para trabalhar
na oficina/sede do CJA. Quinzenalmente à
Sexta-Feira, os Aerocalminhas têm ao seu
dispor o Pavilhão Municipal de Tomar, que
oferece excelentes condições para o voo indoor,
e onde se dá instrução de voo e também se
pratica F3P, bem como Aeromusicais. Todos os

sábados na parte da tarde, realizam-se
actividades de voo, na pista da Zona
Industrial de Tomar. Estas são dirigidas
e orientadas no âmbito da Escola de Voo
dos Aerocalminhas sendo que a maioria
dos instrutores desta escola, são jovens
do clube que também participam em
provas de F3A e F3P. São normalmente
supervisionadas por adultos do clube.
Fica um pequeno testemunho de um dos

jovens que experimentou o voo nos
Aerocalminhas, através de uma destas
actividades de iniciação.
Apesar de ser principiante, já experimentei
o voo indoor e outdoor.
Achei o voo indoor mais complicado pois
existe menos espaço para manobras.
Gosto bastante de Aeromodelismo, pois
gosto muito de pilotar aviões.
Filipe Martins, Alverangel – 11 anos.
João Roque
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Asas de Portugal 2008
SAM Portugal 74
EU NÃO SEI O QUE TENHO EM ÉVORA….
Era uma cantiga muito popular dos anos 50 do famoso Luis Pissarra.
Desde há quatro anos a esta parte, eu sei que tenho em Évora um dos grandes motivos de atracção de muitos
aeromodelistas nacionais e estrangeiros.
É o Torneio “Asas de Portugal” que lá fora é conhecido por “Wings of Portugal”, que se realizou este ano entre
12 e 14 de Setembro.
Um conceito diferente de competir pelo divertimento, sem tensões e, sobretudo, com a intenção de conviver.
Quem vai ao aeródromo de Évora sabe que é assim, o aeromodelismo um pouco à maneira das “velhas”
Alvercadas com competição sem protestos muito embora com a natural vontade de subir ao pódio.
No Torneio deste ano tivemos 325 inscrições de aeromodelistas de 11 países em modalidades de voo circular e
rádio controlo, desde velocidade, corridas, acrobacia e combate, até RC Old Timer, planadores e acrobacia
segundo regras do nosso Clube SAM Portugal 74.
O jantar de confraternização foi mais uma vez um momento inesquecível e deixou em toda a gente a vontade de
voltar para o ano que vem.
Haverá para o ano e, com mais surpresas….
Obrigado à Câmara Municipal de Évora e a todos os apoiantes e colaboradores do Asas de Portugal.
Júlio Isidro
Os Finalista das Corridas Phantom (Phantom Racing)
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6ª CORRIDA VERDE HORIZONTE
Associação de Modelismo Verde Horizonte
Realizou-se no passado dia 21 de Setembro a 6ª Corrida Verde Horizonte – Mação, organizada pela
Associação de Modelismo Verde Horizonte,
para tal foi imprescindível o esforço levado acabo pelo
Rodrigo Assunção e sua equipe de
trabalho, que não se evitou em esforços
para que aprova corresse da melhor
forma.
O tempo foi favorável á realização da
mesma, embora ao longe se avistassem
nuvens negras .
Sendo esta a 4ª e última prova do
Campeonato Nacional, contando assim para
a pontuação final , decorreu num belo
ambiente de
confraternização
e
entreajuda.
De salientar a excelente forma como a
equipa do A.C. Águeda foi recebida, bem
como o apoio dos elementos do Clube
organizador.

Logo pela manha procedeu-se á montagem dos
pilares, feitura do combustível (80/20), colocação
das luzes de apoio, tabuletas de identificação,
marcação dos pontos "juízes" secretariado,
testes dos intercomunicadores e por final a

Direcção de Prova.
Após verificação técnica dos modelos, procedeuse ás afinações.
Foram executadas 5 mangas na classe F3Dn e 4
mangas na classe F3Di,
pois
a
chuva
ameaçava presença. Como tem vindo a ser
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normal, uma vez mais o
Marcelino Tomás registou 1º
Lugar e na Classe de
Iniciados o Marco com o 1º
Lugar (sendo o Marco e
revelação nacional no F3Di).
No intervalo de
provas
houve necessidade de se
proceder
a
algumas
afinações e ajustes em
modelos, bem
como á
correcção de alguns trens
que de uma forma ou outra
ficaram meios "tortos" durante
as aterragens, embora nada
que não se resolvesse no
campo.
No final das Provas e já bem
perto das 14.00H, procedeu-

se á entrega dos Prémios aos
vencedores assim como um
pequena lembrança aos Juízes e
ao restante pessoal
de apoio
(secretariado).
Ao Rodrigo Assunção e á sua
equipa (não sei o nome de todos!) e
em nome da Secção de Águeda
expresso o nosso
Muitíssimo
Obrigado pela excelente forma
como a prova decorreu, bem como

a parte final da mesma.
Chamo em particular atenção á forma e ao
esforço que esta
Associação
emprega
na
angariação dos apoios e patrocínios uma clara
prova do envolvimento de toda uma equipa, sim
senhor.
Os meus parabéns á Associação de Modelismo
Verde Horizonte.
Força com isso. Até uma próxima
Um abraço
Vasco Santos
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1º ENCONTRO DE AEROMODELISMO TRANSNIL
Clube de Aeromodelismo Asas de Monforte
No dia 28 de Setembro o CAAM promoveu o seu primeiro encontro.
Mais uma vez a população aeromodelista mostrou o quanto é unida e o
quanto trabalha para o desenvolvimento da modalidade. Destaca-se o
caso dos amigos do CALIZ que fizeram 450 km e dos amigos da
Associação de Modelismo Verde Horizonte, que como sempre nos
brindou mais uma vez com a sua presença naquele que foi um dos
grandes passos dados no desenvolvimento da modalidade no distrito de
Portalegre.
A comunicação social do distrito mostrou de novo o seu interesse pela
modalidade, pelo que não deixou de estar presente e de fazer a sua
reportagem para incluir na secção de desporto do jornal com maior
tiragem nas redondezas.

Mas verdade
seja dita que
nestas coisas
o vento pode
ser o grande
aliado,
mas
também pode
ser um amigo
da onça e foi
o caso. Com
r a j a d a s
superiores a
30km/h
os
aeromodelos
cediam ainda no chão aos abanões provocados por esse poderoso invisível, mas valeu a destreza dos nossos
amigos de Leiria que se lançaram nos céus do Alentejo e assim deliciaram o publico presente (cheio de frio por
certo).
Mas encontro não era encontro sem que as vedetas fossem fotografadas, fica aqui assim a resenha fotográfica
de algumas das máquinas presentes.
Daniel Zacarias
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FEIRA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE PORTALEGRE 2008
Clube de Aeromodelismo Asas de Monforte

Entre os dias 2 a 5 de Outubro
realizou-se mais uma edição da
Feira das Actividades
Económicas do Norte Alentejano
(FERPOR 2008) e o CAAM não
podia deixar de estar presente.
Durante os dias do certame o
CAAM tentou mostrar aos
visitantes da feira o que era o
aeromodelismo fazendo
demonstrações no exterior da
feira e conversando com todos
aqueles que se mostravam
interessados na modalidade.
Foi através de um pequeno
stand decorado com alguns
aviões e outros equipamentos de
aeromodelismo que fizemos
chegar a nossa mensagem de
divulgação da modalidade.
Instalamos um PC que nos
permitiu aproximar ainda mais a
modalidade dos visitantes, pois
utilizamos um simulador de voo que serviu de primeiro contacto para muitos dos curiosos e entusiastas da
aviação.
A passagem de alguns vídeos no ecrã colou algumas pessoas ao mesmo sendo
possível ouvir comentários do género "hiii que espectáculo"; " muito interessante",
"deve ser difícil voar"... estes comentários eram o mote para iniciarmos uma
pequena conversa que
possibilitava o esclarecimento de
duvidas (especialmente quanto
ao custo de iniciar a
modalidade).
Durante o certame fomos ainda
convidados pela Rádio
Portalegre para fazer uma
entrevista em directo onde foram
colocadas algumas questões
básicas referentes ao
aeromodelismo, às quais o
presidente da Direcção do Clube
teve todo o prazer em
responder.
A todos aqueles que nos
visitaram e a todos os que
colaboraram connosco durante
estes dias, bem como à
organização da FERPOR, o
nosso muito obrigado!
Daniel Zacarias
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Open Internacional de Valladolid
Clube Deportivo de Aeromodelismo AEROVALL
Realizou –se em 4 e 5 de Outubro a tradicional
prova internacional de voo circular em Espanha, este
ano
com bastante menos
concorrentes, sem
ninguém em velocidade, com apenas 5 em acrobacia,
12 equipas de corridas e 15 em combate.
Presentes como sempre portugueses, franceses,
italianos e os naturais.
O magnifico recinto da Câmara de Valladolid, cedido
ao Clube Deportivo de Aeromodelismo AEROVALL ,
mais uma vez foi palco de um bom campeonato que
para as cores nacionais foi muito honroso, dado o
muito bom resultado de uma das nossas equipas de
corridas.

De facto a equipa António Cardoso / José Goulão
ficou em segundo lugar, atrás dos campeões do
Mundo e fez por duas vezes, nesta prova, marcas
superiores a eles, tendo tido pouca sorte na final,
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pois podia perfeitamente ter vencido.
A outra equipa de corridas ficou em 11º lugar, com prestações mais modestas do que o habitual, devido a
problemas mecânicos.
Em combate os nossos 3 concorrentes ficaram
em 9º, 11º e 14º lugares, com uma boa prestação
do Serguei Fomin, que necessita de mais treino
de competição.

Estiveram presentes também os Juízes internacionais
João Pereira da Costa e João Loureiro de Sousa,
este também como Júri desta prova.
J. Pereira da Costa
F2C

PILOT
MECHANIC

NAC

1ST
ROUND

2ND
ROUND

3RD
ROUND

BEST
FLIGHT

1ST
SEMIFINAL

2ND
SEMIFINAL

BEST
FLIGHT

FINAL

1

OUGENSURUGUE

FRA

03:14,7

03:11,4

3:21,.8

03:11,4

03:09,2

03:11,1

03:09,2

06:19,3

2

CARDOSOGOULAO

POR

03:07,4

03:37,2

03:36,1

03:07,4

03:08,1

03:37,5

03:08,1

135
LAPS

3

CRESPICRESPI

ESP

03:21,4

66
LAPS

DISQ

03:21,4

DISQ

03:11,3

03:11,3

12
LAPS
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7º ENCONTRO DE AEROMODELISMO RC
Secção de Aeromodelismo do Aero Clube de Águeda
No passado dia 5 de Outubro, domingo, realizou-se na Pista do Casarão, o 7º Encontro do ACA, conforme
agendado no calendário nacional da FPAm
2008. O evento foi realizado pela Secção de
Aeromodelismo, mais uma vez com apoio do
Aero Clube de Águeda, contando com o
simpático número de 48 aeromodelistas
inscritos dos seguintes clubes:
Aero Clube da Costa Verde – ACCV
Aero Clube de Viseu – ACV
Associação de Modelismo Verde Horizonte –
AMVH
Associação de Planadores de Santa Iria de
Azóia - APSIA
Clube de Aeromodelismo Asas de Mira – AM
Clube de Aeromodelismo de Coimbra – CAC
Clube de Aeromodelismo do Norte – CAN
Clube de Aeromodelismo de Setúbal - CAS
Clube de Radiomodelismo de Oeiras - CRO
Clube Aeromodelismo Lisboa - CAL
Clube de Aeromodelismo Furaventos – Porrinho
Escola Radiomodelismo do Norte - ERN
Liga dos Amigos do Ar - LIGAR
Secção Aeromodelismo Aeroclube de Águeda - SAACA
Esteve igualmente presente uma
representação da FPAm, à qual
endereçamos os nossos
agradecimentos.
Durante toda a manhã vimos voar os
mais vari adíssimos modelos
presentes, incluindo uma
demonstração de voo circular,
executada pelo Sr. Abel Coelho. Tal
como previsto, o “Porco no
Espeto” também apareceu para o
almoço e teve lugar de honra nas
boxes, preparado para voar das
mãos dos assadores de serviço,
quentinho, apetitoso e bem
companhado.
Logo a seguir ao almoço, assistimos
a uma demostração de Pylon Racing
(F3D), efectuada por
três dos
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pilotos que participaram no Campeonato Nacional de 2008: Guilherme (ACA), Marco (ACA) e Manolo
(Furaventos - Porriño).
Depois desta demonstração e para tentar cativar novos pilotos para o Pylon
Racing, houve corrida de “trainers”, durante a qual vários estreantes tiveram a
oportunidade de voar numa corrida a sério, tal como as do Troféu de Promoção,
incluindo classificações,
troféus e lembranças a
todos os participantes. Foi
com muito agrado que
presenciámos o enorme
júbilo patente nos seus
rostos, quiçá futuros pilotos
de
Pylon
Racing!!!
Parabéns aos novos
“piloneros” dos clubes Asas
de Mira, A.C. Viseu e do
A.C. Águeda. Contamos
convosco para o Troféu de
Promoção de 2009.

Muitos outros altos voos se seguiram,
intervalados com visitas frequentes às boxes,
dando nota positiva ao balanço do evento e
permitindo a elaboração de mais um vídeo
para o Cularis do amigo Carlos Durães (http://
modelismoaero.blogspot.com/).

Os nossos agradecimentos à Direcção do Aero Clube de
Águeda, à FPAm, ao pessoal do secretariado e logística, à
equipa de Juízes de F3D, a todo o pessoal do A.C. Águeda e
especialmente aos participantes e ao público presente.
A todos que nos visitaram um muito obrigado!
Carlos Grilo
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3º Outdoor de Pombal
Modelismo Clube de Pombal
Realizou-se em 11 de Outubro de
2008 o encontro do MCPO,
aproveitado desta vez para
comemorar a inauguração da nova
sede cedida pela Câmara de
Pombal, para substituir a que ardeu
criminosamente há dois anos.
O edifício, que já apresentámos no
último número do Boletim, é maior
do que o anterior e agora feito em
material incombustível, com janelas

e portas em metal e com vigilância
electrónica permanente dentro e
fora dele.
Estiveram presentes bastantes
sócios do clube, provando que o
renascimento foi encetado
e o
clube voltará a ser o que era, ou
seja, um bom núcleo de

aeromodelismo e um grupo de
excelentes amigos, constituindo
um bom exemplo nacional.
Presentes também representantes
de outros clubes que quiseram
associar-se a este acto de festa e
quase toda a direcção da FPAm,

que assim quis felicitar este clube.
O encontro decorreu animado, mas o almoço que o clube
quis oferecer ainda esteve mais, com os tradicionais
assadores de carne a fazerem um bom trabalho.
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.Destaquem-se ainda os
excelentes pasteis de nata
apresentados.
Na Expocentro decorria uma
feira de artesanato e as célebres
tasquinhas de Pombal, onde a
Câmara Municipal colocou um
pavilhão
alusivo
ao
Campeonato do Mundo de
F3A que aqui vai decorrer em
Agosto do próximo ano.
J. Loureiro de Sousa
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II Torneio ACModelismo
Clube de Aeromodelismo de Setúbal
Disputou-se no passado dia 2 de
Novembro, a prova II TORNEIO
ACMODELISMO, este ano prova
única na classe F4C – Maquetas
de Rádio Controle, organizada
pelo Clube de Aeromodelismo
de Setúbal, na pista do
Poceirão.
Para os que temiam a data de
realização do evento, brindounos o S. Pedro, sempre presente
nas provas desta classe, com
um domingo de Sol radioso e
temperatura fora do vulgar para
estas datas, talvez a anunciar o
verão de S. Martinho que se
avizinha.
Mas voltando ao aeromodelismo, que é isso que vamos reportar, estiveram presentes os oito inscritos, embora
um deles não tenha conseguido concluir o modelo a tempo da prova…
Esses oito inscritos representaram sete clubes, tornando esta prova talvez aquela, em que, ao longo do ano
desportivo, maior número de clubes esteve representado.
Dos inscritos, a salientar as estreias em provas de F4C de David Ventura, do CAS, Vítor Miranda, da SAM e
Carlos Durães, da APSIA, concorrentes que se apresentaram com “máquinas” completamente distintas. O
ETRICH TAUBE de David Ventura é uma réplica,
ainda em fase de acabamentos e detalhes, de um
avião dos primórdios da aviação, o F9F – 4 dHC 1 Chipmunk
PANTHER de Carlos Durães, uma réplica de um
jacto e o dHC 1 CHIPMUNK de Vítor Miranda,
réplica de um avião utilizado na Força Aérea
Portuguesa, em que somente os pneus não foram
construídos pelo próprio…sim até o motor de 25cc
é de produção caseira…e já lá vão 20 anos de
realização…

Modelos repetentes em provas de
F4C só dois, o CESSNA SKYLANE
de João Pereira (UDS) e o
SOPWITH PUP de Domingos Flores
(CAS), enquanto João Vitorino (CAL)
e Jorge Paulino (H13), participantes
em provas anteriores apresentaram
e estrearam modelos novos em
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Nakajima Hayate

prova,
respectivamente
um
NAKAJIMA HAYATE, réplica de
um caça japonês e um YAK 54,
réplica de um acrobático real dos
nossos dias. O modelo de Paulo
Guilherme viu a sua estreia
adiada,
mas
um
HAWKER
TYPHOON, réplica de um caça
inglês da Segunda Guerra,
aguarda outra oportunidade para
brilhar…
Motorizações para todos os
gostos, combustão a 4 tempos,
gasolina, eléctricos…dos motores
a dois tempos nem sinal…cá
como lá, também acompanhamos

Yak 54

os níveis de motorizações que se utilizam
nos campeonatos internacionais.
O
nível
de
alguns
dos
modelos
apresentados podem permitir aos seus
pilotos participações além fronteiras, se
calhar com algumas surpresas a nível de
resultados.
Somente na escala dos modelos é que
estamos, em alguns casos, abaixo do que lá
fora se vê, mas também tivemos modelos
escala 1/4 e 1/2.7…talvez seja só falta de
Sopwith Pup
(aka Puppeteer)

espaço para arrumação e transporte dos
modelos preferidos de cada um…
Quanto à prova propriamente dita, e pela
primeira vez numa prova de F4C, foram
utilizados dois painéis de juízes, um para a
prova de voo e outro para a apreciação
estática, o que fez com que esta se
desenrolasse em bom ritmo, permitindo até
libertar a pista para outros poderem voar,
enquanto os resultados iam sendo
verificados.

Não sendo costume em outras provas, no
F4C podemos permitir que outros
aeromodelistas usem a pista, permitindo
assim a não existência de espaços mortos entre as diferentes fases da prova, o que é bom para todos, público
incluído.
Por falar em público, este acorreu em grande número, alguns poderiam ter participado, mas nada também como
ver para crer, e poder num futuro próximo, passar para o lado dos participantes.
Algumas lacunas e outras omissões por parte de alguns concorrentes fizeram com que a apreciação estática,
mostrasse logo as diferenças de preparação para a prova, pois alguns dos concorrentes tinham documentação
suficiente e outros, por desconhecimento, mas também por falta de tempo útil, não conseguiram reunir a
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para

serem

Os trofeus

No entanto, todos foram unânimes em
concordar que a situação tende a melhorar,
pois alguns dos dossiers apresentados estão
em bom nível e é só procurar um pouco mais
para obter mais elementos.
Quanto a voos, os que se estreavam optaram
por fazer só as manobras obrigatórias,
enquanto outros obtiveram boas pontuações,
devido à manobrabilidade dos seus modelos.
Um houve que não cumpriu voo oficial, mas o
piso da pista não o permitia, mais a mais a
sua motorização ducted-fan, poderia ser
posta em risco.

Alguns toques mais fortes, principalmente nas
aterragens (que cá como lá também são difíceis…)
não esfriaram o entusiasmo de todos.

T 6 ‘ainda’ em
fase de
acabamento...

Ficou a promessa de para 2009, com mais treino e
mais alguns esclarecimentos sobre documentações a
apresentar, o nível subir ainda mais, pois projectos já
realizados e voados em Encontros deste país, e que
não participaram aqui, podem aparecer; outros como
o T6 de HELDER CHAVES (CRAM), que trouxe o
seu modelo, pronto para o primeiro voo, ainda sem
pintura final, deixou muita, para não dizer toda a
gente, de boca aberta tal a qualidade e quantidade de detalhe, bem como de documentação deste seu projecto.
Quanto ao vencedor, foi o modelo cuja foto de uma prova anterior, é a utilizada nas Licenças Desportivas
Nacionais da FPAm…Que nem se
pense em qualquer outra coisa
senão mera e simples coincidência,
também reconhecida pelo próprio.
Nos quadros abaixo, lista completa
de
concorrentes
e
materiais
utilizados e resultados finais
obtidos, que após homologação
pela Fpam, consagrarão JOÃO
PEREIRA (UDS) como campeão
nacional de F4C.
Para o ano há mais…voltem
sempre, com bons voos e em
segurança!
Abel Coelho
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AGENDA
Competição

Encontros

2 Novembro — II Trofeu AC Modelismo (F4C)

1 Novembro — II Encontro F3B Speed 2008 (F3B)
2 Novembro — Taça Outono 2008 (F4C)
8 Novembro — Encontro Nacional Modelos de Interior VL
(F1 Indoor Todas)
9 Novembro — Magusto dos 71 (F3 Todas)

Para mais informações sobre estes eventos, consultar o Calendário 2008 em www.fpam.pt

Este é o último Boletim do presente ano — no próximo número, se tudo correr bem, poderemos ‘soprar a vela’ do 1º
aniversário. Pensamos que tal impõe uma pequena reflexão. O nosso objectivo é, e será sempre, o de tentar melhorar a
cada número que passa. Estamos, também como sempre, disponíveis para analisar quaisquer sugestões que nos possam
fazer chegar
E para dar o ‘pontapé de saída’, gostaríamos de deixar aqui a nossa própria reflexão, fruto da análise deste 1º ano:
Quantas imagens posso/devo mandar? Estão recordados que no início — e até hoje o temos feito — vos pedíamos um
texto de 200 palavras e 3~4 fotos. Não vos vamos pedir a partir de agora 34 fotos, como diz a anedota... Sobretudo
quando, infelizmente, alguns artigos de muito interesse surgem ’orfãos’ no departamento das imagens... Mas ao longo
deste ano concluímos que uma a duas dúzias é um bom compromisso, permitindo depois a escolha das mais
interessantes para ilustrar o artigo. E já agora... Mandem o logotipo/emblema do vosso Clube, Associação, etc, com as
restantes imagens. Sempre que tivermos o logotipo, procuraremos incluí-lo para ilustrar a reportagem.
Qual a dimensão ideal de uma imagem para o Boletim? Depois de vários testes, concluímos que o 640 X 480 é o
ideal— evita que seja necessário ‘zipar’ ficheiros, e tem a qualidade suficiente para inclusão nas nossas páginas. Assim,
se possível — pessoalmente fico grato se o fizerem — enviem-nos as fotos neste formato. MAS ATENÇÂO! Não ter fotos
no formato indicado, nem disponibilidade para as transformar NÂO PODE constituir a ‘razão’ para não mandarem fotos!
Em caso de dúvida, ou de ‘dificuldade’... Mandem o que tiverem! Nós trataremos as imagens como até hoje o temos feito.
Pois... A imagem é engraçada... Mas o que (quem) é?? Com uma ou outra honrosa excepção (veja-se o caso do
número especial dos Jactos) as imagens surgem sem legendas explicativas... porque não foram enviadas! E, em alguns
casos, esta informação seria muito interessante. Como o podem fazer? Ou através de uma lista — uma ‘chave’ por assim
dizer — feita no Word, logo a seguir ao artigo, em que indicam o número da foto e a legenda, ou alterando o nome do
ficheiro de (por ex.) DSC7018.jpg para joaozinho-e-o-seu-modelo-de-vc-que-matou-o-gato.jpg.
Quem é que ganhou a ‘coisa’? Se é uma prova — e o número de encontros é bem superior aos das provas — mandenos a tabela classificativa. Todos gostam de ver o seu nome publicado. OK, o último talvez não... Mas o incentivo para
melhorar está lá!
Bom... Deixa cá cortar umas palavras porque ‘isto’ só pode ter 200... Não! O pedido das duzentas palavras tem a ver
com o profundo conhecimento que o nosso Presidente tem da ... disponibilidade mental (leia-se preguiça...) do ser
humano comum. Não convém que seja tão longo como a lírica de Camões... Mas
não é preciso cortar para chegar ao mítico número dos ‘200’ - até hoje os cortes
que existiram nunca tiveram qualquer ligação com o ‘contar das palavras’.
Pensamos que cerca de 200 palavras poderá ser um bom compromisso, mas não
é preciso cortar — algumas dezenas a mais poderão até ajudar a dar mais
interesse à reportagem. Pelo nosso lado, tentaremos sempre incluir os vossos
textos na integra, desde que respeitem as normas definidas no primeiro número
Apartado 4519
do Boletim
1511-601 LISBOA
Colegas, se o primeiro ano do Boletim correu bem, tal deve-se apenas a um facto
tel: 217 166 812
- a vossa colaboração. Continuem — e mandem mais. Uma breve análise do
fax:
217 166 815
que foi publicado neste primeiro ano indica que provas e encontros houve que não
foram mencionados nas nossas páginas. Porquê? Porque ninguém mandou
www.fpam.pt
qualquer informação sobre o evento! Vamos corrigir este problema no próximo
fpam@fpam.pt
ano. O Boletim será melhor se tal acontecer
Arnaldo Correia
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