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Campeonato Europeu de Aeromodelismo F3A Kapfenberg Austria
26 de Agosto a
05 de Setembro
As equipas da selecção nacional de aeromodelismo na classe F3A-FAI,
Rui Pedro Mendes (piloto),
Rui Mendes (ajudante e
pai), Óscar Lopes (piloto) e
Maria João (ajudante e
esposa) chegaram à Áustria
no dia 24 de Agosto com o
objectivo de alcançar uma
classificação que dignificasse as selecções anteriores e o país.
A meteorologia não as
ajudou, já que o frio e a
chuva, acompanhados por
vezes de vento forte tiveram presença quase constante. Participaram 68 concorrentes representando 25
países. E se eram bons…
(os melhores da Europa e
dos melhores do mundo).
Em termos classificativos pode-se dizer que o objectivo foi alcançado se tivermos em conta que para ambos os pilotos foi a
primeira participação em provas internacionais deste caris.
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O Rui Pedro pertencente ao CJA ( Clube de Jovens Os
Aerocalminhas), que festejou o seu 16º aniversário durante
o evento, demonstrou que atravessa uma boa forma classificando-se em 46º lugar da geral e em 5º lugar da classificação dos juniores. O Óscar Lopes pertencente ao LAC
(Liga de Aeromodelismo do Cávado), ficou em 62º lugar,
posição esta que não revela as suas reais capacidades e o
seu nível técnico que é sem dúvida superior.
Durante todo o evento a boa disposição reinou entre concorrentes e entre estes e a organização, podendo-se realçar
o convívio entre a nossa selecção e a dos nossos vizinhos
Espanhóis, que de uma forma salutar se apoiaram e incentivaram mutuamente como se de uma única equipa se tratasse. O ambiente vivido entre os quatro elementos nacionais
foi de tal forma agradável e harmonioso, que mais parecia
uma família com interesses comuns que se diverte a ver e a
voar aviões, sendo esta também uma das razões que fomenta a vontade de repetir estas participações.
Para que esta deslocação fosse possível puderam
contar com o apoio de algumas entidades públicas e privadas, às quais deixam os mais sinceros agradecimentos.
Não podem ficar esquecidos os vários amigos e
familiares que apoiaram e incentivaram, e que importante
que é, onde se incluem alguns juízes e participantes em
campeonatos anteriores, que através de mensagens ou da
internet http://www.f3a-ec.eu acompanharam o desenrolar
da prova mostrando assim o seu carinho por esta selecção
que representou as cores da Federação e de Portugal na
prova magna do aeromodelismo Europeu. A eles também o
nosso muito obrigado.
Como atrás foi mencionado, em termos operacionais
a organização preparou um evento quase sem falhas, digo
quase, já que falhou redondamente no serviço de
“catering”, deixando-nos com saudades do serviço do
mundial em Pombal, opinião manifestada por alguns
concorrentes e juízes que aí estiveram também.
Em termos competitivos gerais, logo desde o 1º voo
foi ficando delineado sem muita margem para erro
quais seriam pelo menos os “top 5”, e até mesmo o
pódio, mas aí houve alguma surpresa, ou talvez
não….
Christophe Paysant-Le Roux (FRA) e Sébastiano
Silvestri (ITA) haveriam de partilhar o pódio, em 1º
e 3º lugar respectivamente. Gerhard Mayr (AUT) um
dos favoritos, desiludiu nos voos preliminares mas
ainda assim chegou às finais e mostrou porque era
considerado um dos favoritos, vindo a ocupar o 2º
lugar do pódio. Stefan Kaiser (LIE) e Marco Mazzuchelli (ITA) ambos juniores com 18 e 15 anos respectivamente, venderam caro o 4º e 5º lugar brindando-nos com voos de grande rigor deixando por vezes
os seus colegas do pódio apreensivos.
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Já o veteraníssimo Wolfgang Matt classificando-se em 6º
lugar talvez com alguma surpresa para alguns, mostrou que
a experiência também conta e que ainda está para continuar
a dar alegrias aos seus admiradores.
Os nossos parabéns ao nosso vizinho e amigo Juan Rombaut (ESP) que se classificou em 10º na semi-final e num
honroso 7º lugar na final.
Menos sorte teve o seu colega de selecção Jonathan Girabel
que não conseguiu chegar ao nível dos seus colegas de
equipa já que entre avarias e voos menos bem conseguidos
se ficou pelo 42º lugar. Em 20º lugar, após os voos preliminares, onde primou pela regularidade e bom nível, ficou
Isaac Pratt, também espanhol, que chegou à semi-final onde
se classificou em 22º lugar.
Helmut Danksagmueller (AUT) 8º, Patrick Drack (SUI) 9º
e Markus Zeiner (AUT) 10º completaram o Top 10, ficando aqui uma nota de reconhecido valor à equipa Austríaca,
a única equipa que colocou todos os seus pilotos na final.
No encerramento do evento alguns pilotos convidados deslumbraram os presentes com voos “Freestyle”, onde também a
Red Bull deu o seu contributo fazendo-se representar por dois
helicópteros Cobra, um de rádio controle e outro real.
Como não podia deixar de ser a cerimónia de imposição dos
troféus foi acarinhada pela chuva, não tivesse sido ela nota
dominante durante todo o evento.
Rui Mendes

A classificação final pode ser consultada no site:
www.f3a-ec.eu
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Santa Iria Race
3 e 4 de Julho de 2010
A Santa Iria Race é uma prova de
velocidade para planadores de encosta (modalidade F3F) de âmbito internacional que se tem realizado anualmente pela APSIA no início de
Julho.
Graças as condições excepcionais da
encosta de Santa Iria e aos cuidados
na organização destas provas, desde
que estas passaram a fazer parte do
calendário do Eurotour adquiriram
uma projecção internacional acrescida.

A edição deste ano teve lugar no fim de semana
de 3/4 de Julho e juntou um número recorde de
participantes 37, dos quais 28 estrangeiros.
Apesar do grande número de participantes a
prova foi iniciada sem atrasos e graças ao bom
ritmo imposto pelo Ricardo Moreira como
Director pouco depois das 19h já se tinham feito
8 mangas classificativas, sem se registarem
quaisquer incidentes ou reclamações.
As condições meteorológicas foram perfeitas no
Sábado. O vento nunca foi demasiadamente
intenso, bem orientado para a encosta a permitir
os melhores tempos realizados na gama dos 4145s e aterragens sem quaisquer dificuldades.

Já no Domingo o vento apresentou-se de Nordeste e em
face da previsão de vento favorável apenas de tarde foi
decidido dar por concluída a prova com base nas 8 mangas do dia anterior.
O vencedor foi o Alemão Siegfried Schedel e o melhor
Português foi João Faria em 12º.
A volta mais rápida foi conseguida por Manuel Cruz com
41,12s, concorrente que teve este ano uma excelente
entrada na modalidade e ficando em 16º.
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Ficou de parabéns a organização que recebeu significativos
elogios e foi patente a vontade
dos participantes voltarem a
futuras edições.

Por este caminho o problema
no futuro será a selecção dos
concorrentes que por razões
organizativas numa prova de 2
dias nunca poderão ultrapassar
os 40.
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TORNEIO ASAS DE PORTUGAL – SANTARÉM 2010-09-30
Mais uma vez aconteceram três dias de aeromodelismo no melhor sentido lúdico e fraternal deste hobby-desporto.

Numa organização da JIP, com
a colaboração da SAM Portugal/74 e o apoio da Scalabisport , empresa municipal da
Câmara de Santarém, o Torneio Asas de Portugal resultou
num enorme sucesso em múltiplos aspectos.

1 – Um “grande” que não saiu porque não houve fogo e um “pequeno”
Old Time pronto a descolar.

Imaginem 312 inscrições num
número muito superior a 100
concorrentes; participantes de
Portugal, Espanha, Colômbia,
Itália, Holanda, Reino Unido,
Canadá, etc; 41 classes de voo
circular e rádio controlo num
entendimento de que o aeromodelismo é um todo diverso e
plural, onde não há eleitos nem
elites.

Como particularidade, as provas de voo circular decorreram em três pistas marcadas e
isoladas por questões de segurança no Campo Emílio
Infante da Câmara, o "velho"
Terreiro da Feira, junto à Praça de Touros.

As provas de combate e minigoodyear foram realizadas no
relvado do Clube Leões de
Santarém a cem metros e o
rádio controlo, no Aeródromo
Municipal onde os participantes tiveram condições de prática excepcionais.

2 – A Acrobacia neste torneio chama-se JIM FLY e dá para quase todos.
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A organização que define este projecto como um
encontro competitivo onde a regra fundamental é o
convívio e a diversão, proporcionou alojamentos e
pequeno almoço aos participantes, uma recepção
no Salão Nobre da Câmara, um festa com jantar no
magnífico Complexo de Piscinas local e um banquete no restaurante Adiafa onde se fizeram entrega de diplomas de presença e um sorteio de prémios aliciantes entre os quais viagens de fim de
semana aos Açores.
Tudo se fez para que o aeromodelismo se
interprete nos seus valores mais positivos, competiu-se sem protestos nem ganância, os estrangeiros
sentiram-se como em casa e muitos têm vindo a
passar na Net a imagem que guardaram do Torneio
Asas de Portugal – Santarém 2010.

3 – Dois Speeds e um Fox Racer esperam a sua vez.
___________________________ “ ___________________________

Primeiro Encontro de Helis do ACCV (Pista de aeromodelismo em Paramos , Espinho)

Mais um encontro, outro sucesso a acrescentar ao trabalho que vem a ser realizado pela secção de Aeromodelismo do ACCV.
Estiveram presentes cerca de uma centena de pessoas inscritas em que 50% eram pilotos, os restantes eram aeromodelistas de
outras categorias que não a dos Helicópteros, sócios do ACCV das outras secções, familiares e amigos dos sócios.
Apesar do nevoeiro que se fazia sentir durante o dia, o público compareceu para assistir ao evento e aproveitou também para
fazer umas “comprinhas” nas lojas de aeromodelismo presentes.
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Ao almoço foram servidas sandes de porco no espeto (que por sinal estavam divinais), a acompanhar não faltaram as respectivas bebidas para ajudar a “empurrar” as
sandes.
A meio da tarde foi servido um lanche “Bola de Carne – Especialidade”, aproveitando de seguida para entregar alguns prémios
aos participantes que mais se destacaram com os seus helis e respectivos voos.
Do material de aeromodelismo (Helis e outro material) que os lojistas presentearam a organização foram distribuídas rifas e
respectivo sorteio para entrega dos “presentes”.
A par destas actividades estiveram sempre presentes os pilotos a voar os seus Helis, que inclusive já tiveram a oportunidade de
dar os parabéns à organização pelo evento realizado.
Deixamos aqui um especial agradecimento a todos os que contribuíram de uma forma ou de outra para que este evento fosse
possível ser realizado Câmara Municipal de Espinho, Junta de Freguesia de Paramos, outros apoiantes diversos e a parte mais
importante os que estiveram presentes no evento.
Um dia bem passado, algo para repetir.
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Open Ibérico de F5J, em Madrid
Realizou-se no passado fim de semana –
11 e 12 de Setembro, perto de Madrid, o
Open Ibérico e Campeonato de Espanha da
modalidade F5J (modalidade para motoplanadores eléctricos conhecida entre nós
como 200m) organizada pelo Clube Halcón de Veleros
(http://grupohalcon.wordpress.com ).
A prova com 28 concorrentes dividiu-se
pelos dois dias. No Sábado de tarde realizaram-se 5 mangas e no Domingo de
manhã até cerca das 14h00 mais 4, subdivididas em 3 grupos cada.
De Portugal seguiu uma grande
“comitiva” de 6 concorrentes, 4 de Lisboa/
APSIA (Manuel Almeida, João Mestre,
Manuel Cruz e Nelson Gaspar) e 2 do Porto/LIPA (Rui Silva e Rui Paiva). A prova
decorreu de uma forma fantástica, quer
quanto ao desenrolar das mangas a bom
ritmo e sem percalços sob a Direcção de
Miguel Medina, quer quanto às condições
atmosféricas, com ambos os dias cheios de
sol, praticamente sem vento e com muito
calor, o que deu origem a uma actividade
térmica muito interessante. No Sábado
houve actividade térmica durante quase
toda a tarde, mas no Domingo, ao contrário do que seria previsível, a grande actividade térmica sentiu-se mais no inicio da
manhã. Perto do meio dia as “bolhas” tornaram-se raras e nas últimas mangas foi
posta à prova a capacidade dos pilotos, em
aguentar os modelos no ar, havendo mangas em que os melhores tempos se quedaram pelos 3 minutos…
As classificações que foram obtidas com
pontuações muito cerradas para os primeiros lugares e podem ser consultadas
no site do Clube Halcon
( www.grupohalcon.com ), com destaque
para o primeiro lugar conquistada por
Antonio Coronilla – figura muito conhecida do meio aeromodelístico de permanência, seguido de muito perto pelo muito jovem piloto Saúl Almazán e em terceiro ficou Pedro Pérez. Da representação portuguesa destacou-se Rui Paiva
que durante o primeiro dia acabou por
dominar a tabela classificativa, estando
em primeiro lugar durante várias mangas.
Nelson Gaspar
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18º Aniversário do Aero Clube de
Águeda
27 DE JUNHO DE 2010
•
16º ENCONTRO DE ULM E 18º
ANIVERSÁRIO COM ALMOÇO
ANUAL DOS SÓCIOS

A convite da Direcção do Aero Clube de Águeda, nosso associado através da sua Secção de
Aeromodelismo, fomos até ao aeródromo do
Casarão, em Aguada de Baixo, Águeda, onde
fomos recebidos pelo Presidente João Carlos
Alves e por vários elementos da Secção de
Aeromodelismo.

À chegada fomos, de imediato, brindados
com um voo num dos aviões do clube, o
Junior JK 05, avião elegante e bonito, no
qual se deu uma passeio pelos arredores do
aeródromo, tendo chegado ao sobrevoo da
Pateira de Fermentelos, que se vê numa das
fotos.

Houve diversas exibições de
vários aviões, do clube e de
visitantes, muitos baptismos de
voo, descidas de paraquedistas
e um almoço de confraternização com os associados e com
entidades apoiantes do Aero
Clube.
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Foram distinguidas diversas entidades e no
final foi partido e distribuído o bolo dos
dezoito anos de existência deste aero clube.

A festa deu azo a poder falar um pouco com
os aeromodelistas da zona, estes dedicados
principalmente às corridas rádio controladas
nas classes de F3D e respectivas classes
nacionais.

A Secção de Aeromodelismo tem uma
zona dedicada exclusivamente ao aeromodelismo, onde a direcção se reúne e decide
as acções próprias.

J. Loureiro de Sousa
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2º Aniversário CMVC
Para começar quero agradecer a todos
os que contribuíram para mais um dia a
ficar guardado na nossa memória e certamente na de todos os participantes.
O dia começou com a habitual bagunça
do “prepara aqui, dá um jeito ali”, mas
depressa tudo estava arrumado e pronto
a receber os participantes que começaram a chegar bem cedo. Inscrições,
entrega de bonés e t-shirts, som de fundo e lá começaram os primeiros voos do
dia.
Num abrir e fechar de olhos, toda a área
da pista estava completamente ocupada
dando ao ambiente aquilo que todos
esperava-mos num dia como este (ambiente de
festa), nem a TV faltou! Como todos sabemos,
não é fácil conseguir fazer com que as nossas
estações de televisão divulguem um pouco a nossa actividade, mas desta vez (com alguma ajuda)
lá tivemos sorte, por volta das 12 horas chegou á
nossa pista a estação de televisão Porto Canal,
com intuito de fazer uma reportagem sobre o nosso evento e assim repor alguma “justiça” ao cAeromodelismo Nacional. Podem ver em
WWW.CMVC.PT a reportagem que passou na
Porto Canal por volta das 21 horas do mesmo dia.

Estiveram também presentes deixando umas palavras de apoio ao nosso clube o Sr. Alfredo,
(Presidente da Junta de Freguesia de Campo) e o Sr.
João Paulo Baltazar, (Vereador da Câmara Municipal de Valongo).
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O voo nocturno começou logo assim que o
dia escureceu e com o qual se encerrou o
evento.
Mais uma vez obrigado a todos os que de
algum modo ajudaram a concretizar este
evento e obrigado também a todos os participantes.
Aos patrocinadores, o nosso muito obrigado!
Adelino Oliveira
Presidente do CMVC

___________________________ “ ___________________________

Nostalgia
História do aeromodelismo
É com imenso prazer que publicamos três fotos tiradas em Alverca em 1950 e recentemente digitalizadas por Arnaldo Correia
que as enviou junto com a seguinte mensagem:
“Acabo de digitalizar algumas fotos do meu querido Amigo Elias Silva. Pensando que duas delas poderão ter interesse
para os que ainda (?) estão vivos, envio-as para, se for possível, as fazerem chegar a essas pessoas.”
Os nomes dos ficheiros são as legendas que o Elias Silva escreveu nas costas das fotos.”

Anos50 — Elias Silva e o seu biplano Alverca — Que Saudade.
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Anos50 — Alverca — Diversos Modelos

Anos50 Alverca.
A malta nos primeiros tempos: José Carlos Rodrigues, Abílio Matos, Avelino Lopes Bento, Elias Silva.
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2010 FAI

Campeonato do Mundo de Aeromodelismo de Voo Circular
Realizou-se em Gyula na Hungria, de 23 de Julho até 01 de Agosto, e
incluiu as seguintes classes:
F2A Velocidade (Seniores e Juniores)
F2B Acrobacia (Seniores e Juniores)
F2C Corridas (Seniores e Juniores)
F2D Combate (Seniores e Juniores)
A representação portuguesa foi constituída por 5 praticantes e um chefe de equipa, a
saber:
F2B (Acrobacia) - Amílcar Contente
F2C (Corridas de equipas) – António Cardoso/José Goulão
F2C (Corridas de equipas) – António Mortinho/Luís Matias
F2D (Combate) – António Mortinho
Chefe de equipa – Jorge Santo

A tarefa da representação nacional sabia-se
de antemão ser muito difícil devido ao cada
vez maior fosso entre o aeromodelismo português e o que se pratica lá fora.
Em Acrobacia, Amílcar Contente competiu
entre 80 praticantes de 29 países sendo a
primeira vez que participava nesta modalidade. Foi muito corajoso e ousado sabendo
de antemão que ia ser avaliado no meio de
acrobatas com muitas e muitas horas de
treinos, muita competição nos seus países e
com muito traquejo internacional.
Apesar da modesta classificação, (78º.) foi
muito importante a sua participação onde
somou ao ganho de experiência, muitos
outros ensinamentos que darão os seus frutos num futuro próximo.

Em Corridas de equipas, residia a nossa grande expectativa de
uma boa prestação e mesmo a forte esperança num dos três
primeiros lugares.
Foi isso mesmo que acabou por acontecer, (2º. lugar) com a
equipa A. Cardoso/J. Goulão com um resultado muito sofrido
porque o nível de candidatos aos lugares de topo, eram bastantes. (48 equipas de 19 países). Ninguém podia cometer o mínimo erro e só uma equipa com o traquejo internacional que estes
aeromodelistas já possuem, os ajudou a chegar onde chegaram.
Estão de parabéns!

António Cardoso
15
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A outra equipa, A.Mortinho/L. Matias não foi
além do 34º. Cujo desempenho embora menos
brilhante conseguem chegar quase ao meio da
tabela o que ainda assim acaba por ser uma posição também de alguma relevância.
O mesmo aconteceu em Combate em que não
temos praticamente competição interna e pouco
contacto internacional. Mesmo assim, foi muito
importante a nossa participação e a posição 58
na classificação geral. António Mortinho sabia
que pouco mais podia fazer perante 73 competidores de 24 países, todos eles com muito traquejo tanto nos seus países como a nível internacional.

Em resumo, com apenas uma pista para a prática
de Voo Circular, já muito velhinha e algo degradada, (39 anos), sem locais considerados razoáveis para a prática das modalidades de Combate e
Acrobacia, com a falta de gente nova e falta de
apoios, pode-se afirmar que estes nossos atletas
estão de parabéns pelo elevado sentido desportivo, amor ao aeromodelismo e deixando também
uma boa imagem do nosso Portugal.
Amílcar Contente
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Open Internacional CRO/CALIZ – F3A

Por razões alheias ao clube organizador, o Open Internacional CRO-Pombal teve de ser realizado na a pista de Aeromodelismo
do Clube de Aeromodelismo do Liz (CALIZ). em Barosa-Leiria.

Este Open passou assim a ser uma organização conjunta do Clube de Radiomodelismo de Oeiras (CRO) e
do CALIZ, decorreu nos dias 16, 17 e 18 de Julho de 2010, contou com a presença de um número razoável de pilotos nacionais e estrangeiros e com um
excelente painel de juízes internacionais oriundos
de diversos países europeus.
Esta prova encontrava-se inscrita no Calendário
Oficial da FPAm, no Calendário Oficial da CIAM e
no Calendário da World Cup, sendo portanto de
âmbito Internacional e contou com a participação de
11 pilotos, 2 franceses, dois espanhóis e 7 portugueses. Em anexo a esta prova foi efectuada uma prova
de âmbito ibérico na classe F3AN com três participantes e de âmbito nacional na classe F3AI com 10
participantes.
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A Direcção da prova foi assegurada por Luísa Ferreira, tendo a mesma corrido de forma excelente, com
bom ritmo e sem reclamações. Como Júri Internacional esteve presente o presidente da FPAm João Loureiro de Sousa e como secretário António
Paulitos.
O painel de juízes internacionais foi o
seguinte:
1 Emanuel Fernandes - Portugal
2 Mário Gomes – Portugal
3 André Lozach – França
4 Bob Ailles – Inglaterra
5 Bob Romijn – Holanda.
A classificação final desta prova de F3A foi a
seguinte:
Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
F3AI
Luga
r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Piloto
Rodolphe Leveille
Bruno Heleno
Jean C. L'Hostis
Rui Pedro Mendes
Óscar Lopes
Christian Paradela
Rui Ferreira
Valter Silva
João Paulo Santos
Pedro Jesus

País
FRA
POR
FRA
POR
POR
ESP
POR
POR
POR
POR

José Paradela

ESP

Quanto à prova nacional, as classificações foram as seguintes:
F3AN
Lugar
1
2
3

Piloto
Marcos Sanches
David Vilaverde
Joaquim Sá

Em F3AN, como Portugal e Espanha utilizam o mesmo programa, é
habitual haver frequência de pilotos das duas nacionalidades

Piloto
André Rodrigues
Fernando Costa
Bernardo Reis
Bruno Mesquita
João Gui
José Filipe
João Alexandre
Hugo Fidalgo
Rui Simões
Aníbal Pereira
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De salientar o trabalho levado a cabo pela organização conjunta dos dois clubes, que proporcionou
momentos de agradável convívio e de salutar competição que se revelou renhida, nomeadamente entre
Rodolphe Leveille e Bruno Heleno em F3A, entre Marcos Sanches e David Vilaverde em F3AN e entre
André Rodrigues, Fernando Costa e Bernardo Reis em F3AI. Os almoços foram servidos no campo e estiveram sempre com qualidade reconhecida por todos e os jantares foram sempre em conjunto num restaurante com boa comida regional e espaço para todos o que proporcionou momentos de óptimo convívio e
descontracção após longos dias de competição.
Parabéns à organização e que provas como esta se repitam, a bem do aeromodelismo nacional e das classes de acrobacia rádio controlada.
Emanuel Fernandes
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4º Aniversário do CAAR
12 de Setembro de 2010
Não montámos o pavilhão, nem organizámos no
local o almoço / lanche, sempre apetecível em dias
solarengos, condimentados com algum vento, típico nestas paragens de Alverca.
Mas eles apareceram e contrariaram a simplicidade
a que nos propusemos para comemorar o nosso
Aniversário.
Referimo-nos à participação de cerca de 30 aeromodelistas oriundos de diversos clubes, que na pista do
D.G.M.F.A., voaram o que quiseram com os seus
variados modelos. Motores de explosão, eléctricos e

turbinas serviram para impulsionar os modelos de
asas altas e baixas, helicópteros ou jactos para as
figuras obrigatórias da alta competição, ou a belo
prazer dos pilotos que sem estarem sujeitos à pressão das classificações foram desenhando as sempre
vistosas figuras no espaço.
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Uma mini área comercial também marcou a sua presença
com uma tenda mostrando alguns modelos e acessórios
com pormenores introduzidos pelo fabricante, a fim de
colmatar e servir algumas necessidades transmitidas por
aeromodelistas, para melhor evolução de voo.
A auto caravana recheada de modelos, as réplicas de
comerciais e até os parapente, contribuíram para os calmos e diversos voos, pois neste dia não tivemos de abandonar as instalações mais cedo, contrariamente ao verificado noutras ocasiões em que se realizaram provas pontuáveis.

A presença da FPAm nas pessoas do seu Presidente e Vice-Presidente, é sempre motivo de satisfação e incentivo para seguir em frente.
O Senhor Comandante da Unidade, não pode estar
presente mas mesmo assim e porque compreendemos bem o que são as comemorações do Dia da
Unidade, aqui deixamos o nosso apreço pela disponibilidade prestada para a realização do encontro.Como no início e como não podia deixar de ser,
terminámos na nossa sede com um também simples Porto-de-honra, com o simbolismo do dia
manifestado pelo repartir do típico bolo de aniversário, com a presença da Direcção do Centro
Social do Bom Sucesso e do Sr. Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Já iniciámos a etapa para atingir a meta do próximo aniversário.
Rui Fonseca
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Mais uma vez relembramos a necessidade de nos fornecerem material para publicação nestes boletins. Enviem fotos e um pequeno texto descritivo dos eventos a que dizem respeito.
Contactar-nos é fácil, tem várias opções, conforme a sua vontade ou a sua localização.
Se quiser visitar-nos, teremos muito gosto em recebê-lo na nossa sede, na
Rua Aristides de Sousa Mendes, No. 4C E2, Telheiras
1600-413 LISBOA, PORTUGAL

No entanto, poderá fazê-lo do modo que quiser para os contactos abaixo descritos.
Como endereço de correio
Federação Portuguesa de Aeromodelismo
Apartado 4519
1511-601 LISBOA - PORTUGAL
O horário de atendimento é das 10h00 às 14h00 e das 15h00 às 19h00 de segunda a sextafeira. Estamos encerrados aos sábados, domingos, feriados nacionais e municipais e, também, de 1 a 31 de Agosto de cada ano, nos dias 24 de Dezembro e 31 de Dezembro.
Pode também contactar-nos por telefone ou por mensagem e fax para os números:
Telefone —
Fax/Gravador —

217 166 812
217 166 815

Se quiser contactar-nos por intermédio de correio electrónico deverá enviar-nos mensagem
para:
fpam@fpam.pt
Edição: Emanuel Fernandes
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